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สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3.วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หนา
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
9
9

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

10
11

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

12
12
16
45
45

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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สารบัญ(ตอ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

หนา
46
46
51

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

60
60
60

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
3. การเตรียมการบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร

62
62
63

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน

64
65
66
67
67
68
68

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

69
69
69
69

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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สารบัญ(ตอ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการสํารวจความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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111
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ก2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิชาบังคับใชภาษาอังกฤษทุกวิชา และวิชาเลือกใชภาษาอังกฤษ
บางวิชา
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรใหม โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาแรก ของปการศึกษา 2557
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่......10/2556.......... เมื่อวันที่ ....31.... เดือน ....ตุลาคม.......... พ.ศ...2556....
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่.....1/2557......
เมื่อวันที่ ....21.... เดือน ........มกราคม............... พ.ศ.....2557.........
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่...3/2557...
เมื่อวันที่ ....7.... เดือน ........มีนาคม............ พ.ศ...2557......
7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรไฟฟาในภาครัฐและเอกชน
2. นักวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมชีวการแพทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

6

.. ..

u

fltl.!1~fll'lftflll1

-=f

o

a

.cS

Hl'll1h:: ·ih~1

ffmU'!.!'Yiffll'l'ilfll'lftfllll

VI~-T'YI-Itl fl(i;Yl'llll'lll)

1.h::'lll'lll!

tl~'ilU
Q

..,

d

..

lJ'I111'1'ltJ1!'HJifll'lftlfl1fliUtJ

x-xxxx-xxxxx-xxx

""

~
lfll1111l1f)tu'1'1'111)l11flm:aH

Q

..,

d

..

lJ'I111'1'1tJ1l1tJI!ll'lftlfl1fliUtJ

x-xxxx-xxxxx-xxx

2534

Ph.D. (Electronics and Electrical

University of Southampton,

Engineering), 2553

United Kingdom

....

..,. d

......

x-xxxx-xxxxx-xxx

1i'I'.'U. (11'1'1m)lJ"flll1fl'l'l)flUmY),

2542
1i'l'.lJ .

I

(:il'l'1m)lJ'!vHhul1~

!'1'1)!'1'1.lllli'l'), 2548

"
d
llfllJifll111itl'IJ)

D.Eng. (System Design

University of Fukui , Japan

Engineering), 2552

1o.

'
.,,....

"'

iHl lllnil~fll'li'UJU nTnn>-u

flru~if11m'j:I.Jf11ffl'l{ :I.J'I11i'Ylt'.Jl~t1f1'1ufl1u'Yl'jihl'll

'

~

~

v

11.1 trm-u fll'l0.!'11'ltlfll'll'I~Ulnl-:U ft'lll! nil
'l u 1J~~11u f11ffl'lf'Yll'll'i'lu ir11nn:1.Jf11 ffl'l{ ffl'll1if11m'j:I.J !l'!Vl1

~ f11'j~\Pllm

mh'l~tH~B'I ll('l~~m'j~\Pllml'l.J~u('l~1.h~~nl'i''l~'lu11mtl "1 ff1'1J1 1'1fu 'Y11'11'i'1u
..
iJ
1 1 ..
..
..
... ..
111 •• 1-~ d
nl'jii'W 'Yltl 'Vll'l~lUI'Ylfl u mmuffUI'Ylf1 f1B:I.J'W111'1B':i f11'jf111JfJ:I.J '!1'jtJ1f11m'j:I.J rrrvn n

.
.
?i''!t!u ~'lll'i'l~'l!liu~'lfl11mhl'i'ru 'lum':i~l'llm11~nffm lWB':iB'IoJllf11':il~ll11'1 'Yll'l
~ll'Yl lll'Yl ~ tl f11':i'li lllfl~ tl'U 'Y11'1111'':ifl ii n~ll('l ~ft'If! :I.J
~

"

'l Ufllfltll'lff111 n1':i:I.Jf11Hliil'l 1fJu l9i'U
'

"

"

\1.1'1'. 255 7

7

การพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม ทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยาง
รวดเร็ วและต อเนื่ อง ทั้ง ในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่ง
ตองการวิศวกรที่มีความรูทั้งดานทฤษฏีและปฏิบัติที่สามารถทํางานได สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรูการถายทอดความรูและการปรับใชเทคโนโลยีจาก
ภายนอกอยางรูเทาทัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข ง ขั น ทุ ก ระดั บ ได ถู ก กํ า หนดไว อ ย า งชั ด เจนในทิ ศ ทางหรื อ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณและการเปลี่ยนแปลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขามามีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จึงจําเปนตองใหความสําคัญ ในการพัฒนา
วิศวกรที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสาร สามารถบูรณาการการใชเทคโนโลยี มีศักยภาพในการ
วิจัย เพราะสิ่งเหลานี้ จะสงผลกระทบตอสังคม และวิถีชีวิตของประชากรภายในประเทศ
โดยตรง ซึ่งไมอาจปฏิเสธไดวา ความสําคัญทางวิศวกรรมศาสตร กลายเปนสวนหนึ่งที่
เปลี่ยนแปลงตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม และความ
ต อ งการพึ่ ง พาเทคโนโลยี ต นเอง ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง
ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
พึ่ ง พาเทคโนโลยี ต นเองที่ เ ป น รู ป ธรรม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางด า น
วิศวกรรมศาสตร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดลอมจากการผลิตพลังงานไฟฟา พลังงาน
ทดแทน การเพิ่ม โอกาสการแขง ขันทางการคา และการสงเสริม กระบวนการเรียนรู สิ่ง
เหลานี้ลวนมีผลตอการมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสรางความมั่นคงใหกับ ประชากร
ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอ
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในยุคที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เมื่อสังเกตการประกอบอาชีพ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาในประเทศที่ผานมา ยังเกี่ยวของกับการวิจัยเปนสวนนอย ขณะที่
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ เชน สิงคโปร มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยเปนจํานวนมาก สวน
มาเลเซียกับเวียดนาม มีความพยายามในการปรับปรุงการศึกษา ใหผลิตนักวิจัย เพื่อรองรับ
การเป ด โรงงานและสํ า นั ก งานจากบริ ษั ท เทคโนโลยีชั้ น สูง จากประเทศอุต สาหกรรม
ประเทศไทยเอง หากไมรักษาระดับการแขงขันกับประเทศสมาชิกอื่น การพัฒนาประเทศก็
จะชะลอตัว หรือถดถอยลง ประเทศไทยจะอยูบนประชาคมไดอยางไมยั่งยืน ประเทศไทย
ควรเตรี ย มพร อ มต อ การปรั บ ปรุง เปลี่ย นแปลงของประเทศสมาชิ ก อื่น ด วยการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อเปดสอนในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาวิศวกรรมไฟฟาที่เนนการวิจัย
สําหรับผลิตวิศวกรไฟฟาที่สามารถทําวิจัย เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ ใหสามารถ
รั ก ษาระดั บ การพั ฒ นาของประเทศไว ไ ด อ ย า งยั่ ง ยื น การเป ด สอนหลั ก สู ต รสาขา
วิศวกรรมไฟฟาในระดับปริญญาโท ซึ่งเนนการวิจัย จึงเปนประโยชนและจําเปนอยางยิ่ง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนหลักสูตรที่
มุงเนนดานทักษะการถายทอดสื่อสารและการสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เปนไปตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบน
พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีอ ยา งมีคุ ณภาพ และสรา งงานวิจั ย และนวัต กรรม
รวมถึงการถายทอดสื่อสารผลการวิจัยใหกับผูอื่นได สอดคลองกับปรัชญาและยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อใหบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13.ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการองคความรู เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ไปสูการแขงขันระดับ
นานาชาติอยางยั่งยืน
1.2 ความสําคัญ
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ไดระบุถึงการเรงพัฒนาความรู การถายทอดความรู และการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาคการผลิต ใหมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ การผลิตวิศวกรไฟฟาที่มีความรูรากฐานในเชิงลึก มีทักษะการเชื่อมโยงและสรา ง
ความรูใหม รวมทั้งมีการลดชองวางระหวางทฤษฎีและการประยุกตใช มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนั้น เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ ทําให
สามารถผสมการพึ่งพาตางประเทศและตนเองดวยความรูเทาทันไดอยางเหมาะสม และเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันในระดับโลกได
1.3 วัตถุประสงค

1) ผลิตมหาบัณฑิตทางดานวิศวกรรมไฟฟาอยางบูรณาการ โดยครอบคลุมกลุมวิชา
วิจัยไฟฟากําลัง ไฟฟาโทรคมนาคม ชีวการแพทย และคอมพิวเตอร
2) ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใหเกิดนักวิจัยไทยที่แขงขันระดับนานาชาติไดอยาง
ยั่งยืน
3) เผยแพรงานวิจัยออกสูระดับสังคม ระดับชาติ และระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ทํ า แบบสอบถามส ง ให
(การพัฒนาหลักสูตร)
1. ทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ หน ว ยงานภายนอกแสดง
ความคิดเห็น
ตองการหลักสูตรใหม
- วิ เ คราะห ส ถานการณ
ภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต อ
การผลิตบัณฑิต
2.จัดทําหลักสูตรใหมฉบับราง
- เชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สถาบัน การศึ ก ษาภาครั ฐ มา
วิพากษหลักสูตร
- แกไขรางหลักสูตรอิงผล
การวิพากษ
- สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย
(การพัฒนาการเรียนการสอน)
3. พัฒนาบุคลากรดานการทําวิจัยและ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- สนับสนุนแหลงทุนในการ
การเรียนการสอน
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
- ใหอาจารยเขารวมประชุม
วิ ช า ก า ร แ ล ะ นํ า เ ส น อ
ผลงานวิ จั ย ในประเทศและ
ตางประเทศ
- สนับ สนุนใหอาจารยล า
ศึกษาตอ ศึกษาดูงาน และทํา
วิ จั ย ร ว มกั บ คณาจารย ใ น
สถาบันอื่น
- บูรณาการการเรียนการสอน
กั บ การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ
ความเข ม แข็ ง ของการนํ า
ทฤษฎีสูการปฏิบัติ
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ตัวบงชี้
- สรุปผลลัพธและขอคิดเห็น
ที่ไดจากแบบสอบถาม

- รายงานผลการวิพากษจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
- หลักสูตรฉบับใหม

- รอยละของอาจารยประจําที่
มีงานวิจัย
- รอยละของอาจารยประจําที่
มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
- รอยละของอาจารยประจําที่
เขา รวมประชุ ม วิช าการหรื อ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
- รอยละของอาจารยประจําที่
ลาศึกษาตอ ศึกษาดูงาน และ
ทํ า วิ จั ย ร ว มกั บ คณาจารย ใ น
สถาบันอื่น
- รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเข ม แข็ ง ของสั ง คมต อ
อาจารยประจํา
11

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 7 และขอที่ 8
2. การดําเนินการหลักสูตร
ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม– ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม– พฤษภาคม
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเรื่องการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีระยะเวลาการศึกษา การ
ลงทะเบียน เรียน การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาตามรายละเอียดตอไปนี้
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 6 (ภาคผนวก ก)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4 ขอที่ 20 (ภาคผนวก ก)
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การวัดผลให เปนไปตามขอบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ว าด วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5 ขอที่ 27 (ภาคผนวก ก) และการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 9 ขอที่ 48 (ภาคผนวก ก)
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 ผูเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ในสาขา
ตอไปนี้
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส การ
วัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร
ฟสิกส อุปกรณการแพทย
2. สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา สื่อสาร
โทรคมนาคม อิ เล็ ก ทรอนิก ส การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิก ส ชี วการแพทย
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
3. สาขาวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส การวัด ระบบ
ควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร ฟสิกส
อุปกรณการแพทย
4. สาขาเทคโนโลยี ที่ เกี่ย วข องกับ ไฟฟา โทรคมนาคม อิเ ล็ก ทรอนิก ส การวัด ระบบ
ควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร
5. สาขาที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้ง นี้ ต องมี คุ ณ สมบั ติทั่ วไปเปนไปตามขอบังคับ มหาวิท ยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วา ดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 (ภาคผนวก ก)
 มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาแลว เห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
มีค วามรูค วามสามารถทางภาษาอัง กฤษ ตามเกณฑของทางมหาวิท ยาลัย หรือ มีผ ลสอบ
ภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1) ผลสอบภาษาอังกฤษจากการสอบที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) TOEFL แบบ Paper Based ไมต่ํากวา 460 คะแนน หรือ Computer Based ไมต่ํากวา 140
คะแนน หรือ Internet Based ไมต่ํากวา 48 คะแนน
3) IELTS ไมต่ํากวาระดับ 5.5
และผูเขารับการศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณทางวิชาการ
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1. ผูเขารับการศึกษามาจากหลากหลายสาขา มีความรูพื้นฐานที่ไมเทาเทียมกัน
2. ความสามารถด า นภาษาอั ง กฤษของผู เ ข า รั บ การศึ ก ษาผ า นเกณฑ เ ข า ศึ ก ษา แต ไ ม
คลองแคลวเพียงพอ ในการใชศึกษาระดับหลังปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1. มอบหมายใหนิสิตเขานั่งฟงบรรยายวิชาระดับปริญญาตรีที่จําเปนตอการเรียนวิชาของ
หลักสูตร หรือตอการทําปริญญานิพนธ
2. อาจารย ที่ ป รึ ก ษาให คํ า แนะนํ า นิ สิ ต ถึ ง วิ ธี ก ารฝ ก ฝน พั ฒ นาความสามารถด า น
ภาษาอังกฤษ ในสวนที่ตองใชในการทําวิจัย และทําปริญญานิพนธ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
2557
2558
2559
2560
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปที่ 2
10
10
10
รวม
10
20
20
20
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
10
10
10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

2561
10
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10
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คาใชจาย

ยอดสะสม
(ตอหัว)

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (เชน 24 หนวยกิต x 1000 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอ
ภาค)
225,000
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน(ทั้งหลักสูตรหรือ คาใชจายตอป x
จํานวนป)
80,000
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
8,920
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร(เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูท รงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
→คาใชจายรวม
313,920
→คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 10 คน)
31,392

31,392

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขัน้ ต่ํา 5%)*1
งบวิจัยของหนวยงาน (ขัน้ ต่ํา 5%)
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ

12,000
12,000
18,000

73,392

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)

-

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

18,000

91,392

หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป)

8,720
6,000
2,080
11,808

120,000

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร

120,000

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียนวิชาสัมมนาและวิชาบรรยาย 9 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิตวิชา
สัมมนา) ดังนี้
วศฟ 500
สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3-6)
MEE 500
Electrical Engineering Research Seminar I
วศฟ 501
สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3-6)
MEE 501
Electrical Engineering Research Seminar II
วศฟ 502
พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0-6)
MEE 502
Linear Algebra
วศฟ 503
การวิเคราะหเชิงตัวเลขประยุกต
3(3-0-6)
MEE 503
Applied Numerical Analysis
วศฟ 504
การประมวลผลสัญญาณเวลาไมตอเนื่อง
3(3-0-6)
MEE 504
Discrete-Time Signal Processing
2. หมวดวิชาเลือกกําหนดใหเลือกเรียน 15 หนวยกิตเปนอยางนอย
วศฟ 510
การจําลองและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟา
MEE 510
Modeling and Analysis of Electrical Machines
วศฟ 511
การวิเคราะหเครื่องจักรกลซิงโครนัส
MEE 511
Synchronous Machines Analysis
วศฟ 512
การควบคุมระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา
MEE 512
Control of Electric Drive Systems
วศฟ 513
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาในระบบ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
MEE 513
Electromagnetic Compatibility in Power Electronic
Systems
วศฟ 514
วิศวกรรมความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
MEE 514
Electromagnetic Compatibility Engineering
วศฟ 515
การวิเคราะหและออกแบบวงจรแปลงผันกําลังแบบ
สวิตชโหมด
MEE 515
Design and Analysis of Power-Switching Converters

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วศฟ 516
MEE 516
วศฟ 517
MEE 517
วศฟ 518
MEE 518
วศฟ 519
MEE 519
วศฟ 520
MEE 520
วศฟ 521
MEE 521
วศฟ 522
MEE 522
วศฟ 530
MEE 530
วศฟ 531
MEE 531
วศฟ 532
MEE 532
วศฟ 533
MEE 533
วศฟ 534
MEE 534
วศฟ 535
MEE 535

การหาคาที่เหมาะสมและการประยุกตใชปญญาประดิษฐ
ในระบบไฟฟากําลัง
Optimization and AI Applications in Electric Power
Systems
เศรษฐศาสตรและการวางแผนทางไฟฟา
Electricity Economics and Planning
เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง
Power System Stability
การควบคุมแบบเหมาะที่สุด
Optimal Control
ระบบควบคุมหลายตัวแปร
Multivariable Control Systems
วิศวกรรมพลาสมา
Plasma Engineering
หัวขอคัดสรรสําหรับวิศวกรรมไฟฟา
Selected Topics in Electrical Engineering
การวิเคราะหระบบความนาจะเปน
Probabilistic Systems Analysis
อิเล็กโตร-ออปติก ส ออปโตอิเล็กทรอนิกส และการ
สื่อสารดวยแสง
Electro-Optics, optoelectronics and Optical
Communications
วงจรรวมแบบแอนนาล็อกและดิจิตอล
Analog and Digital Integrated Circuits
แมเหล็กไฟฟา
Electromagnetics
เครือขายไมโครเวฟและการวิเคราะห
Microwave Network and Analysis
การวิเคราะหสายอากาศและการกระจายคลื่น
Antenna Analysis and Wave Propagation
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3(3-0-6)
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วศฟ 536
MEE 536
วศฟ 537
MEE 537
วศฟ 538
MEE 538
วศฟ 550
MEE 550
วศฟ 551
MEE 551
วศฟ 552
MEE 552
วศฟ 553
MEE 553
วศฟ 554
MEE 554
วศฟ 555
MEE 555
วศฟ 556
MEE 556
วศฟ 557
MEE 557
วศฟ 558
MEE 558
วศฟ 559
MEE 559
วศฟ 560
MEE 560
วศฟ 561
MEE 561

ระบบการสื่อสารไรสาย
Wireless Communication Systems
ระบบสื่อสารดวยแสง
Optical Communication Systems
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Selected Topics in Telecommunication Engineering
การประมวลผลและวิเคราะหภาพดิจิตอล
Digital Image Processing and Analysis
การจดจํารูปแบบ
Pattern Recognition
การมองเห็นทางคอมพิวเตอร
Computer Vision
การประมวลสัญญาณทางชีวการแพทย
Biomedical Signal Processing
อุปกรณการแพทย
Medical Instrumentation
การออกแบบอุปกรณทางการแพทยขั้นสูง
Advanced Medical Instrumentation Design
ชีวกลศาสตรขั้นสูงสําหรับการเคลื่อนไหวและ
เคลื่อนที่
Advance Biomechanics of Locomotion
ชีวประดิษฐทางการแพทย
Medical Bionics
กลศาสตรชีวภาพและการวิเคราะหการเคลื่อนไหว
Biomechanics and Motion Analysis
ชีวกลศาสตรของออรโธปดิกส
Orthopaedic Biomechanics
กฏหมายวิศวกรรมและจรรยาบรรณ
Law Engineering and Ethics
หัวขอคัดสรรสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย
Selected Topics in Biomedical Engineering
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วศฟ 570
MEE 570
วศฟ 571
MEE 571
วศฟ 572
MEE 572
วศฟ 573
MEE 573
วศฟ 574
MEE 574
วศฟ 575
MEE 575
วศฟ 576
MEE 576

การรูจํารูปแบบขั้นสูง
Advanced Pattern Recognitions
เครือขายการสื่อสารไรสาย
Wireless Communication Networks
เครือขายคอมพิวเตอรชั้นสูง
Advanced Computer Networks
ระบบเชิงวัตถุแบบกระจาย
Distributed Object Systems
การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร
Computer Security
โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
Data Structures and Algorithms
หัวขอคัดสรรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Selected Topics in Computer Engineering

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

3. หมวดปริญญานิพนธ
วศฟ 590
MEE 590

ปริญญานิพนธ
Thesis

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขหลักรอย
เลขหลักสิบ
เลขหลักหนวย
ความหมายเลขหลักสิบ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายถึงระดับปริญญาโทใชเลข 5 และ 6
หมายถึงกลุมวิชา
หมายถึงลําดับรายวิชาในกลุมวิชานั้น

หมายถึงกลุมวิชาบังคับ
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟากําลัง
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟากําลัง
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทย
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทย
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หมายถึงกลุมวิชาปริญญานิพนธ

ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต
เลขนอกวงเล็บ
หมายถึงจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
เลขในวงเล็บตัวแรก หมายถึงจํานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึงจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึงจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ 500 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 1
MEE 500 Electrical Engineering Research Seminar I
วศฟ 502 พีชคณิตเชิงเสน
MEE 502 Linear Algebra
วศฟ 503 การวิเคราะหเชิงตัวเลขประยุกต
MEE 503 Applied Numerical Analysis
วศฟ 504 การประมวลผลสัญญาณเวลาไมตอเนื่อง
MEE 504 Discrete-Time Signal Processing
รวมหนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ 501 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 2
MEE 501 Electrical Engineering Research Seminar II
วศฟ … วิชาเลือก
MEE … Compulsory Elective Courses
วศฟ ... วิชาเลือก
MEE ... Compulsory Elective Courses
วศฟ ... วิชาเลือก
MEE ... Compulsory Elective Courses
รวมหนวยกิต
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หนวยกิต
1(0-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ ... วิชาเลือก
MEE ... Compulsory Elective Courses
วศฟ ... วิชาเลือก
MEE ... Compulsory Elective Courses
วศฟ 590 ปริญญานิพนธ
MEE 590 Thesis
รวมหนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศฟ 590 ปริญญานิพนธ
MEE 590 Thesis

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
9

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9

รวมหนวยกิต

9

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วศฟ 500
MEE 500

สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3-6)
Electrical Engineering Research Seminar I
ความหมายและวัตถุประสงคของการทําวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัย การเลือกหัวขอวิจัย
วิธีคนหาและวิธีอานเอกสารที่เกี่ยวของ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย การบันทึกผลและ
ความคิด การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิจัย การเขียนบทความ การพูดนําเสนอและการ
เตรียมสไลดนําเสนอ การเขียนขอเสนอปริญญานิพนธ การเขียนปริญญานิพนธ การเขียนขอเสนอขอ
ทุนทําวิจัย การเขียนรายงานความคืบหนา
Meaning and objectives of research; research procedures; choosing research topic;
literature search and review; computer programming for research; Thai and English in research;
article writing; presentation and slides preparation; proposal writing; thesis writing; proposal writing
for grants; progressive report writing.
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วศฟ 501
MEE 501

สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3-6)
Electrical Engineering Research Seminar II
การนําเสนอรายงานสัมมนาที่เกี่ยวของกับหัวขอที่นิสิตสนใจ ดวยปากเปลา และใน
รูปแบบบทความทบทวนวรรณกรรม การนําเสนอรายงานสัมมนาถึงแนวคิดและผลลัพธเบื้องตนของ
นิสิต ดวยปากเปลา และในรูปแบบบทคัดยอขยาย การนําเสนอรายงานสัมมนาถึงผลลัพธการวิจัย
บางสวนของนิสิต ที่สามารถใชเขารวมการประชุมวิชาการได ตลอดจนสามารถใชนําไปสอบหัวขอ
ปริญญานิพนธได ดวยปากเปลา และในรูปแบบบทความวิจัย
Seminar presentation on the topics related to the interests by giving oral presentation
and writing review article; seminar presentation on the concepts and preliminary results by giving oral
presentation and writing extended abstract; seminar presentation on the portion of research results that
can be submitted to a conference by giving oral presentation, as well as that can be included in a
thesis proposal, and writing manuscript.
วศฟ 502
MEE 502

พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0-6)
Linear Algebra
ระบบของสมการเชิงเสน การลดแถวและรูปแบบเอเชลอน การดําเนินการแมทริกซ
ความไมอิสระและความอิสระเชิงเสน ปริภูมิยอยและฐานหลักและมิติ ฐานหลักตั้งฉากและการฉายตั้ง
ฉาก กระบวนการแกรมชมิดท แบบจําลองเชิงเสนและปญหากําลังสองนอยที่สุด ตัวกําหนดและสมบัติ
ของตัวกําหนด กฎของเครเมอร คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ วิธีการแนวทแยงของแมทริกซ แมทริกซ
สมมาตร แมทริกซบวกแนนอน แมทริกซคลาย การแปลงเชิงเสน การแยกแบบคาเอกฐาน
Systems of linear equations; row reduction and echelon forms; matrix operations;
linear dependence and independence; subspaces and bases and dimensions; orthogonal bases and
orthogonal projections; Gram-Schmidt process; linear models and least-squares problems;
determinants and their properties; Cramer's rule; eigenvalues and eigenvectors; diagonalization of a
matrix; symmetric matrices; positive definite matrices; similar matrices; linear transformations;
singular value decomposition.
วศฟ 503
MEE 503

การวิเคราะหเชิงตัวเลขประยุกต
3(3-0-6)
Applied Numerical Analysis
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณ
ฟงกชัน การประมาณกําลังสองต่ําสุด การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การหาปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญตัวอยาง
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การใชงานในแขนงวิศวกรรมไฟฟากําลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมชีวการแพทย และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
Numerical solution of a linear equation system; interpolation; function estimation;
least square method; numerical differentiation; numerical integration; numerical solution of algebraic
and transcendental equations; numerical solution of ordinary differential equation; application
examples in power electrical engineering, telecommunications engineering, biomedical engineering,
and computer engineering.
วศฟ 504
MEE 504

การประมวลผลสัญญาณเวลาไมตอเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete-Time Signal Processing
การประมวลผลเวลาไมตอเนื่องของสัญญาณเวลาตอเนื่อง เดซิเมชัน การประมาณคา
ในชวง และการแปลงอัตราแซมปลิง โครงสรางโฟลวกราฟสําหรับระบบเวลาไมตอเนื่อง เทคนิคการ
ออกแบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่สําหรับตัวกรองเวียนเกิดและไมเวียนเกิด การทํานายเชิงเสน
การแปลงฟูเรียรวิยุต ขั้นตอนวิธีเอฟเอฟที การวิเคราะหฟูเรียรเวลาสั้นและคลังตัวกรอง เทคนิคหลาย
อัตรา การแปลงฮิลเบิรต การวิเคราะหเซพสตรอลและการประยุกตใช
Discrete-time processing of continuous-time signals; decimation, interpolation, and
sampling rate conversion; flowgraph structures for DT systems; time-and frequency-domain design
techniques for recursive (IIR) and non-recursive (FIR) filters; linear prediction; discrete Fourier
transform, FFT algorithm; short-time Fourier analysis and filter banks; multirate techniques; Hilbert
transforms; Cepstral analysis and applications.
วศฟ 510
MEE 510

การจําลองและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟา
3(3-0-6)
Modeling and Analysis of Electrical Machines
ทฤษฎี ก รอบอ า งอิ ง แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร เ ครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ า ชนิ ด ต า งๆ
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส และมอเตอรเหนี่ยวนําสองเฟส การพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของเครื่องจักรกลไฟฟาบนแกนอางอิงตางๆ แกนนิ่ง แกนโรเตอร และแกน
ซิงโครนัส การจําลองและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Reference frame theory; mathematical models of electrical machines; direct current
electric machines; three-phase induction motors and two-phase induction motors; development of the
mathematical models of electrical machines in the arbitrary; stationary; rotor; and synchronous
reference frame; modeling and analysis of electrical machines using computer simulations.
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วศฟ 511
MEE 511

การวิเคราะหเครื่องจักรกลซิงโครนัส
3(3-0-6)
Synchronous Machines Analysis
ทฤษฎีและการวิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเครื่องจักรกลซิงโครนัสแบบ
ต า งๆ มอเตอร ซิ ง โครนั ส แบบต า นทานแม เ หล็ ก เครื่ อ งจั ก รกลซิ ง โครนั ส แบบแม เ หล็ ก ถาวร
เครื่องจักรกลซิงโครนัสสามเฟส และมอเตอรซิงโครนัสแบบสเต็ป การพัฒนาแบบจําลองทางการ
คณิตศาสตรของมอเตอรซิงโครนัส การจําลองและการวิเคราะหมอเตอรซิงโครนัสดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ทฤษฎีแ ละหลักการควบคุมมอเตอรซิงโครนัส แบบเวกเตอร การออกแบบตัวควบคุม
สําหรับระบบการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลซิงโครนัส
Theory and analysis of mathematical models of synchronous machines; synchronous
reluctance motors; permanent-magnet synchronous machines; three-phase synchronous machines and
stepper synchronous motors; development of mathematical models of synchronous machines;
modeling and analysis of synchronous machines using computer simulations, controller design of
drives systems for synchronous machines.
วศฟ 512
MEE 512

การควบคุมระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา
3(3-0-6)
Control Of Electric Drive Systems
ทบทวนพื้ น ฐานและหลั ก การของระบบขั บ เคลื่ อ นด ว ยไฟฟ า การควบคุ ม การ
ขับเคลื่อนมอเตอรกระแสตรงและการออกแบบระบบควบคุมปอนกลับ การควบคุมระบบขับเคลื่อน
มอเตอรเหนี่ย วนําแบบดวยเทคนิค การควบคุมแบบสเกลลา การควบคุมแบบเวคเตอร การควบคุม
แรงบิดโดยตรง และการควบคุมแบบไรตัวตรวจจับความเร็วรอบ
Review of principle and theory of electric drive systems, control of DC motor drives
and feedback control design, control techniques of induction motor drives; scalar control; vector
control; direct torque control and speed sensorless control.
วศฟ 513
MEE 513

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาในระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0-6)
Electromagnetic Compatibility in Power Electronic Systems
รายวิ ช านี้ ค ลอบคลุ ม เนื้ อ หาเรื่ อ งป ญ หาความเข า กั น ได ท างแม เ หล็ ก ไฟฟ า และ
มาตรฐานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาที่เกี่ยวของกับงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง คุณลักษณะสมบัติ
ของสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนําและทางอากาศในระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง เทคนิค
การวั ดสั ญญาณรบกวนแม เหล็ ก ไฟฟา ทางสายตั วนํ า และทางอากาศ การควบคุม สัญ ญาณรบกวน
แมเหล็ ก ไฟฟ า ทางสายตั วนํ าและทางอากาศตั้ง แตขั้นตอนการออกแบบระบบอิเล็ก ทรอนิก สกํ า ลั ง
เทคนิคการลดทอน สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนําและทางอากาศ
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The course will cover essential aspects of EMC problems and standardizations
focusing on power electronic systems; characterization of conducted and radiated emissions in power
electronic systems; conducted and radiated emissions measurement techniques; controlling conducted
and radiated emissions by design; and noise reduction techniques in power electronic systems.
วศฟ 514
MEE 514

วิศวกรรมความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Compatibility Engineering
พื้นฐานและเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา การวิเคราะหสเปคตราของ
สัญญาณ ทฤษฏีสายสงและความเขากันไดทางสัญญาณ พฤติกรรมของอุปกรณไฟฟา การแผและความ
ออนไหวของสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนํา ทฤษฏีสายอากาศสําหรับวิศวกรความเขากัน
ไดทางแมเหล็กไฟฟา การแผและความออนไหวของสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางอากาศ ครอส
ทอลก เทคนิคการชีลด การออกแบบระบบเพื่อใหผานมาตรฐานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
Concepts and techniques of electromagnetic compatibility; signal spectra-the
relationship between time domain and frequency domain; transmission lines and signal integrity; nonideal behavior of components; conducted emissions and susceptibility; antennas for emc engineers;
radiated emissions and susceptibility; crosstalk; shielding techniques; system design for EMC.
วศฟ 515
MEE 515

การวิเคราะหและออกแบบวงจรแปลงผันกําลังแบบสวิตชโหมด
3(3-0-6)
Design and Analysis of Power-Switching Converters
รายวิชานี้คลอบคลุมเนื้อหาเชิงลึกในการวิเคราะหและออกแบบวงจรแปลงผันกําลัง
สวิตชิ่งที่ทํางานในโหมดกระแสตอเนื่องและไมตอเนื่อง การวิเคราะหลักษณะพลวัติของวงจรแปลงผัน
กําลังสวิตชิ่ง การออกแบบวงจรควบคุมปอนกลับ เทคนิคการจําลองสําหรับของวงจรแปลงผันกําลังสวิตชิ่ง
Design and analysis of power-switching converters working in continuous
conduction mode (CCM) and discontinuous conduction mode (DCM); dynamic analysis of powerswitching converters; feedback control design for power-switching converters, ;Simulation techniques
of power-switching converters.
วศฟ 516

การหาคาที่เหมาะสมและการประยุกตใชปญญาประดิษฐในระบบไฟฟา 3(3-0-6)
กําลัง
MEE 516
Optimization and AI Applications in Electric Power Systems
ขอบเขตและความคิดพื้นฐานของคาที่เหมาะสมในระบบไฟฟากําลัง การควบคุมระบบ
ไฟฟ า กํ า ลั ง แบบเรี ย ลไทม การวางแผนการเดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ า การจั ด สรรการผลิ ต ตามหลั ก
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เศรษฐศาสตร การไหลของกําลังไฟฟาที่คาสูงสุด การประยุกตใชปญญาประดิษฐ อิโวลูชั่นอัลกอริธึม
ระบบผูเชี่ยวชาญ โครงขายประสาทเทียม การฝกภาคปฏิบัติในการประยุกตใชซอฟแวรและการศึกษา
กรณีตัวอยางสําหรับระบบไฟฟากําลัง
The realm and concepts of power system optimization; real time control of power
systems; unit commitment; economic dispatch; optimal power flow; ai applicationssuch as evolution
algorithms; expert systems; neural network etc.; computerlaboratory session on use of application
software and sample studies.
วศฟ 517
MEE 517

เศรษฐศาสตรและการวางแผนทางไฟฟา
3(3-0-6)
Electricity Economics and Planning
ลักษณะทั่วไปของการวางแผนทางไฟฟาและลําดับชั้นของรูปแบบจําลองสําหรับการ
วางแผนทางไฟฟา การพยากรณความตองการไฟฟา เทคโนโลยีการผลิตไฟฟากําลัง เศรษฐศาสตรในการ
ผลิตไฟฟากําลัง การปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐศาสตรของระบบไฟฟากําลัง เศรษฐศาสตรของความ
นาเชื่อถือในระบบไฟฟากําลัง รูปแบบจําลองการวางแผนระบบไฟฟากําลัง ทฤษฎีของการหาคาราคา
ไฟฟา อัตราการซื้อไฟฟาคืนจากผูผลิตอิสระ การบริหารการใชไฟฟาทางดานผูบริโภค หัวขอเรื่องที่
เกี่ยวกับการแปรรูปการไฟฟา
Nature of planning in electricity and the hierarchy of models for electricity planning;
electricity demand forecasting; power generation technologies; economics of power generation options;
economic operation of power system; economics of power system reliability; power system planning
models; electricity pricing theory; buyback rates of power from independent power producer; power
usage management on demand-side; topics related to electricity deregulation.
วศฟ 518
MEE 518

เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Power System Stability
พื้นฐานและการพรรณนาปญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟากําลัง ทบทวนคณิตศาสตร
เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ภู มิ ส ถานะและปริ พั น ธ เ ชิ ง ตั ว เลข ทฤษฎี ก รอบอ า งอิ ง แบบจํ า ลอง
เครื่องจักรกลซิงโครนัสสําหรับการศึกษาปญหาเสถียรภาพ แบบจําลองและคุณลักษณะของโครงขาย
ระบบไฟฟากําลัง องคประกอบและหนาที่ของระบบกระตุน การควบคุมกําลังไฟฟาจริงและความถี่
ป ญหาเสถี ย รภาพชั่ วขณะ ป ญหาเสถีย รภาพเชิง สัญญาณขนาดเล็ ก วิธีเพิ่ม เสถีย รภาพชั่วขณะและ
เสถียรภาพเชิงสัญญาณขนาดเล็กใหแกระบบ
Basics and descriptions of power system stability problems; mathematical reviews
of state-space analysis and numerical integration; reference frame theory; synchronous machine
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representation in stability studies; power network representations and characteristics; excitation
system components and functions; active power and frequency control; transient stability; smallsignal stability; methods of improving transient and small-signal stability.
วศฟ 519
MEE 519

การควบคุมแบบเหมาะที่สุด
3(3-0-6)
Optimal control
แคลคู ลั ส ของการแปรผั น การหาค า เหมาะที่ สุ ด แบบพลวั ต ภายใต เงื่ อ นไขบั ง คั บ
สมการแฮมิลตัน-ยาโคบี-เบลลแมน หลักการคามากสุดของพอนทริยากิน วิธีเชิงตัวเลขสําหรับแกปญหา
การควบคุมแบบเหมาะที่สุด บทนําการควบคุมเชิงทํานายแบบจําลอง การสรางจริงและประยุกตทาง
วิศวกรรม
Calculus of variations; dynamics optimisation with constraints; Hamilton-JacobiBellman equations; Pontryagin’s maximum principle; numerical methods for optimal control
problems; introduction to modelpredictive control; implementation and engineering applications.
วศฟ 520
MEE 520

ระบบควบคุมหลายตัวแปร
3(3-0-6)
Multivariable Control Systems
ความไมแนนอนและความคงทน ขอจํากัดในระบบควบคุมปอนกลับภายใตความไม
แนนอน เสถียรภาพและสมรรถนะคงทน วิธีการในโดเมนความถี่และการจัดสัณฐานวงรอบวิธีเชิงเสน
กําลังสองแบบเกาสและวิธีฟนคืนถายโอนวงวน การสังเคราะหตัวควบคุม H_2 และ H_infinity
Uncertainties and robustness; limitations in feedback control systems inthe presence
of uncertainty; robust stability and performance; frequencydomain methods and loop-shaping; lqg and
ltr methods; h_2 and h_infinitycontroller synthesis.
วศฟ 521
MEE 521

วิศวกรรมพลาสมา
3(3-0-6)
Plasma Engineering
ลักษณะพื้นฐานของพลาสมา การชนแบบยืดหยุนและไมยืดหยุน กระบวนการตางๆ
ในแก็สที่ถูกไอออไนซอยางออน ปฏิกิริยาระหวางสนามแมเหล็กไฟฟาและพลาสมา กระบวนการคัป
ปลิง อสมดุลพลาสมาเย็นในยานความดันบรรยากาศและการประยุกตใชงาน
Introduction to plasma; elastic and in elastic collision; processes in weakly
ionized gases; the interaction of electromagnetic field with plasmas; coupling processes; non
equilibrium cold low-pressure discharges and its applications
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วศฟ 522
MEE 522

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering
หัวขอตาง ๆ ดานวิศวกรรมไฟฟาที่นาสนใจ โดยอาจารยผูสอนเปนผูกําหนดหัวเรื่อง
หรือเลือกจากหัวขอที่นิสิตเสนอ เพื่อการสัมมนา
Topics of interest selected by the instructor or chosen from the topics proposed by
the students in the field of Electrical Engineering for seminar.
วศฟ 530
MEE 530

การวิเคราะหระบบความนาจะเปน
3(3-0-6)
Probabilistic SystemsAnalysis
แบบจําลองความนาจะเปนและสัจพจน การมีเงื่อนไขและกฎของเบยส ความอิสระ
การนับ ตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปน คาคาดหวัง ตัวแปรสุมหลายมิติ อนุพันธของการกระจาย
การแปลง ค า คาดหวั ง วนซ้ํ า การบวกของตัวแปรสุม การทํา นาย ฟง กชันกอกํา เนิ ดโมเมนต ความ
แปรปรวนรวมและสหสัมพันธ กฎอยางออนของเลขจํานวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตสูสวนกลาง กฎที่มั่นคง
ของเลขจํานวนมาก กรณีศึกษาการประยุกตใชในงานวิจัย
Probability models and axioms; conditioning and Bayes' rule; independence;
counting; random variables; expectation; multiple random variables; derived distributions; transforms;
iterated expectations; sum of random variables; moment generating functions; prediction; covariance
and correlation; weak law of large numbers; central limit theorem; strong law of large numbers; study
case of application in research.
วศฟ 531
MEE 531

อิเล็กโตร-ออปติกส ออปโตอิเล็กทรอนิกส และการสื่อสารดวยแสง
3(3-0-6)
Electro-Optics, optoelectronics and Optical Communications
หลักการของออปติกส เสนใยนําแสง อิเล็กโตร-ออปติกส การแพรกระจายของคลื่น
แสงในตัวกลางแบบ anisotropic และ periodic อินทิเกรต ออปติกส อุปกรณทางดานอิเล็กโตร-ออ
ปติ กส รวมถึง แหลง กําเนิดแสงและตัวตรวจจับแสง การสื่อสารดวยเสนใยนํา แสง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการสื่อสารดวยแสง การแพรกระจายของแสงในอากาศ และทอนําแสง การแสดงภาพจากแสง
ปรากฎการณของคลื่นและ diffractioninterferometer spectrometer holography fiber coupling และการ
สื่อสารดวยเสนใยนําแสง
Principles of optics; optical fibers; electro-optics; light wave propagation in
anisotropic and periodic media; guided waves; and integrated optics; electro-optic devices including
sources and detectors; optical fiber communication; introduction to optics and fiber communication;
light propagation in free space and waveguides; imaging; wave phenomena and diffraction;
interferometer; spectrometer; holography; fiber coupling; and fiber communication.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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วศฟ 532
MEE 532

วงจรรวมแบบแอนนาล็อกและดิจิตอล
3(3-0-6)
Analog and Digital Integrated Circuits
การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบแอนนาล็อก โดยเนนที่ เทคโนโลยี MOS
การออกแบบวงจรออปแอมป comparators วงจรแซมเปลแอนดโฮลด และ voltage references ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการแปลงขอมูล วิธีการ CAD สําหรับวงจรรวมแบบแอนนาล็อก การออกแบบและการ
ปฏิบัติของวงจรรวมแบบดิจิตอล วิธีการจําลองวงจร โปรแกรม CAD ตระกูล TTLCMOS ECL และ
I2L แบบตางๆ
Analysis and design of analog integrated circuits with emphasis on MOS
technology; Design of operational amplifiers; comparators; sample and hold circuits and voltage
references; Fundamentals of data converters; CAD methods for analog integrated circuits; Design and
operation of state-of-the-art digital integrated circuits. Circuit simulation methods: CAD programs;
Various TTL; CMOS; ECL and I2L families.
วศฟ 533
MEE 533

แมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetics
สมการของแมกซเวลล สายสง การแพรกระจายคลื่น การลดทอนโพลาไรเซชัน การ
สะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน สายอากาศ ทอนําคลื่น เรโซเนเตอร ฟงกชันของกรีน คลื่นระนาบ
คลื่นทรงกระบอกและคลื่นทรงกลม
Maxwell’s equations; transmission line; wave propagation; attenuation; polarization;
reflection; refraction; diffraction; antenna; waveguide; resonator; Green’s functions; plane wave;
cylindrical wave and spherical.
วศฟ 534
MEE 534

เครือขายไมโครเวฟและการวิเคราะห
3(3-0-6)
Microwave Networks and Analysis
การวิเคราะหเครือขายไมโครเวฟ การถวงอิมพีแดนซ วงจรจูนความถี่ เรโซเนเตอร
ไมโครเวฟ การแบงกําลังและตัวคูตอมีทิศทาง ตัวกรองไมโครเวฟ การออกแบบตัวกรองไมโครเวฟ
สวนประกอบไมโครเวฟแมเหล็กเฟอรโร วงจรไมโครเวฟแอคทีฟ ตัวกําเนิดสัญญาณไมโครเวฟ ตัว
ขยายสัญญาณไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟ ระบบสื่อสาร ระบบเรดาร
Microwave network analysis; impedance matching; tuning circuits; microwave
resonators; power divides and directional couplers; microwave filters; design of microwave filters;
ferrimagnetic microwave components; active microwave circuits; microwave oscillators and
amplifiers; introduction to microwave systems; communication systems; radar systems.
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วศฟ 535
MEE 535

การวิเคราะหสายอากาศและการกระจายคลื่น
3(3-0-6)
Antennas and Wave Propagations Analysis
การแพรกระจายคลื่นตาง ๆ ระบบถายทอดคลื่นวิทยุ การแพรกระจายคลื่นในตัวกลาง
ต า ง ๆ พารามิ เ ตอร พื้ นฐานของสายอากาศ สายอากาศเชิ ง เสน สายอากาศลู ป สายอากาศอารเ รย
สายอากาศอารเรยระนาบเชิงเสน การสังเคราะหสายอากาศ การคํานวณอิมพีแดนซและอิมพีแดนซรวม
โดยวิธีโมเมนต สายอากาศแถบความถี่กวาง สายอากาศแบบชอง สายอากาศแบบฮอรน สายอากาศไม
โครสตริป สายอากาศสะทอน การวัดสายอากาศ
Wave propagations; radio-wave transmission system; wave propagation in media;
fundamental parameters of antennas; linear wire antennas; loop antennas; antenna arrays; linear array
planar array; antenna synthesis; calculation of self and mutual impedances by method of moment;
broadband antennas; aperture antennas; horn antennas; microstrip antennas; reflector antennas;
introduction to antenna measurements.
วศฟ 536
MEE 536

ระบบการสื่อสารไรสาย
3(3-0-6)
Wireless Communication Systems
การสงขอมูลดิจิตอล ชองสัญญาณไรสาย เซลลูลาร การมอดูเลตและการดีมอดูเลต บีม
ฟอรมมิง รหัสปริภูมิ-เวลา การจัดสรรกําลัง โอเอฟดีเอ็ม ซีดีเอ็มเอ การสงอัลทราไวดแบนดวิดธ ทีซีเอ็ม
รหั ส เทอร โ บ รหั ส แอลดี พี ซี การแทรกสอด การสื่ อ สารแบบร ว มมื อ การรั บ หลายจุ ด ที่ มี ก าร
ประสานงานกัน การระบุตําแหนง กรณีศึกษาการประยุกตใชในงานวิจัย
Digital transmission; wireless channel; cellular; modulation and demodulation;
beamforming; space-time codes; power allocations; OFDM; CDMA; ultrawide bandwidth
transmission; TCM; turbo codes; LDPC codes; interference; cooperative communications;
coordinated multipoint reception; localization; study case of application in research.
วศฟ 537
MEE 537

ระบบสื่อสารดวยแสง
3(3-0-6)
Optical Communication Systems
คุณ สมบัติของแสง ทฤษฎีข องการสื่อสารในเสนใยนํา แสง แหลง กํา เนิดแสง การ
ตรวจจับแสง อุปกรณทางแสง ระบบสื่อสารที่ใชแสง รูปแบบและชนิดของเครือขายแสง การมัลติเพล็ก
ความยาวคลื่นแสง อุปกรณและการเชื่อมตอทางแสง การสื่อสารไรสายดวยแสง การประยุกตใช โพรง
สั่นพองแบบไมเปนเชิงเสนสําหรับการสื่อสารทางแสง
Characteristic of light; theory of fiber optic communication; optical sources; optical
detectors; optical devices; optical communication systems; optical communication platform; optical
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division multiplexing; components of optical transmission systems; optical wireless communication;
an applied the nonlinear ring resonator for optical communication.
วศฟ 538
MEE 538

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Selected Topics in Telecommunication Engineering
หัวขอตาง ๆ ดานวิศวกรรมโทรคมนาคมที่นาสนใจ โดยอาจารยผูสอนเปนผูกําหนด
หัวเรื่อง หรือเลือกจากหัวขอที่นิสิตเสนอ เพื่อการสัมมนา
Topics of interest selected by the instructor or chosen from the topics proposed by
the students in the field of Telecommunication Engineering for seminar
วศฟ 550
MEE 550

การประมวลผลและวิเคราะหภาพดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Image Processing and Analysis
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการมองเห็นพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ การแสดง
ภาพดวยขอมูลดิจิตอล การชักตัวอยางและการทํา Quantization ของระบบการแปลงภาพ ระบบสี การ
แปลงฟูริเยรแบบ 1 มิติและ 2 มิติการประสานและผลรวมยอดประสานในการปรับปรุงภาพการ
ปรับแตงฮีสโตแกรมการวิเคราะหดวยไอเกน การวิเคราะหองคประกอบหลัก การแปลงทางเรขาคณิต
การประมวลผลเบื้องตน การคนหาขอบภาพ การจําแนกวัตถุ การแยกสวนภาพ การแปลงดวย Hough
Transformsการแสดงรูปราง การศึกษารูปราง การแสดงภาพ 3 มิติ และภาพตอเนื่อง
Visual perception of the image; mathematic and physical background; image
digitization; sampling and quantization; color space; 1 dimension and 2 dimensions fourier transform;
convolution and correlationimage enhancement; histogram equalization;eigen-analysis; principle
component analysis; geometric transformations; local pre-processing; edge detectors; segmentation;
hough transforms; shape representation; mathematical morphology; 3 dimensions vision and sequence
image.
วศฟ 551
MEE 551

การจดจํารูปแบบ
3(3-0-6)
Pattern Recognition
วิชานี้ศึกษาการหาความเหมือนโดยใชหนากากการประมวลผลกอนสําหรับระบบการ
รูจําตัวอักขระการปรับรูปแบบใหมีเพียงสองระดับความเขมการทําใหบางเทคนิคเชิงเสนการแบงกลุม
เพื่อการรูจํา การจัดกลุมแบบคาผิดพลาดต่ําสุดโดยตัวแบงกลุม Bayesian กระบวนการขยายกลุมอยาง
คงที่และเทคนิคในการแบงกลุมแบบเชิงเสนยอยฟงกชันตัวแยกแยะแบบเชิงเสนยอยการตัดสินใจโดย
ใชพีชคณิตบูลีนและการตัดสินใจที่เปนลําดับ
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This course studies about mask matching; preprocessing for character
recognition;binarization alignment; thining; linear techniques; recognition classes: minimum error by
Baysean classifiers; fixed increment procedures; piecewise linear techniques; piecewise linear
discriminantfunctions; boolean and sequential decision making.
วศฟ 552
MEE 552

การมองเห็นทางคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Vision
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดพื้นฐานในการมองเห็นของคอมพิวเตอรก ารวิเคราะห
ลัก ษณะเดนของภาพภาพประกอบดวยการเกิดขึ้นของภาพการตรวจจับขอบขอบภาพการตรวจจับ
ลักษณะเดนภายในภาพการแยกแยะภาพภาพสามมิติการหาระยะภาพโดยการใชภาพสเตอริโอการสราง
ภาพสามมิติและการวิเคราะหภาพเคลื่อนไหวการประยุกตใชงานในปจจุบัน
Introduction to the basic concepts in computer vision. Image analysis methods;
including image formation; edge detection; feature detection; and image segmentatio. Threedimentsional image; depth from stereo; and motion image analysis. Applications of computer vision
in the present.
วศฟ 553
MEE 553

การประมวลสัญญาณทางชีวการแพทย
3(3-0-6)
Biomedical Signal Processing
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานของสั ญ ญาณทางการแพทย สเปคตรั ม และการได ม าของ
สัญญาณ การรบกวน กรณีศึกษาการวิเคราะหสัญญาณในโดเมนเวลา โดเมนความถี่ และโดเมนเวลาความถี่ การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอรเพื่อจําลองและวิเคราะหสัญญาณทางการแพทย
The study on basic physiological signals; their spectrum and acquisition methods;
noise and interference on the signal; case studies on signal analysis in time domain; frequency domain
and time-frequency domain; computer programming for bio-signal simulation and analysis.
วศฟ 554
MEE 554

อุปกรณการแพทย
3(3-0-6)
Medical Instrumentation
ศึกษาเกี่ยวกับเซ็นเซอรอิเล็กโทรดแหลงกําเนิดของศักยไฟฟาจากรางกายระบบการวัค
วามเร็วการไหลและปริมาตรของเลือดการวัดในระบบหายใจเครื่องมือในหองปฏิบัติการทางการแพทย
ระบบภาพทางการแพทยเบื้องตนและอุปกรณแขนขาเทียม
The study of sensors; electrodes; origins of bio-potential; measurement of flow and
volume of blood; measurement of the respiration system; clinical laboratory instrumentation;
introduction of medical imaging system and therapeutic and prosthetic devices.
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วศฟ 555
MEE 555

การออกแบบอุปกรณทางการแพทยขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Medical Instrumentation Design
ศึกษาถึงการออกแบบการนําไปใชงานและการทํางานของอุปกรณทางการแพทยโดย
อาจารยผูสอนเปนผูเลือกชนิดของอุปกรณในแตละสาขาวิชา ตลอดจนฝกทักษะการคนหาขอมูลและ
การนําเสนอขอมูลในวิชานี้
The study of design; applications; and functions of specialized biomedical
instrumentation selected by the instructor for each area of biomedical instruments. In addition;
students have to develop their information retrieval and presentation skills.
วศฟ 556
MEE 556

ชีวกลศาสตรขั้นสูงสําหรับการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Advance Biomechanics of Locomotion
กลไกของรางกายมนุษยที่รับผิดชอบการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวขั้นสูงเชน การเดิน
วิ่งและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การวัดสัญญาณอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหว เพื่อนําไปใชปรับปรุง
พฤติกรรม และวิเคราะหแกใขปญหาความผิดปกติและบาดเจ็บตางๆ ในการเคลื่อนไหว
Synthesis of human movement; neuro-musculoskeletal system; muscle mechanics;
2d and 3d motion analysis; motion capture; forceplates and ground reaction force; kinesiological
electromyography and muscle activation; tissue properties; inverse dynamic and forward dynamic
modeling ; balance and posture.
วศฟ 557
MEE 557

ชีวประดิษฐทางการแพทย
3(3-0-6)
Medical Bionics
เทคโนโลยีและหลักการทํางานของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐทางชีวการแพทย ที่ใช
แทนที่หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนตางๆของรางกายที่พิการหรือบกพรอง หรือ ชวยอํานวย
ความสะดวก หรือ ชวยปองกันความบาดเจ็บ
Bionics revolution in medicine; human sensorium and performance engineering;
physiological modeling; simulation and control; walking machine; prostheses and artificial organs.
วศฟ 558
MEE 558

กลศาสตรชีวภาพและการวิเคราะหการเคลื่อนไหว
3(3-0-6)
Biomechanics and Motion Analysis
พื้นฐานกลศาสตรชีวภาพ แรงและพลังงาน แรงโนมถวง เสถียรภาพและสมดุล ความ
เคนและความเครียดของวัสดุ การปอนแรงกระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่
ของ ขอตอ ลักษณะเฉพาะของระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อและระบบการไหลเวียนโลหิต ศึกษา
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เกี่ยวกับขอกําหนดทางดานกลศาสตรชีวภาพ หนาที่ และการผลิตของอวัยวะเทียม กลศาสตรของแขน
ขาบนและลาง การศึกษาการเคลื่อนไหวดวยเทคนิคตางๆ ประยุกตในดาน วิทยาศาสตรการกีฬา และ
กลศาสตรชีวภาพในระบบรางกายของมนุษย
Basics biomechanics; force and power; gravity; stability and equilibrium; strength
and stress of material; resistance of join movement; specific characteristics of bone structure; muscle
system; blood circulation system; specification of biomechanics; function and prosthesis production;
limb mechanics; motion by different techniques applied to sport science and biomechanics in human
body.
วศฟ 559
MEE 559

ชีวกลศาสตรของออรโธปดิกส
3(3-0-6)
Orthopedic Biomechanics
เนื้อเยื่อของระบบกระดูกและกลามเนื้อ โครงสราง การทํางาน และแบบจําลอง การ
วิเคราะหแรงตอระบบกระดูกและกลามเนื้อ อินเวอรสไดนามิกส ออพทิไมเซชั่น การวิเคราะหการเดิน
การฟนฟูสภาพของกระดูกที่หัก อวัยวะเทียมฝงในการประยุกตใชในปญหาการผาตัดและคลินิก
Musculoskeletal tissues (bone; tendon; muscle; ligament; cartilage). Muscle:
structure; function; model; musculoskeletal force analysis; inverse dynamics; optimization; gait
analysis;fracture healing; implants (knee; hip; shoulder) and applications to problems with surgical
treatments and clinical considerations.
วศฟ 560
MEE 560

กฏหมายวิศวกรรมและจรรยาบรรณ
3(3-0-6)
Law Engineering and Ethics
แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมสาขาตาง ๆ การทดลองและการทดสอบมาตรฐานและสื่อใน
งานวิศวกรรม จรรยบรรณของวิศวกร ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ความรูเรื่องกฏหมายโรงงาน กฏหมาย
แรงงาน กฏหมายพลังงาน กฏหมายสิ่งแวดลอม และกฏหมายวิชาชีพวิศวกรรม
Introduce different engineering professions; experiments; standard testing; and media
in engineering work. Introduce engineering ethics relating to society and environment; knowledge on
industrial law; labor law; energy law; environment law and engineering profession law.
วศฟ 561
MEE 561

หัวขอคัดสรรสําหรับวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
3(3-0-6)
Selected Topics in Biomedical Engineering
หัวขอตาง ๆ ดานวิศวกรรมชีวการแพทยที่นาสนใจ โดยอาจารยผูสอนเปนผูกําหนด
หัวเรื่อง หรือเลือกจากหัวขอที่นิสิตเสนอ เพื่อการสัมมนา
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Topics of interest selected by the instructor or chosen from the topics proposed by
the students in the field of Biomedical Engineering for seminar
วศฟ 570
MEE 570

การรูจํารูปแบบขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Pattern Recognitions
เทคนิ ค การประยุ ก ต ใ ช ก ารรูจํา ขั้น สูง การรูจํ า ตัว อัก ษรตั วพิม พ การรูจํา ตัวอั ก ษร
ลายมือเขียนแบบไมเปนเวลาจริง การรูจําตัวอักษรลายมือเขียนแบบเวลาจริง การรูจําใบหนา การรูจํา
ภาพมือ การรูจําลายนิ้วมือ
Advanced image processing techniques; printed character recognition; offline
handwriting character recognition; online handwriting character recognition; face recognition; hand
recognition; fingerprint recognition.
วศฟ 571
MEE 571

เครือขายการสื่อสารไรสาย
3(3-0-6)
Wireless Communication Networks
การสื่อสารขอมูลของเครือขายไรสาย การควบคุมการเขาถึง การเขาถึงเครือขายไรสาย
แบบแอดฮ็อค โปรโคคอลเครือขายไรสายแบบแอดฮ็อค การคนหาและกําหนดที่อยู ระบบความปรอด
ภัยของเครือขายไรสายแบบแอดฮ็อค
Wireless data communication; media access control; mobile ad hoc networking; ad
hoc network protocol; location awareness and discovery; and ad hoc network security.
วศฟ 572
MEE 572

เครือขายคอมพิวเตอรชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Networks
หลักการและองคประกอบของเครือขาย องคประกอบของระบบการติดตอสื่อสาร
สวนประกอบและอุปกรณทางการสื่อสารเครือขาย การควบคุมชองสัญญาณสื่อสาร การออกแบบและ
วิ เ คราะห ร ะบบเครื อ ข า ย เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ท อ งถิ่ น และเครื อ ข า ยระยะไกล ระบบเครื อ ข า ย
อินเตอรเน็ต ระบบเครือขายคอมพิวเตอรชั้นสูงในปจจุบัน เชน ระบบเครือขายแบบคลัสเตอร ระบบ
เครือขายแบบกริด ระบบเครือขายแบบคลาว ระบบเครือขายแบบไฮบริด
Principle and environment of computer network; environment of communication
system; components and communication equipment; communication channel control; communication
network analyst and design; Local and wide area network; internet network; advance future trends in
computer networks such as clustering network; grid communication network; cloud network; hybrid
network.
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วศฟ 573
MEE 573

ระบบเชิงวัตถุแบบกระจาย
3(3-0-6)
Distributed Object Systems
พื้ น ฐานของระบบเชิง วั ตถุ ระบบแบบกระจาย หลั ก การของระบบเชิง วัต ถุแ บบ
กระจาย พื้ นฐานของตั วกลางของระบบเชิง วัตุแบบกระจาย ระบบเชิง วัตถุ แบบกระจายสมัย ใหม
ประกอบดวย สถาปตยกรรมตัวแทนรองขอวัตถุพื้นฐาน (CORBA) การเรียก คืนวิธีการระยะไกลของจาวา
(RMI) และโครงสรางวัตถุเชิงคอมโพเนนตแบบกระจาย (DCOM) การออกแบบเชิงวัตถุโดยใช UML
Basic Object Oriented; distributed system; the principles of distributed objects
system; Principle of object oriented middleware; designing of distributed object system; such as
Common Object Request Broker Architecture (CORBA); Java Remote Method Invocation (RMI);
and Distributed Component Object Model (DCOM); and Objet Oriented design with UML.
วศฟ 574
MEE 574

การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Security
เทคนิคของการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร นโยบายความปลอดภัย
การออกแบบโครงสรางพื้นฐานของความปลอดภัย การแบงสวนเครือขา ย การวิเคราะหค วามเสี่ย ง
เครือขายสวนตัวเสมือน การประเมินหาจุดออน ระบบการตรวจสอบและปองกันผูบุกรุก ไฟลวอลล
วิทยาการรหัสลับ ไวรัสคอมพิวเตอร
Computer security techniques; security policy; security infrastructure design;
network partitioning; risk analysis; virtual private network; vulnerability assessment; intrusion
detection systems; firewall; cryptography and computer virus.
วศฟ 575
MEE 575

โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
3(3-0-6)
Data Structures and Algorithms
อารเรย ลิสต สแต็ก รีเคอรชัน คิว ทรี ฮีพ การคนหา การเรียง ความซับซอน
Array; lists; stacks; recursion; queues; trees; heaps; searching; sorting; complexity.

วศฟ 576
MEE 576

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Selected Topics in Computer Engineering
หัวขอตาง ๆ ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ โดยอาจารยผูสอนเปนผูกําหนด
หัวเรื่อง หรือเลือกจากหัวขอที่นิสิตเสนอ เพื่อการสัมมนา
Topics of interest selected by the instructor or chosen from the topics proposed by
the students in the field of Computer Engineering for seminar
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วศฟ 590
MEE 590

ปริญญานิพนธ
12
Thesis
ทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ หั ว ข อ ที่ อ ยู ใ นความสนใจทางด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า ชี ว
การแพทย คอมพิวเตอร หรือหัวขอที่เกี่ยวของเพี่อจัดเตรียมขึ้นเปนปริญญานิพนธ โดยเปนสวน
หนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท
Research topic related to electrical engineering; biomedical engineering;
computer engineering; or related topics forwriting a thesisin the fulfillment of the requirement for
the Master's degree.
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3.2.2 อาจารยประจํา
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
ดร.เวคิน ปยรัตน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฑีฆพันธ เจริญพงษ

คุณวุฒิ, ปที่จบ
การศึกษา
วศ.บ., 2537
วศ.ม., 2541

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ด., 2553

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ., 2541

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม., 2547

วิศวกรรมไฟฟา

Ph.D. , 2553

Electronics and
Communication
Engineeringt
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟาและ
สารสนเทศ
System Design
Engineering

วศ.บ., 2543
วศ.ม., 2548
D.Eng., 2551

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Politecnico di Torino, Italy

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
University of Fukui, Japan
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เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ดร.นําคุณ ศรีสนิท

วศ.บ., 2539

ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ชาญไชย ไทยเจียม

M.S.E.C.E., 2542
Ph.D. , 2546
วศ.บ., 2537
วศ.ม., 2541
Ph.D., 2552

ผูชวยศาสตราจารย

วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ

ผูชวยศาสตราจารย

ชัยณรงค คลายมณี

ผูชวยศาสตราจารย

ศิริพงษ ฉายสินธ

อาจารย

ดร.กฤชชัย วิถีพานิช

วศ.บ., 2537
วศ.ม., 2542
คอ.บ., 2531
M.Eng., 2547
วศ.บ., 2536
วศ.ม., 2542
อส.บ., 2540
วศ.ม., 2544
Ph.D. , 2555

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
Applied Electrical
Engineering
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร
Sc.
อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร
วิศวกรรมไฟฟา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Miami, USA
University of Miami, USA
มหาวิทยาลัยสยาม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Tasmania, Australia

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
University of Tasmania, Australia
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
เทคโนฯไฟฟาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
เหนือ
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Electrical Engineering University of Limerick
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เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ดร.สมภพ รอดอัมพร

อส.บ., 2534
วศ.ม., 2540
Ph.D., 2553

อาจารย

ดร.ธนาธิป สุมอิ่ม

วศ.บ., 2539
M.Eng., 2545
Ph.D., 2552

อาจารย

อาจารย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.วงศวทิ ย เสนะวงศ

Ph.D., 2545
วศ.บ., 2545
วศ.ด., 2553

ดร.กําพล วรดิษฐ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

B.Eng., 2537
M.Sc., 2539

พ.ศ. 2557

สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟา
Electronics and Electrical
Engineering
วิศวกรรมไฟฟา
Electric Power System
Management
Electronic and
Computer Engineering
Biomedical Engineering
Engineering and
Physical Science in
Medicine
Biomedical Engineering
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Asian Institute of Technology (AIT)
Brunel University, UK
University of Kent, UK
Imperial College London, UK

Imperial College London, UK
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ดร.อัมราพร บุญประทะ
ทอง

วศ.บ., 2543
วศ.ม., 2547
Ph.D., 2556

อาจารย

ดร.คมกฤษ ประเสริฐวงษ

อส.บ., 2536
วศ.ม., 2541
D.Eng., 2552

อาจารย

ดร.กําพล วรดิษฐ

วศ.บ., 2545
วศ.ด., 2553

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
Electric Power System
Management
วิศวกรรมไฟฟา
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Manchester, United Kingdom
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทํางานวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตองเปนการศึกษาวิเคราะหหัวขอที่เกี่ยวของกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟาหรือที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการแกปญหาในเชิงทฤษฎี
หรือปฏิบัติ นิสิตแตละคนจะตองทําวิจัย โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 (ภาคผนวก ก)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิสิตตองคนควาศึกษาดวยตนเอง ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูคุมปริญญานิพนธ หัวขอ
ในการศึกษาคนควาเปนการคิดคน หรือพัฒนาที่ตรงสาขาวิศวกรรมไฟฟา หรือที่เกี่ยวของ โดยทําการ
เขียนปริญญานิพนธ ในรูปแบบที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความเขาใจในปญหา สามารถคนควาทฤษฎี รวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะหในเชิงวิชาการ เพื่อ
นํามาสังเคราะหหาขอสรุป หรือหาแนวทางแกปญหา แลวถายทอด ในรูปแบบการเขียน และการนําเสนอ
5.3 ชวงเวลา
เปนไปตามขอ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน
และโครงสรางหลักสูตร
5.4 จํานวนหนวยกิต
เปนไปตามขอ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน
และโครงสรางหลักสูตร
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ จัดเตรียมสถานที่ ครุภัณฑ อุปกรณ และวัสดุ
ที่ใชในงานวิจัย มีตัวอยางแมแบบ (รูปแบบ) ในการทําปริญญานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลปริญญานิพนธ ตามขอคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 5 ขอที่ 27 (ภาคผนวก ก)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
สอดแทรกอั ต ลั ก ษณ ใ นการเรี ย นการสอนทุ ก
รายวิชา โดยอธิบายใหนิสิตเขาใจความหมายและ
ความสําคัญของอัตลักษณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
การเรี ย น การทํ า งาน และการดํ า รงชี วิ ต จั ด
กิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อใหนิสิตมีโอกาสฝกฝน
และพัฒนาตนเองใหมีอัตลักษณ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
กลยุทธการสอน
จริยธรรม
1. สามารถจัดการปญหาทาง
- สรางวัฒนธรรมการศึกษา เพื่อ
คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอน
นําไปสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดย
อยางมีคุณธรรมจริยธรรม เชน
คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น เมื่อ วัฒนธรรมการเขาเรียน การ
ไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณ
เตรียมการเพื่อการเรียน การ
วิชาชีพหรือไมมีระเบียบ
รวมมือกันทํางานกลุม การให
ขอบังคับ เพียงพอที่จะจัดการกับ เกียรติผูอื่น การรักษาเวลา โดย
ปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถ
เนนใหมีการเรียนรูผลกระทบ
วินิจฉัยอยางผูรูดวยความ
ของสิ่งที่ตนทําที่มีตอผูอื่น ทั้งใน
ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน ดานการเรียนและในการ
และตอบสนองกับปญหา
ปฏิบัติงาน ผานการเรียนใน
เหลานั้นตามหลักการ เหตุผล
รายวิชาการทํางานกลุม
และคานิยมอันดีงาม
การศึกษาดูงาน หรือการจัดงาน
สานสัมพันธระหวางนิสิต
2. ใหขอสรุปของปญหาดวย
บัณฑิตและคณาจารย
ความไวตอความรูสึกของผูที่
ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยก - เรียนรูจากตัวอยางกรณีศึกษาที่
ปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรมการ
โตตอบและการแลกเปลี่ยนใน
หองเรียน หรือเมื่อไปศึกษาดูงาน
- ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และ
การมีสวนรวมของนิสิตในการ
ทํางานกลุม
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
เพื่อการทบทวนและแกไข
สนับสนุนอยางจริงจัง ใหผูอื่นใช
ในการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับขอ
โตแยงและปญหาที่มีผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
3. แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา ใน
การสงเสริมใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของ
การทํางานและในชุมชนที่
กวางขวางขึ้น
2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจถอง
แท ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามา
ประยุกตในการศึกษาคนควาทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
2. มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัย
และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้น
อยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชา
เฉพาะในระดับแนวหนา มีความ
เขาใจในวิธีการพัฒนาความรู
ใหมๆ และการประยุกต ตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ในการปฏิบัติงานในรายวิชา
ตางๆ
- สอดแทรกความรูดานการ
จัดการทางอารมณ (EQ
Management)

กลยุทธการสอน
- ใชการเรียนการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง
ผูเรียน และผูเรียน และระหวาง
ผูเรียนและผูสอน
- ใชการเรียนการสอนโดย
นําเสนอเทคโนโลยีและองค
ความรูใหมๆ ในรายวิชาตางๆ
ผานการศึกษางานวิจัย และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ จาก
บทความทางวิชาการและวิชาชีพ
- ใชการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจริง
- ใชเอกสารประกอบการสอน
เปนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความรู
ดานภาษาที่เกี่ยวของในรายวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนิสิต
เชน การทดสอบยอย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค
หรือประเมินจากรายงาน และ
การนําเสนอรายงาน รวมถึง
ประเมินจากผลการสอบ
ประมวลผลความรู การสอบ
หัวขอปริญญานิพนธ การสอบ
ความกาวหนา การสอบปริญญา
นิพนธ และการตีพิมพบทความ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
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ผลการเรียนรูดานความรู
ปจจุบันที่มีตอองคความรูใน
สาขาวิชาและตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
3. ตระหนักในระเบียบขอบังคับ
ที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของ
ระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ
รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
1. ใชความรูทางภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหม
ที่ไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสรางสรรคเพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปญหา
2. สามารถใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณที่มี
ขอมูลไมเพียงพอ สามารถ
สังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการหรือรายงาน
ทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิด
ใหมๆ โดยการบรูณาการใหเขา
กับองคความรูเดิม หรือเสนอ
เปนความรูใหมที่ทาทาย
3. สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ตางๆ
- ใชเทคนิคการเรียนการสอน
แบบผสมผสานเทคนิคการเรียน
การสอนแบบตางๆ เขาดวยกัน
ตามสถานการณและความจําเปน
ในแตละรายวิชา

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- เนนการสอนใหนิสิตรูจักบูรณา
การและการประยุกตใชทฤษฎี
ความรูตางๆ ผานการทํารายงาน
และงานที่มอบหมายในวิชา
ตางๆ
- เนนการสอนใหรูจักสังเกตุ
และจับประเด็นที่มาและ
ความสําคัญของปญหาตางๆ ใน
งาน และวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ
เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงค
ในการแกปญหานั้นๆ อยางมี
บูรณาการ ผานการทําขอเสนอ
โครงการปริญญานิพนธ และ
วิชาที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัย
- เนนใหเห็นความสําคัญและ
รูจักเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะห

- ประเมินจากผลการทํารายงาน
งานที่ไดรับมอบหมาย การสอบ
ปากเปลาในวิชาปริญญานิพนธ
การสอบหัวขอ และการรายงาน
ความกาวหนา
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ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
เฉพาะทาง ในการวิเคราะห
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนได
อยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา
ขอสรุปและขอเสนอแนะที่
เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ สามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการ
ไดดวยตนเอง โดยการใชความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย
และใหขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่ง
ขยายองคความรูหรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู
เดิมไดอยางมีนัยสําคัญ

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

และตัดสินใจแกปญหาอยางมี
เหตุผลและอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนจริง ผานการศึกษาและ
การทํารายงาน การทําปริญญา
นิพนธ และวิชาที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีวิจัย

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. สามารถแกไขปญหาที่มีความ - กําหนดใหมีการทํารายงาน
- ประเมินจากพฤติกรรมและการ
ซับซอน หรือความยุงยาก
หรืองานที่มอบหมายในแตละ แสดงออกของนิสิต ในการ
ระดับสูงทางวิชาชีพไดดวย
วิชา และมีการนําเสนอผลงาน นําเสนอผลงานหรือรายงานใน
ตนเอง สามารถตัดสินใจในการ หรือรายงานนั้น ๆ
วิชาตางๆ หรือในการสอบปาก
ดําเนินงานดวยตนเองและ
เปลาหรือการสอบปริญญานิพนธ
- ใชการเรียนการสอนแบบ
สามารถประเมินตนเองได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง ผูเรียน และผูเรียน และระหวาง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ ผูเรียนและผูสอน
ปฏิบัติงานระดับสูงได
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2. มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และ
รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ ในการ
จัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
3. แสดงออกทักษะการเปนผูนํา
ไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองขอมูลทาง
- สอดแทรกการประยุกตใช
- ประเมินผลจากการใชงาน blog
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อ
เทคโนโลยี การสื่อสารและ
หรือ e-mail เพื่อการประสานงาน
นํามาใชในการศึกษาคนควา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ระหวางอาจารยและนิสิต
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะ คิดวิเคราะหเชิงตัวเลขลงไปใน - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แกไขปญหาในดานตางๆ
รายวิชาที่เกี่ยวของ
ทางการปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวของ
2. สามารถสื่อสารไดอยางมี
- มีการทดลอง คนควาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสม การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
กับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการ สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน สารสนเทศลงในวิชาที่เกี่ยวของ
ทั่วไป โดยการนําเสนอรายงาน - จัดทํา e-mail group หรือ blog
ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและ ของนิสิต เพื่อการสื่อสาร การ
ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทาง สงรายงาน และประสานงาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
ระหวางคณาจารยและนิสิต
ปริญญานิพนธหรือโครงการ
และระหวางนิสิตและนิสิต
คนควาที่สําคัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

50

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
ดานที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น เมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ เพียง
พอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน มี
หลักฐานและตอบสนองกับปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม
2. ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหา
ทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจัง ใหผูอื่นใชในการ
วินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่น
3. แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
ดานที่ 2 ความรู
1. มีความรูและความเขาใจถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชา
เฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
3. ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
1. ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
2. สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะห
และใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ
โดยการบรูณาการใหเขากับองคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
3. สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยาง
สรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
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สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวย
ตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และให
ขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมี
นัยสําคัญ
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
2. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ ในการจัดการ
ขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
3. แสดงออกทัก ษะการเป นผูนํา ไดอยา งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่ม พู น
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
ดานที่ 5 การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ
2. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งปริญญานิพนธหรือโครงการ
คนควาที่สําคัญ
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3.แผนที่แสดงความรับผิดชอบ (Mapping)
แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
●ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 500 สัมมนางานวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1
วศฟ 501 สัมมนางานวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2
วศฟ 502 พีชคณิตเชิงเสน
วศฟ 503 การวิเคราะหเชิงตัวเลขประยุกต
วศฟ 504 การประมวลผลสัญญาณเวลา
ไมตอเนื่อง
วศฟ 510 การจําลองและการวิเคราะห
เครื่องจักรกลไฟฟา
วศฟ 511 การวิเคราะหเครื่องจักรกลซิงโครนัส

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 512 การควบคุมระบบขับเคลื่อน
ดวยไฟฟา
วศฟ 513 ความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟาในระบบอิเล็กทรอนิกส
กําลัง
วศฟ 514 วิศวกรรมความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟา
วศฟ 515 การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรแปลงผันกําลังแบบสวิตชโหมด
วศฟ 516 การหาคาที่เหมาะสมและการ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐในระบบ
ไฟฟากําลัง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 517 เศรษฐศาสตรและการ
วางแผนทางไฟฟา
วศฟ 518 เสถียรภาพของระบบไฟฟา
กําลัง
วศฟ 519 การควบคุมแบบเหมาะที่สุด
วศฟ 520 ระบบควบคุมหลายตัวแปร
วศฟ 521 วิศวกรรมพลาสมา
วศฟ 522 หัวขอคัดสรรสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟา
วศฟ 530 การวิเคราะหระบบความ
นาจะเปน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 531 อิเล็กโตร-ออปติกส ออปโต
อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสารดวย
แสง
วศฟ 532 วงจรรวมแบบแอนนาล็อก
และดิจิตอล
วศฟ 533 แมเหล็กไฟฟา
วศฟ 534 เครือขายไมโครเวฟและการ
วิเคราะห
วศฟ 535 การวิเคราะหสายอากาศและ
การกระจายคลื่น
วศฟ 536 ระบบการสื่อสารไรสาย
วศฟ 537 ระบบสื่อสารดวยแสง
วศฟ 538 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 550 การประมวลผลและวิเคราะห
ภาพดิจิตอล
วศฟ 551 การจดจํารูปแบบ
วศฟ 552 การมองเห็นทางคอมพิวเตอร
วศฟ 553 การประมวลสัญญาณทางชีว
การแพทย
วศฟ 554 อุปกรณการแพทย
วศฟ 555 การออกแบบอุปกรณทางการ
แพทยขั้นสูง
วศฟ 556 ชีวกลศาสตรขั้นสูงสําหรับ
การเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 557 ชีวประดิษฐทางการแพทย
วศฟ 558 กลศาสตรชีวภาพและการ
วิเคราะหการเคลื่อนไหว
วศฟ 559 ชีวกลศาสตรของออรโธป
ดิกส
วศฟ 560 กฏหมายวิศวกรรมและ
จรรยาบรรณ
วศฟ 561 หัวขอคัดสรรสําหรับ
วิศวกรรมชีวการแพทย
วศฟ 570 การรูจํารูปแบบขัน้ สูง
วศฟ 571 เครือขายการสื่อสารไรสาย
วศฟ 572 เครือขายคอมพิวเตอรชนั้ สูง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 573 ระบบเชิงวัตถุแบบกระจาย
วศฟ 574 การรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร
วศฟ 575 โครงสรางขอมูลและ
อัลกอริธึม
วศฟ 576 หัวขอคัดสรรสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วศฟ 590 ปริญญานิพนธ
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ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1
○
○

2
●
○

3
○
●

1
○
○

2
●
○

3
○
●

1
●
○

2
○
●

3
○
○

1
○
○

2
●
○

3
○
●

○

○

●

○

○

●

○

●

○

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
○
●

2
●
○

●

○

●

○

○

●

○

○

○

●

●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
(ภาคผนวก ก) หมวดที่5การวัดและประเมินผลการศึกษาสรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

- การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ใหผลการประเมินเปน ผาน P (Pass) หรือ
ไมผาน F (Fail)
- การสอบขอเสนอปริญญานิพนธ ตองไดรับผลผาน ภายในระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใชการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน
หรือการสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใชจะขึ้นอยูกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรูในดาน
ตางๆ เปนสําคัญ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 (ภาคผนวก ก) หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอที่ 48
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สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2
นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษาและมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
3. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
4. สอบภาษาตางประเทศได
5. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
6. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปนเรื่องเต็ม
(Full Paper)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีกระบวนการในการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําอาจารยใหมใหทราบถึงบทบาทและหนาที่อาจารย
ระดับ บัณฑิตศึก ษา พรอมทั้ง จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ย วของกับ การปฏิบัติงาน
ใหกับอาจารยใหมเพื่อใหอาจารยใหมมีความรูความเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ
พรอมทั้งชี้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดตางๆในหลักสูตร รวมทั้งมีแนวทางใน
การเตรี ยมเอกสารประกอบการสอนและแนวทางสอนแบบตางๆโดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญ มีการ
แนะนําสถานที่ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แนะนําอาจารยใหมตอนักศึกษาที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่
รับผิดชอบสอน รวมทั้งนโยบายของสาขาวิชา คณะฯ/สถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) สงเสริมใหคณาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/
หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และความคิดเห็นของ
นักศึกษาและอุตสาหกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของคณาจารย
(3) สงเสริมใหมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินการสอนทั้งภายในองคกร และจัดรวมกับองคการภายนอก
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สงเสริมใหคณาจารยนํานักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน
(2) สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมหรือแกไขปญหาตางๆ ใน
อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาแหงชาติ
(3) สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ เขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(4) สงเสริมใหคณาจารยสามารถลาศึกษาตอหรือลาเพิ่มพูนความรูในสาขาเฉพาะ
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3. การเตรียมการบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร
3.1 การเตรียมการบุคลากรใหม
มีกระบวนการในการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําบุคลากรใหมใหทราบถึงบทบาทและ
หนาที่บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา มีการแนะนําสถานที่ อาจารยในหลักสูตร แนะนํา
บุคลากรใหมตอนิสิตที่ในหลักสูตร
3.2 การพัฒนาบุคลากร
(1) สงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสปการณ
(2) สงเสริมใหบุคลากรนํานิสิตดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย
หัวหนาภาควิชา หรืออาจารยที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ และอาจารยประจํา
หลักสูตรอีก 2 คน เปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ทําหนาที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดย
คณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เปนผูกํากับและใหคําแนะนํา คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กําหนดอาจารยผูสอน ติดตาม รวบรวม
ขอมูลตางๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ เปนตน มาเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทุกๆ ป
1.1 เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยอาจารยและนิสิตสามารถทันตอความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเปนผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ ทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ
เฉพาะทาง
2. กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู มีแนวทางการเรียนรูที่สรางความรู ความสามารถ ในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
1.2 การดําเนินการ
1. ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัย อยางสม่ําเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ป
2. จัดใหมีผูสอนและหรือผูชวยสอน
3. กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมีประสบการณความเชี่ยวชาญ
ตรงสาขาวิชาการที่สอน
4. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําทางวิชาการ และหรือเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะ
ดาน
5. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานดานหลักสูตร ทั้งในและตางประเทศ
6. มีการประเมินตามตัวบงชี้ในหลักสูตรทุกป
7. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความรวมมือกับ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
8. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
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1.3 การประเมินผล การดําเนินการ
1. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
2. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
3. ผลการประเมินการเรียนการสอน
4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ป
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ป
6. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ทรั พ ยากรที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารสื บ ค น ผ า นฐานข อ มู ล โดยมี สํ า นั ก งาน
สารสนเทศของคณะ หองสมุดประจําคณะ และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
หนั ง สื อด า นการบริหารจัดการและดา นอื่นๆรวมถึง ฐานขอมูล ที่จะใหสืบคนสวนระดับ คณะมี
หนั ง สื อ ตํ า ราเฉพาะทางที่ เ ป น หนั ง สื อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษนอกจากนี้ มี อุ ป กรณ ที่ ใ ช
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อบริการใหอาจารยและนิสิต
ไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนในการติดตอประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเปนคณะมีการ
จั ด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช ป ระกอบการสอนของอาจารย อ าทิ เ ครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร
คอมพิวเตอรเครื่องฉายสไลดเปนตน
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา
นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยทํา
หนาที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

65

2.4.1 เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณการทดลอง
ทรัพยากร สื่อ และชองทางการเรียนรูที่เพียบพรอมทันสมัย
2.4.2 การดําเนินการ
1. จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2.จัดใหมีเครือขายและหองเรียนออนไลน
3.จัดใหมีหองสมุดที่สามารถใหบริการทั้งหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล
4.จัดใหมีหองเรียนที่มีเครื่องอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําเปนบันทึกจํานวนเครื่องมืออุปกรณ ชั่วโมงการใชงาน หองปฏิบัติการ และ
เครื่องมือ
2.สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล ที่มีใหบริการ
3.ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และการปฏิบัติการ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1. อาจารย ป ระจํ า ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติคือ สําเร็จการศึกษาทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3. มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี
ประสบการณทําวิจัย หรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตร และผูส อน จะตองประชุม รวมกันในการวางแผนและการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอน
ในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
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3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเปนอาจารย
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมและคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรกอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวย การสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และ
ทัศนคติตองาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถใหบริการ ให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง อาทิ ใหเขาใจ
แนวปฏิบัติงานของสาขาวิชาตางๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยนิสิตสามารถรับคําแนะนําดาน
วิชาการ อาทิ ปญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่เหมาะสม เปนตน ทุนสนับสนุนการวิจัย
ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณของนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒมี ก ารจั ด การที่ เ ป ด โอกาสให นิ สิ ต อุ ท ธรณ ใ นเรื่ อ งต า งๆ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ โดยนิสิตที่ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณผานกองกิจการนิสิตเพื่อ
ดําเนินการเสนอตอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาคําอุทธรณ
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟานั้นคาดวามีความตองการกําลังคน
ดานอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงขึ้น ไดกําหนดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของผูประกอบการ
โดยเฉลี่ยอยูในระดับ 3.5 จากเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้คณะฯโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
ฯ จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อนําขอมูลมาใช
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความตองการ
ของตลาดแรงงานเพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนิสิต
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
2557
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
X
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน
X
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการ
X
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
X
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
X
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ50ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชีบ้ ังคับที่ตอ งดําเนินการ(ขอ 1-5) ในแตละป
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การประเมินกลยุทธการสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนใน
ทุกๆหวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการสอบยอย การสังเกตพฤติกรรม การ
แลกเปลี่ยนอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน รวมถึงการสอบกลางภาค
และปลายภาคจะสามารถชี้ไดวานิสิตมีความเขาใจในเนื้อหาที่สอนไปหรือไม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
จั ด ให นิ สิ ต ได มี ก ารประเมิ น ผลการสอนของอาจารย ใ นทุ ก ด า น ผ า นแบบประเมิ น
อิเล็กทรอนิคส และจัดทํารายงานผลการประเมินใหอาจารยทราบทุกๆ ภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลผานการสอบถามจากนิสิต บัณฑิต และผูใช
บัณฑิตหรือภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้อาจจะมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกดวย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไวในหมวดที่ 10 ขอ 50 (ภาคผนวก ก) ตัวบงชี้ผล
การดําเนินงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
เมื่อไดผลการประเมินตามหมวดที่ 10 ขอ 5 (ภาคผนวก ก) การประเมินผลการดําเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตรแลวใหคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูบริหารหลักสูตร นําผลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหเพื่อหาจุดแข็งจุดออน โอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และนําผลการวิเคราะหมาใช
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตรตอไป
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ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก ข

สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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การวิพากษหลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
2. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
3. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตร กิณเรศ
4. รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ ปณฑวิรุจน
มีความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และการแกไขหลักสูตรตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทาน
ดังตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
ที่
1
12 ผลกระทบจาก ขอ - การพัฒนาหลักสูตรควร - แกไขใหชี้ถึงความจําเปนตอการอยู
11.1 และขอ 11.2 ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ รอดในประชาคมอาเซียน เนนการ
ตอการพัฒนา
ตองมีการสอนในระดับ วิจัย และใสคําสําคัญ พัฒนาประเทศ
หลักสูตรและ
ปริญญาโท ในสาขา
ไดอยางยั่งยืน
ความเกี่ยวของกับ วิศวกรรมไฟฟาที่เนน
- แกขอความในทุกที่แลว
พันธกิจของ
การวิจัย อันเปน
สถาบัน
ประโยชนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
- แกขอความจาก
"หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต" เปน
"หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต" ใน
ทุกที่
2

1.1

ปรัชญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ควรเขียนใหกระชับ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

ปรับขอความใหกระชับจาก 7 บรรทัด
เหลือ 4 บรรทัด

104

หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
2
2 แผนพัฒนา
ปรับปรุง

3

2.3

ปญหาของนิสิต
แรกเขา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

เนื่องจากหลักสูตรที่
ปรับแกขอความในแผน ใหเปนการ
นําเสนอเปนหลักสูตร
เสนอหลักสูตรใหม ไมเปนการ
ใหม (ไมใชหลักสูตร
ปรับปรุง
ปรับปรุง) จึงควรเขียน
แผนพัฒนากลยุทธ และ
ตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับ
การพัฒนาหลักสูตรใหม
การขาดคุณสมบัติเรื่อง เปลี่ยนปญหานิสิตแรกเขาเปนเรื่อง
เกรดที่ไมเปนตามเกณฑ พื้นฐานนิสิตมาจากตางสาขากัน และ
เปนเรื่องที่คณะกรรมการ ภาษาอังกฤษ
บริหารหลักสูตรพิจารณา
ยกเวนไดอยูแลว จึงไม
นาจะเปนปญหา แตควร
พิจารณาปญหาในเรื่อง
อื่น ๆ ไดแก ความรู
พื้นฐานที่ไมเทาเทียมกัน
เนื่องจากการรับนิสิตที่มี
ความหลากหลายสาขา
สวนเกณฑความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษนั้น ใน
หลักสูตรในขอ 2.2 ไมได
บังคับ แตเปนทางเลือก
หากเกรดไมถึง 2.5
เทานั้น อยางไรก็ตาม
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมี
ความสําคัญมากใน
การศึกษาระดับปริญญา
โท ซึ่งนิสิตสวนมากมี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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หมวด ขอที่
ที่

หัวขอ

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

จุดออนดานนี้ จึงควรมี
แนวทางแกไขดวย
เชนกัน

3

2.4

กลยุทธในการ
(กลาวรวมกับความเห็น
ดําเนินการเพื่อ
หมวดที่ 3 ขอ 2.3)
แกปญหา/ขอจํากัด
ของนิสิตในขอ 2.3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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เสนอกลยุทธแกพื้นฐานนิสิตจากตาง
สาขาที่ตางกัน ดวยการมอบหมายให
นิสิตเขาฟงวิชาบรรยายที่เกี่ยวของ
และแกปญหาภาษาอังกฤษดวยการให
อาจารยที่ปรึกษาแนะนําวิธีการพัฒนา
ทักษะทางภาษาที่ตองใชในการเรียน
ใหนิสิต
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
3
2.5 แผนการรับนิสิต
และผูสําเร็จ
การศึกษาในระยะ
5 ป

3
3

3

2.6

งบประมาณตาม
แผน
3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
โดยรวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

จํานวนการรับในแตละป เพิ่มจํานวนรับเปนปละ 10 คน
การศึกษานอยเกินไป
ควรพิจารณาจากจํานวน
อาจารยประจําที่สามารถ
สอนและควบคุมปริญญา
นิพนธ แตไมควรต่ํากวา
ปละ 10 คน
ไมสอดคลองจํานวนรับ

แกงบประมาณใหตรงจํานวนนิสิตที่
ระบุในแผนการรับนิสิต
- ควรเพิ่มรายวิชาเลือกใน - เพิ่มวิชาเลือก Wireless
ดานวิศวกรรม
Communication Systems ในดาน
โทรคมนาคม ไดแก
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Advanced
- ยายวิชา วศฟ 571 จากดาน
Communication Systems คอมพิวเตอร ไปดานวิศวกรรม
หรือ Wireless
โทรคมนาคม
Communication Systems - แกไขชื่อรายวิชา วศฟ 572
- รายวิชา วศฟ 571
ระบบสื่อสารดวยแสง
ควรจัดอยูในกลุมวิชา
ดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม
- รายวิชา วศฟ 572 ควร
เปน เครือขายการสื่อสาร
ไรสาย (Wireless
Communication
Networks)
ควรใช format เดียว ใน แกไข format คําอธิบายรายวิชา
ทุกรายวิชา
ภาษาอังกฤษใหตรงกันทุกรายวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
4
3 แผนที่แสดงการ
กระจายความ
รับผิดชอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum
Mapping)

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ควรพิจารณาปรับ
Mapping วิชา วศฟ 590
ปริญญานิพนธ ให
ครบถวนกวาที่ปรากฎ

การแกไข
เพิ่มเติม Mapping จาก 5 ความ
รับผิดชอบหลัก เปน 9 ความ
รับผิดชอบหลัก

2. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ที่
- ขอเสนอแนะอื่น ๆ ป.โทไมมีปญาดานวิชา
เรียน อาจารยพรอมและมี
ผลงานพอที่จะคุมปริญญา
นิพนธได
-

-

ขอเสนอแนะอื่น ๆ วิชาเลือกในแตละสาขา
นาจะมีใหมากกวานี้
โดยเฉพาะชีวการแพทย+
คอมพิวเตอร
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การแกไข

วิชาเลือก กําลังมี 21 วิชา
โทรคมนาคมมี 7 วิชา ชีวการแพทยมี
13 วิชา และคอมพิวเตอรมี 8 วิชา จึง
เพิ่มวิชาสาขาโทรคมนาคมที่มีนอย
อยู เปน 9 วิชา
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
ที่
- ขอเสนอแนะอื่น ๆ อาจารยที่จบแคโท นาจะ คงรายชื่ออาจารยที่มีวุฒิปริญญาโท
สงไปเรียนป.เอกกอน
เฉพาะทีม่ ีตําแหนงวิชาการ
แลวคอยใหมาสอน หรือ
มิฉะนั้นก็ควรจะมีผลงาน
ตีพิมพที่ชัดเจนและมาก
พอ
3. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตร กิณเรศ
หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ที่
1
8 อาชีพที่สามารถ
ควรเพิ่มอาจารยใน
ประกอบไดหลัง
สถาบันการศึกษา
สําเร็จการศึกษา

การแกไข
เพิ่มเติมอาชีพอาจารยใน
สถาบันการศึกษา

1

11

สถานการณหรือ
การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

ควรเพิ่มใหครอบคลุม
สาขายอย

เพิ่มเติมการกลาวถึงสาขายอยทั้ง 4

3

2.5

แผนการรับนิสิต
และผูสําเร็จ
การศึกษาในระยะ
5 ป

นอยไป ควรจะรับ 10 เผื่อ แกจํานวนจาก 5 คน เปน 10 คน
ไว

3

3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ

3

3

3.1.4 แผนการศึกษา

Optimization แคบหรือ
เฉพาะไป
ขาดวิชาสัมนาสําคัญ
สําหรับการเรียนระดับ
บัณฑิต

ลบวิชา Optimization ออกจากวิชา
บังคับ
เติมวิชาสัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 1
และ 2 รวม 2 วิชา

3.2.2 อาจารยประจํา

Ph.D. นอยไป

อยูในระหวางรับอาจารยปริญญาเอก
เพิ่ม และอาจารยลาศึกษาตอใกล
สําเร็จปริญญาเอก
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
ที่
- ขอเสนอแนะอื่น ๆ การเรียนการสอนใน
เติมวิชาสัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 1
ระดับบัณฑิต เนนงานวิจัย และ 2 รวม 2 วิชา
เปนหลัก ควรมีวิชา
สัมมนา 1, 2, 3 เพื่อให
นักศึกษาไดนําเสนอ
รายงานความกาวหนา
งานวิจัยของตนเอง
คนควา สืบคน งานวิจัยที่
เกี่ยวของ
-

-

ขอเสนอแนะอื่น ๆ อาจารยประจําไมควรซ้ํา คงรายชื่ออาจารยที่มีวุฒิปริญญาโท
กับหลักสูตรอื่นทั้งตรี โท เฉพาะทีม่ ีตําแหนงวิชาการ แตยังมี
และเอก
ซ้ําอยูบาง

4. รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ ปณฑวิรุจน
หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ที่
1
9 ชื่อ ตําแหนง และ ควรเพิ่มจํานวนอาจารยให
คุณวุฒิการศึกษา
ครบ 5 คน
3 3.2.1 อาจารย
ควรเพิ่มจํานวนใหครบ 5
ผูรับผิดชอบ
ตามเกณฑ สกอ.
หลักสูตร

การแกไข
(คงไวที่ 3 คน)
เพิ่มอ.ดร.กําพล วรดิษฐ และอ.ดร.
อัมราพร บุญประทะทอง รวมเปน 5
ทาน

6

3

การเตรียมการ
วิธีการไมปรากฎในตัว
บุคลากรใหมและ เลมหนา 59
การพัฒนาบุคลากร

เพิ่มเติมหัวขอการเตรียมการบุคลากร
ใหมและการพัฒนาบุคลากร

7

3.1

การรับอาจารยใหม ใหตรวจสอบคุณวุฒิของ
อาจารยประจําหนา 62

คงรายชื่ออาจารยที่มีวุฒิปริญญาโท
เฉพาะที่มีตําแหนงวิชาการ
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ภาคผนวก ง

รายงานการสํารวจความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร
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กรรมการรางหลักสูตรไดสงแบบสํารวจความตองการหลักสูตร ไปสูหนวยงานตาง ๆ มี
ขอความในแบบสํารวจ ดังนี้

แบบสํารวจความตองการทักษะจากผูประกอบการตอการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
--------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค มหาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตร มีบทบาทสําคัญ
ตอตลาดแรงงานที่ตองการบุคคลากรที่มีทักษะดานตางๆ สูงกวาวิศวกรในระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองการแขงขัน
การฟ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ และความสํ า เร็ จ ในระยะยาวของประเทศไทย รวมถึ ง เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของ
อุตสาหกรรมและการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม ดังนั้น วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้ เพื่อศึกษาและคนหา
ขอแนะนําจากสถานประกอบการในเชิงลึกที่สามารถนําไปใชประกอบการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อผลิตมหาบัณฑิตไดตรงตามความตองการและเพื่อรองรับการแขงขันวงกวางในอนาคต
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน โดยขีดเครื่องหมาย √ ลงใน ที่ตรงตามความเปนจริง
เพศของผูตอบ
สถานภาพของผูตอบ
อายุ นอยกวา 20 ป อายุ 20 ป ถึง 30 ป อายุ 31 ป ถึง 40 ป
ชาย
อายุ 41 ป ถึง 50 ป อายุ 51 ป ถึง 60 ป อายุมากกวา 60 ป
ประสบการณทํางาน.....ป
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หญิง
สาขาวิชาที่จบการศึกษา วิศวกรรมไฟฟา/โทรคมนาคม/คอมพิวเตอร/ชีวการแพทย/อิเล็กทรอนิกส/การ
วัดคุม/การควบคุม อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................
ตําแหนงในหนวยงานของทาน ผูจัดการ วิศวกร หัวหนาแผนก
อื่นๆ ..........................
ประเภทกิจการ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ทีป่ รึกษา
เจาของกิจการ บริษทั เอกชน อื่นๆ ..........................
ตอนที่ 2 ความจําเปนและความตองการใชวิศวกรระดับสูงกวาปริญญาตรีในหนวยงานของทาน
2.1 โปรดแสดงระดับความคิดเห็นโดย เห็นดวยมากที่สุดใหเลือก 5 ลดหลั่นไปถึงเห็นดวยนอยที่สดุ ใหเลือก 1
2.1.1 ระดับความจําเปนของการใชทักษะของวิศวกรในระดับสูงกวาปริญญาตรี เพื่อแกปญหาดานเทคนิคทีท่ านเคย
ประสบในหนวยงานของทาน (5 4 3 2 1)
2.1.2 ในปจจุบัน ความตองการวิศวกรระดับโท-เอกในอุตสาหกรรม มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (5 4 3 2 1)
2.2 โปรดเลือก ใช หรือ ไมใช
2.2.1 ในปจจุบัน หนวยงานของทานมีจํานวนวิศวกรระดับโท-เอกเพียงพอหรือไม (ใช หรือ ไมใช)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตอผูศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่ภาคอุตสาหกรรม
ตองการ โดยขีดเครื่องหมาย √ ลงใน ที่ตรงตามความเปนจริง
3.1 ทักษะที่คาดหวัง
3.1.1 ทักษะสวนบุคคล
ทักษะดานการติดตอสื่อสารและนําเสนองาน
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การเตรียมความพรอมตอเศรษฐกิจโลก
ทักษะในการทํางานกลุม
ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล และประสบการณ
ทักษะดาน ICT เพื่อการติดตอสื่อสารและนําเสนองาน
ทักษะดานภาษาสากล
ทักษะการตัดสินใจทีเ่ กี่ยวของกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ความตระหนักตอสังคมและสิง่ แวดลอม
อื่นๆ..........................
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
3.1.2 ทักษะทางดานวิชาชีพ
ทักษะดานการวิเคราะหและแกปญหา
ทักษะดานการสังเคราะหและออกแบบทางวิศวกรรม
ทักษะดาน ICT เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหปญหา
ความสามารถในการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนด
อื่นๆ..........................
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
3.1.3 ทักษะทางดานการเรียนรู
การปรับตัวที่รวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศที่เปนแบบนานาชาติ เชนการทํางานใน
ตางประเทศการสรางความรวมมือที่ดีกับตางชาติ
ความสามารถในการเรียนรูทฤษฎีขั้นสูง ที่ซับซอน
ความสามารถในการเชื่อมโยงปญหาจริงกับทฤษฎี
ความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยีไปเปนผลิตภัณฑหรือบริการ
ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมในแนวกวาง
อื่นๆ..........................
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
3.1.4 ทักษะทางดานการบริหารจัดการ
ทักษะดานการบริหารจัดการและการจัดองคกร
ความเขาใจตนทุนและการตลาด
ทักษะทีเ่ กี่ยวกับการเงิน การลงทุน
อื่นๆ..........................
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
3.1.5 ทักษะเพิ่มเติมดานอืน่ ๆ ที่ทา นคิดวา จําเปนตอวิศวกรระดับโท-เอก เพื่อรองรับการแขงขันวงกวาง
สําหรับสถานประกอบการของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ทักษะ)
...........................................................................................................................................................

มีผูทําแบบสํารวจสงกลับมา 16 ทาน สรุปผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
เพศ
ชาย
จํานวน (คน)
รอยละ

หญิง ไมระบุ
14
0
1
93.33 0.00
6.67

รวม
15
100.00
อายุ (ป)

จํานวน (คน)
รอยละ

จํานวน
รอยละ

นอยกวา
มากกวา
20-30
31-40
41-50
51-60
ไมระบุ
20
60
0
4
4
5
1
0
1
0.00
26.67
26.67
33.33
6.67
0.00
6.67

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 1 1 - 5
6 - 10
11 -15
16 - 20
มากกวา 20
ไมระบุ
0
3
4
0
2
1
5
0.00 20.00
26.67
0.00
13.33
6.67
33.33
วุฒิระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี

จํานวน
รอยละ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
0
13
1
1
0.00
86.67
6.67
6.67
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รวม
15
100.00

15
100.00

วิศวกรรมไฟฟา/โทรคม/คอม/ชีวการแพทย/อิเล็กทรอนิกส/วัดคุม/ควบคุม
13
86.67

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

15
100.00

รวม

สาขาที่จบ
จํานวน
รอยละ

รวม

อื่นๆระบุ
2
13.33

รวม
15
100.00
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ตําแหนงในหนวยงาน
จํานวน
รอยละ

จํานวน
รอยละ

ผูจัดการ วิศวกร
4
7
26.67
46.67

รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
3
20.00

หัวหนาแผนก
1
6.67

อื่นๆ
3
20.00

รวม
15
100.00

ประเภทกิจการ
โรงงาน
บริษัท เจาของ บริษัท
อุตสาหกรรม ที่ปรึกษา กิจการ เอกชน
4
1
0
4
26.67
6.67
0.00
26.67

อื่นๆ
3
20.00

รวม
15
100.00

ตอนที่ 2 ความจําเปนและความตองการใชวิศวกรระดับสูงกวาปริญญาตรีในหนวยงานของทาน
จํานวนความคิดเห็น

ลําดับ

2
3
4
0
3

3
2
1
4
2

3

2

จํานวนความคิดเห็น

ลําดับ

2
5
3
2
0

3
1
2
3
4

3

2

จํานวนความคิดเห็น

ลําดับ

ใช
ไมใช

7
5

1
2

ไมระบุขอมูล

3

2

2.1.1 ระดับความจําเปนของการใชทักษะของวิศวกร
ในระดับสูงกวาปริญญาตรี เพื่อแกปญหาดานเทคนิค
ที่ทานเคยประสบในหนวยงานของทาน
5
4
3
2
1

(เห็นดวยมากที่สุด)
(เห็นดวยมาก)
(เห็นดวยปานกลาง)
(เห็นดวยนอย)
(เห็นดวยนอยที่สุด)

ไมระบุขอมูล
2.1.2 ในปจจุบัน ความตองการวิศวกรระดับโท-เอก
ในอุตสาหกรรม มีแนวโนมเพิ่มขึน้
5
4
3
2
1

(เห็นดวยมากที่สุด)
(เห็นดวยมาก)
(เห็นดวยปานกลาง)
(เห็นดวยนอย)
(เห็นดวยนอยที่สุด)

ไมระบุขอมูล
2.2 ในปจจุบนั หนวยงานของทานมีจํานวนวิศวกร
ระดับโท-เอกเพียงพอหรือไม
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ตอนที่ 3 ทักษะที่คาดหวัง
3.1.1 ทักษะสวนบุคคล

จํานวน อันดับ

ทักษะดานการติดตอสื่อสารและนําเสนองาน
การเตรียมความพรอมตอเศรษฐกิจโลก
ทักษะในการทํางานกลุม
ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยน
องคความรู ขอมูล และประสบการณ
ทักษะดาน ICT เพื่อการติดตอสื่อสารและนําเสนองาน
ทักษะดานภาษาสากล
ทักษะการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ความตระหนักตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อื่นๆ..........................
ทักษะดานการจัดการอารมณตนเอง (มี EQ สูง)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1.2 ทักษะทางดานวิชาชีพ
ทักษะดานการวิเคราะหและแกปญ
 หา
ทักษะดานการสังเคราะหและออกแบบทางวิศวกรรม
ทักษะดาน ICT เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหปญหา
ความสามารถในการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนด
อื่นๆ..........................
ทักษะการใชงานเครื่องมือซอฟตแวร
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
และฮารดแวรทางวิศวกรรม
3.1.3 ทักษะทางดานการเรียนรู
การปรับตัวที่รวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ
ที่เปนแบบนานาชาติ เชนการทํางานในตางประเทศ
การสรางความรวมมือที่ดีกับตางชาติ
ความสามารถในการเรียนรูทฤษฎีขั้นสูง ที่ซับซอน
ความสามารถในการเชื่อมโยงปญหาจริงกับทฤษฎี
ความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยี
ไปเปนผลิตภัณฑหรือบริการ
ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมในแนวกวาง
อื่นๆ..........................
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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11
5
13

3
6
1

11
12
12
9
10
1

3
2
2
5
4
7

จํานวน อันดับ
14
11
9
11
8
1

1
2
3
2
4
5

จํานวน อันดับ

7
8
12

5
4
1

10
9
-

2
3
6
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3.1.4 ทักษะทางดานการบริหารจัดการ
ทักษะดานการบริหารจัดการและการจัดองคกร
ความเขาใจตนทุนและการตลาด
ทักษะที่เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน
อื่นๆ..........................
ทักษะการวางแผนงาน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ทักษะการบริหารเวลา

จํานวน อันดับ
12
10
9
1

1
2
3
4

3.1.5 ทักษะเพิ่มเติมดานอืน่ ๆ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1.ทักษะการวิเคราะหและแกปญหา
2.มาตรฐานทางวิศวกรรม (แหงชาติ - นานาชาติ)
3.ทักษะดานภาษา
4.ทักษะการสื่อสารและนําเสนองาน
5.ทัศนคติตอสถานประกอบการและเพื่อนรวมงาน
6.การบูรณาการทักษะทุกๆดานเขาดวยกัน
และการเลือกใชทักษะไดเหมาะสม
7.ทักษะในการคนควาหาขอมูลประกอบการทํางาน
8.ทักษะในการทํางานอยางปลอดภัย
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สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
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ปริญญาตรี
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ปที่จบ
การศึกษา
2553
2541
2537

ผลงานทางวิชาการ (ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพ แหลงตีพิมพ)
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
1. Wekin Piyarat and Vijit Kinnares. Performance Evaluation and Slip Regulation Control of
an Asymmetrical Parameter Type Two-Phase Induction Motor Drive Using a Three-Leg
Voltage Source Inverter. 2010 IEEJ Transactions on Industry Applications
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2. K.Witheephanich, W.Piyarat and C. Tarasantisuk. Controller Design for a Networked
Control System with Plant Uncertainties. 2005 Transactions on Electrical Eng.,
Electronics, and Communications
วารสารระดับชาติ
1. P. Srisawat, N. Pengpajorn, S. Kittiban, N. Jakkujun, W. Piyarat, P. Thepsathorn,
V.Tarateeraseth and K. Witheephanich. The Study of Testing Techniques for Positioner of
Servo Track Writer. 2008 วารสารวิจัย มข.
2. อุทัย ศัทโท วิทยา ทิพยสุวรรณพร เวคิน ปยรัตน. เทคนิคอยางงายในการตรวจสอบตัว
เหนี่ยวนําลัดวงจร. 2542 วิศวสารลาดกระบัง
3.วันชัย ชินชูศักดิ์ วิทยา ทิพยสุวรรณพร วิริยะกองรัตน เวคิน ปยรัตน. เครื่องเปรียบเทียบ
แรงดันไฟฟามาตรฐานแบบมัลติแชนแนล. 2542 วิศวสารลาดกระบัง
4.วิทยา ทิพยสุวรรณพร เกียรติ์อนันต สุขชู กฤชชัย วิถีพานิช เวคิน ปยรัตน. การสรางตัว
ควบคุม PIDA สําหรับควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรงแบบแยกกระตุน. 2542 วารสารวิจัย
และพัฒนา มจธ.
2. การนําเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
1. W. Piyarat, P. Hothongkham and V. Kinnares. Performance Comparison of an
Asymmetrical Parameter Type Two-Phase Induction Motor Supplied with Balanced and
Unbalanced Phase. 2010 ECTI-CON
2.W. Piyarat, P. Hothongkham, C. Charumit and V. Kinnares. Simple Speed Control of an
Asymmetrical Type Two-Phase Induction Motor Drive. 2010 ECTI-CON
3. V. Tipsuwanporn, K.Witheephanich and W. Piyarat .Distributed Controller Design for
Controlling a System with Plant Uncertainties Over Network. 2005 SICE
4.C. Sodaban , V. Tipsuwanporn, W. Piyarat and P. Thepsatorn . EMC Improvement on
Delta Modulation Inverter for Three Phase Induction Motor Drives. 2005 ICMT
5.K.Witheephanich , W. Piyarat and C.Tarasantisuk . Representation of Robustly
Stabilizing Controller Structure for Distributed Control Architectures with Plant
Uncertainties . 2004 IEEE
6.S.Phanphairoje K.Witheephanich , W. Piyarat and S.Intajag . A Robust Control
Structure Enhancing Nominal Model Following Scheme for Induction Servomotor Drive .
2004 SICE
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1. เวคิน ปยรัตน จักรพงษ จารุมิศร วิจิตร กิณเรศ . การควบคุมแรงบิดโดยตรงดวยหลักการสเป
ซเวกเตอร พั ล ส วิ ด มอดู เ ลชั่ น แบบแรงดั น เฟสไม ส มดุ ล สํ า หรั บ การขั บ เคลื่ อ นมอเตอร
เหนี่ ย วนํ า สองเฟสชนิ ด พารามิ เ ตอร ไ ม ส มมาตร . 2552 การประชุ ม วิ ช าการทาง
วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 32
2.Chakrupong Charumit . Wekin Piyarat and Vijit Kinnares . Slip Regulation Control of an
Unbalanced Two-Phase Induction Motor Drive. 2552 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา
ครั้งที่ 32
3.เวคิน ปยรัตน ฉลอง โสดาบัน . เทคนิคการวัดกําลังไฟฟาเอาตพุตดวยหลักการคูณสัญญาณ
ดิจิตอล . 2552 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
4.เวคิน ปยรัตน ฉลอง โสดาบัน . การควบคุมความเร็วมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส ดวยเทคนิค
เดลตามอดูเลชั่น . 2552 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
5.ฉลอง โสดาบัน เวคิน ปยรัตน . การศึกษาเพื่อลดความรุนแรงในสภาวะชั่วครูของการปลด
สับตัวเก็บประจุในระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค. 2551 การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 31
6.เวคิน ปยรัตน . อินเวอรเตอรแหลงจายอิมพีแดนซสําหรับประยุกตใชงานรวมกับพลังงาน
ทดแทน . 2551 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 31
7.เวคิน ปยรัตน ฉลอง โสดาบัน และชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข . การควบคุมตําแหนงมอเตอร
ไฟฟ ากระแสตรงด วยการควบคุม แบบสไลดดิงโมด . 2551 การประชุม วิช าการทาง
วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 31
8.เวคิน ปยรัตน . สเปซเวกเตอรพัลสวิทมอดูเลชั่นสําหรับการควบคุมอินเวอรเตอรสามเฟส
แบบทันเวลา . 2551 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 31
9.จิระชา รัฐเลิศกานต ตฤณ จรรยา อภิสัน บัวทอง ทวีพล ซื่อสัตย เวคิน ปยรัตน .ชุด
ทดลองการจําลองกระบวนการควบคุมโดย PLC . 2549 วิศวศึกษา ครั้งที่ 4
10.ศิระ เอกสุวรรณ วรุท สกลชลชวลิต วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ กฤชชัย วิถีพานิช เวคิน ปย
รัตน .ชุดทดลองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับศึกษาการชดเชยพลวัตของวงจรทอน
ระดับแรงดัน. 2549 วิศวศึกษา ครั้งที่ 4
11.เกริกชัย ชีระปฏิยุทธ ศิวนาท โสภา วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ กฤชชัย วิถีพานิช เวคิน ปย
รัตน . ชุดทดลองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับศึกษาการชดเชยพลวัตของวงจรทอน
ระดับแรงดัน . 2549 วิศวศึกษา ครั้งที่ 4
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12.กรกนก งามสิริธนากุล ศิริพงษ เพิ่มพรศรี สุรกิจ เขมานันต กฤชชัย วิถีพานิช วุฒิพล
ธาราธีรเศรษฐ เวคิน ปยรัตน . การออกแบบตัวควบคุมคงทนเพื่อควบคุมกระบวนการที่มี
ความไมแนนอนผานเครือขายทองถิ่น. 2549 วิศวศึกษา ครั้งที่ 4
13.จตุรงค ประทุมวงษ ฉันทเชษฐ เจริญทรัพย วีระยุทธ กฤชชัย วิถีพานิช วุฒิพล ธาราธีร
เศรษฐ เวคิน ปยรัตน . การออกแบบและสรางชุดติดตามจุดใหกําลังไฟฟาสูงสุดดวย dSPACE
. 2549 วิศวศึกษา ครั้งที่ 4
3. บทความวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตํารา
…………………………………………………………………………………………………..
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
สํานักงานวิจัยแหงชาติ(วช)
• การควบคุม ความเร็วมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส ดวยเทคนิคเดลตา มอดูเลชั่น (ไดรับอนุมัติ
สนับสนุนงบประมาณป2551)
• การลดทอนสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนําสําหรับการขับเคลื่อนดวยไฟฟา
(ไดรับอนุมัติสนับสนุนงบประมาณป2552)
• การออกแบบและสรางชุดติดตามจุดใหกําลังไฟฟาสูงสุดบนพื้นฐานการควบคุมอัลกอริทึม
สําหรับการประยุกตใชกับแผงเซลสแสงอาทิตยสมรรถนะ(ไดรับอนุมัติสนับสนุนงบประมาณป2553)
• การศึ ก ษาเพื่ อ ลดความรุ น แรงในสภาวะชั่ วขณะของการปลดสับ ตัว เก็บ ประจุใ นระบบ
จําหนายของการไฟฟา(ไดรับอนุมัติสนับสนุนงบประมาณป2553)
เงินรายไดมหาวิทยาลัย(มศว)
• การปรับปรุงสัญญาณเอาตพุตของอินเวอรเตอรเพื่อขับนําโหลดประสิทธิภาพสูง(ไดรับ
อนุมัติสนับสนุนงบประมาณป2550)
งานวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ (งบประมาณ วช ป 2553)
• การออกแบบและสรางชุดติดตามจุดใหกําลังไฟฟาสูงสุดบนพื้นฐานการควบคุมอัลกอริทึม
สําหรับการประยุกตใชกับแผงเซลสแสงอาทิตยสมรรถนะ
• การศึ ก ษาเพื่ อ ลดความรุ น แรงในสภาวะชั่ วขณะของการปลดสับ ตัว เก็บ ประจุใ นระบบ
จําหนายของการไฟฟา
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรติดตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นายสมภพ รอดอัมพร
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

somphop@swu.ac.th
Cell transfection, sonoporaiton and electroporation, digital circuit design,
embedded system and applied biomedical applications

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Ph.D.
วศ.ม.
อส.บ.

University of Southampton
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย

ปที่จบ
การศึกษา
2553
2540
2534

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
งานเผยแพรผลงานวิชาการในระดับตางประเทศ (International Journals):
1. Rodamporn S, Harris N.R., Beeby S.P, Boltryk R.Jand Tilman Sanchez-Elsner . HeLa cell
Transfection Using a Novel Sonoporation System . 2011 Transaction on Biomedical Engineering
Vol. 58
2. Wiriyasuttiwong, S.Rodamporn . An Application of Fuzzy c-Means Clustering to FLC Design
for Electric Ceramics Kiln. . 2004 WSEAS Transactions on Information Science and
Applications. Issue 1, Vol. 1
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National Journals
1. Somphop Rodamporn .Transfection of Cells in Suspension Using Sonoporation Method. SWU
Engineering Journal Vol 6
2. การนําเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
International Conferences:
1. Rodamporn,S. Optimal parameters of electroporation for gene and tissue . 2011 .BMEiCON
2. Theekapun Charoenpong, Theerasak Chanwimalueang, Somphop Rodamporn . Improvement
of Human Head Detection by Using Head Region Identification Algorithm and Ellipse Fitting
Technique . 2012 PSU Engineering Conference
3. Rodamporn ,S . Gene and Cells Transfection Using Sonoporation . 2011 BIT’s 1st
4. Rodamporn, S., Beeby, S., Harris, N., Brown, A., Hill, M. and Chad, J. . Microfluidic system for
cell transfection using sonoporation and ultrasonic particle manipulation. 2007 International
Conference on Cellular & Molecular Bioengineering
5. Steve Beeby and Rodamporn S, . Biometrics and Microfluidic . 2006 UKDF 06
6. V. Tipsuwanporn ; A. Numsomarn ; K. Witheepahnich ; W. Piyarat and S. Rodamporn .
Controller Design Improving Robustness Properties for Parametrically Uncertain System.
2000 IEEE
7. W. Piyarat S. Rodamporn Y. Paraken V. Tipsuwanporn and V. Kongratana . New Design
Technique For Fast Response SPIM . 1999 International Conference on Mechatronic
Technology
National Conferences:
1. Rodamporn, S, N.R. Harris, S.P Beeby and Tilman Sanchez-Elsner . Transfection HeLa
cells and pEGFP-N1 using Sonoporation method . 2554 การประชุมวิชาการศรีนครินทรวิ
โรฒวิชาการ ครั้งที่ 5
2. W. Wiriyasuttiwong, S. Rerksuppaphol, W. Narkbuakeaw and S. Rodamporn .Medical
Expert System for Acute Abdominal Pain. 2010 ThaiBME
3. Rodamporn, S., Beeby, S., Harris, N., Brown, A. and Chad, J. .Design and Construction of a
Programmable Electroporation system for Biological Applications. 2007 Thai Biomedical
Engineering
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4. W.Piyarat, P. Thepsatorn, S. Rodamporn, V. Tipsuwanporn and A. Jaroen .New Adjustable
Frequency Technique for SPIM Speed Control with Energy Saving. 2000 EECON-23
3. บทความวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตํารา
…………………………………………………………………………………………………..
6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
The Prototype of Thai English Machine Translation (Head of project)
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด

นายฑีฆพันธุ เจริญพงษ
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร

เบอรติดตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

theekapun@swu.ac.th
Image Processing, Facial Expression Recognition

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

D.Eng.
วศ.ม.

ปริญญาตรี

วศ.บ.

University of Fukui
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ปที่จบ
การศึกษา
2552
2548
2542

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Th. Charoenpong, T. Shogo and H. Hase . 3D Face Reconstruction by a Partial Face Image .
2008 The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan
2. Th. Charoenpong, T. Shogo and H. Hase . Facial Expression Recognition from 2.5D Partial
Face Data by Using Face Plane . 2010 ECTI
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2. การนําเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
1. Ch. Theekapun, Pr. Yuttachon, Th. Phatchariya, S. Wongsit, and Th. Watchareewan . An
Experimental Setup for Measuring Distance and Duration of Rat Behavior. 2012 BMEiCON
2. Ch. Theekapun, Th. Srisupang, Ch. Theerasak and M. Visan, Accuracy Improvement of Pupil
Extraction by Using Shape Estimation Algorithm. 2012 SISA
3. Ch. Theekapun, Th. Srisupang, Ch. Theerasak and M. Visan, . Pupil Extraction System for
Nystagmus Diagnosis by Using K-Mean Clustering and Mahalanobis Distance Technique.
2012 KST
4. Ch. Theekapun, Ch. Theerasak and R. Somphop , Improvement of Human Head Detection by
Using Head Region Identification Algorithm and Ellipse Fitting Technique. 2012 International
PSU Engineering Conference
5. Ch. Theekapun . Human Head Detection by Using Partial Head Contour . 2011 KST
6. Ch. Theekapun . A Survey of Face Occlusion Detection for Visual Surveillance System .
2010 KST
7. Ch. Theekapun, S. Ajaree and N. Chaiwat . Adaptive Background Modeling from an Image
Sequence by Using K-Means Clustering . 2010 ECTI-CON
8. Th. Charoenpong and S. Wongwit . Facial Expression Recognition from Non-Frontal-View
Face Data: A Brief Tutorial Overview. 2009 BMEICON
9. Th. Charoenpong, T. Suchada, S. Ajaree, T. Shogo and H. Hase . Facial Expression
Recognition by Using Crossing Point Distribution . 2009 ECTI-CON
10. Ch. Theekapun, S. Wongwit, T. Shogo and H. Hase . Facial Expression Recognition from
Partial Face Data by Using SVM . 2008 ISBME
11. Th. Charoenpong, T. Shogo and H. Hase . Facial Expression Recognition from a Partial Face
Image by Using Displacement Vector . 2008 ECTI-CON
12. Th. Charoenpong, T. Shogo and H. Hase . Facial Expression Recognition from a Side View
Face by Using Face Plane. 2007 IEEE ICWAPR
13. Th. Charoenpong, H. Hase and T. Shogo . A Novel Approach of 3D Face Reconstruction
Using Ellipse Fitting. 2007 MVA
14. Th. Charoenpong, H. Hiroyoshi and T. Shogo . Robust Nose Localization by Using Fitting of
Ellipse . 2006 IEEE TENCON
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15. Th. Charoenpong, P. Kumhom, and K. Chamnongthai . Three-Dimensional Coordinate
Measurement on Mango Surface by Using Laser Projection Light . 2005 ECTI-CON 2005
16. Th. Charoenpong, M. Krairiksh, P. Kamhom, and K. Chamnongthai .Volume Measurement of
Mango by Using 2D Ellipse Model . 2004 IEEE ICIT04
3. บทความวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตํารา
…………………………………………………………………………………………………..
7. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย
1. Adaptive Background Reconstruction from Video Surveillance System
งานวิจัยที่กําลังทํา:
1. หัวหนาโครงการ เรื่อง Human Classification from Real-Time Video
สนับสนุน โดย กองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัย ประจําป 2552
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด

นายกําพล วรดิษฐ
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร

เบอรติดตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

kampol@swu.ac.th
Wireless Communications

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

วศ.ด.
วศ.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปที่จบ
การศึกษา
2553
2545

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. T. Q. S. Quek, K. Woradit, H. Shin, and Z. Lei . Uplink Coordinated Multi-Point ARQ in
MIMO Cellular Systems . 2011 IEICE Trans. Communications, vol. E94-B
2. C. Herzet, K. Woradit, H. Wymeersch, and L. Vandendorpe, Code-aided Maximumlikelihood Ambiguity Resolution Through Free Energy Minimization . 2010 IEEE Trans.
Signal Processing, vol. 58
3. K. Woradit, T. Q. S. Quek, W. Suwansantisuk, H. Wymeersch, L. Wuttisittikulkij, and M.
Z. Win, Outage Behavior of Selective Relaying Schemes . 2009 IEEE Trans. Wireless
Commun., vol. 8
4. K. Woradit, M. Guyot, P. Vanichchanunt, P. Saengudomlert, and L.
Wuttisittikulkij.Multicast Routing and Wavelength Assignment with Shared Protection in
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Multi-fiber WDM Mesh Networks: Optimal and Heuristic Solutions. 2009 IEICE Trans.
Commun., vol. E92-B
5. K. Woradit, S. Siwamogsatham, and L. Wuttisittikulkij. On the Designs of High-rate Fulldiversity Space-frequency Codes. 2007 ECTI Trans. Elect. Eng., Electron. and Commun.,
vol. 5
6. P. Vanichchanunt, K. Woradit, S. Nakpeerayuth, L. Wuttisittikulkij, and L. Hanzo. Noise
Correlation-aided Iterative Decoding for Magnetic Recording Channels. 2007 ECTI Trans.
Elect. Eng., Electron. and Commun., vol. 5
2. การนําเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
1. T. Fongcham, P. Patarapisedwong, P. Sakdapattanalert, W. Rasami, D. Euasamanmitri, K.
Woradit, and T. Chanwimaluang . Design and Implementation of Digital WHR Meter.2011
Biomed. Eng. Conf.
2. K. Woradit . On Capacity Bound of Opportunistic Cooperative Diversity . 2010 IEEE
3. C. Chaipanwiriyakorn, N.Wattanamongkhol, K.Woradit, P. Vanichchanunt, R. Annur,W.
Srichavengsup, and L.Wuttisittikulkij . Media Access Control Protocols Utilizing Collision
Information . 2010 Workshop on Inform. Commun. Technol.
4. K. Woradit, T. Q. S. Quek, and Z. Lei . Cooperative Multicell ARQ in MIMO Cellular
Systems . 2010 IEEE
5. K. Woradit, T. Q. S. Quek, and Z. Lei . Cooperative Multicell ARQ - Packet Error Rate and
Throughput Analysis . 2010 IEEE
6. K. Woradit, N. Wattanamongkhol, P. Sangwongngam, and L. Wuttisittikulkij, .An
Alternative State Diagram of HDB3. 2009 Conf. on Circuits/Syst. Computers and Commun.
7. K. Woradit, T. Q. S. Quek, W. Suwansantisuk, H. Wymeersch, L. Wuttisittikulkij, and M.
Z. Win, . Outage Behavior of Cooperative Diversity with Relay Selection . 2008 IEEE
8. K. Woradit, L. Wuttisittikulkij, and S. Siwamogsatham, . Bandwidth Efficient Full-diversity
SF-MTCM . 2007 IEEE
9. A. Pittayasatean, K. Woradit, L. Wuttisittikulkij, and S. Siwamogsatham . Adaptive Power
Allocation for Limited Feedback Multiantenna Transmissions . 2007 IEEE
10. K. Woradit, S. Siwamogsatham, and L. Wuttisittikulkij . Improved Rate-one Full-diversity
Space-frequency Block Code Designs . 2006 IEEE
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11. K. Woradit, L. Wuttisittikulkij, and S. Siwamogsatham . A Design of Space-frequency
Trellis Codes with High Rate and Full Diversity .2006 IEEE
12. P. Vanichchanunt, K. Woradit, S. Nakperayut, L. Hanzo, and L. Wuttisittikulkij . Noise
Correlation-aided Iterative Decoding for Magnetic Recording Channels .2006 IEEE Int.
13. A. Pittiyasatean, K. Woradit, S. Siwamogsatham, and L. Wuttisittikulkij . Adaptive Power
Allocation for Multiantenna Transmissions using Eigenbeamforming . 2006 IEEE Int. Conf.
14. K. Woradit, S. Siwamogsatham, and L. Wuttisittikulkij . On the Design of Space-frequency
Codes from Super-orthogonal Space-time Trellis Codes via Mapping . 2005 IEEE TENCON
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด

นางสาวอัมราพร บุญประทะทอง
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร

เบอรติดตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

02-649-5000 ตอ 22013
amaraporn@g.swu.ac.th
วิศวกรรมชีวกลศาสตร

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Ph.D
วศ.ม.
วศ.บ.

University of Manchester
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ปที่จบ
การศึกษา
2556
2547
2543

ผลงานทางวิชาการ
1. Amaraporn Boonpratatong, Lei Ren. The Human Ankle-foot Complex as a MultiConfigurable Mechanism during the Stance Phase of Walking. 2010 Journal of Bionic Engineering,
Vol.7
2. Boonpratatong A, Malisuwan S, Degenaar P and Veerakleaw T. A Minimum Jerk Design
of Active Artificial Foot. 2008 .Proceedings of 2008 IEEE/ASME International Conference on
Mechatronic and Embedded Systems and Applications.
3. Amaraporn Boonpratatong, Lei Ren . The Non-Linear Nature of Virtual Human Leg
Property during Level Walking. 2011 XXIIrd Congress of International Society of Biomechanics,
Belgium, 2011.
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4. Amaraporn Boonpratatong, Lei Ren . The Non-Linear Mechanical Property of Human
Leg during Level Walking. 2011 6th North West Biomechanics Research Day
5. Amaraporn Boonpratatong, Lei Ren . Couple Kinematic Chain in the Human HeadSpine-Pelvis Complex. 2010 6th World Congress on Biomechanics
6. Zhi-hui Qian, Lei Ren, Lu-quan Ren, Amaraporn Boonpratatong. A Three-Dimensional
Finite Element Musculoskeletal Model of the Human Foot Complex.2010 6th World Congress on
Biomechanics
7. Lei Ren, Amaraporn Boonpratatong and Ruth E Mayagoitia. Biomechanical Modelling
of Human Movements: Effects of Joint Constraints and Model Complexity. 2009 XXII Congress of
International Society of Biomechanics
8. Zhi-hui Qian, Lei Ren, Lu-quan Ren, Amaraporn Boonpratatong. Dynamic Finite
Element Analysis of Human Foot Complex. 2009 XXII Congress of International Society of
Biomechanics
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