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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติ     

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 หลกัสูตรปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2553 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

คณะ/วทิยาเขต/วิทยาลยั คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

สาขา   วชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือหลกัสูตร(ภาษาไทย) : หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

 (ภาษาองักฤษ) : Doctor  of  Engineering  Program in  Electrical  Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

  (ภาษาองักฤษ) : Doctor of Engineering (Electrical Engineering) 

 ช่ือยอ่   (ภาษาไทย)   : วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า)   

   (ภาษาองักฤษ)        : D.Eng. (Electrical Engineering) 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร (ถ้ามี) 

- 

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  แบบ 1 

 แบบ 1.1  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อปริญญาเอก 

    จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกิต 

 แบบ 1.2  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อปริญญาเอก  

  จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    72  หน่วยกิต 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 แบบ 2 

 แบบ 2.1  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อปริญญาเอก 

    จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกิต 

 แบบ 2.2  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อปริญญาเอก  

    จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    72  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลกัสูตรปริญญาเอก 

 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3. การรับเข้าศึกษา 

  รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 

5.4. ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลกัสูตรปรับปรุง      กาํหนดเปิดสอนเดือน...พฤษภาคม...พ.ศ....2553...         

ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการสภาวชิาการ  คร้ังท่ี .....3../...2553........ 

เม่ือวนัท่ี......30....... เดือน....มีนาคม...... พ.ศ. ......2553................ 

ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาสถาบนัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี ....4/2553......... 

เม่ือวนัท่ี.......28......... เดือน......เมษายน......... พ.ศ. .......2553........... 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   ในปีการศึกษา ……2555…… 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

 (1)  อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

(2)  นกัวจิยัและพฒันาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

(3)  ผูเ้ช่ียวชาญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

(4)  วศิวกร 

(5)  ผูบ้ริหาร 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ช่ือ-สกุล 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด (สาขาวชิา), 

ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 

เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

1. รศ.ดร.วนัชยั  ร้ิวรุจา วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2535 

2. ดร.ปกรณ์  วฒันจตุรพร Ph.D.(Computer  Engineering) , 2548 

3. รศ.ดร.สมชาติ  จิริวภิากร Ph.D. (Electrical Engineering), 2544  

4. ดร.กสิน  วเิชียรชม Ph.D. (Electronics) , 2546 

5. ผศ.ดร.พิพฒัน์  พรหมมี วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2545  
 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

 ในสถานท่ีตั้งสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

ปัจจุบนัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยใีนสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าเป็นไปอยา่งรวดเร็วและกา้วกระโดด 

หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนมุ่งเน้น

งานวิจยัเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีประโยชน์และสามารถนําไปสู่การพฒันาประเทศในสาขา

วศิวกรรมไฟฟ้าและท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งย ัง่ยนื 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

สถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมจะเก่ียวเน่ืองเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าข้ึน 

โดยเฉพาะสภาพส่ิงแวดลอ้มจะมีผลกระทบโดยตรงอยา่งเห็นไดช้ดั เพื่อลดผลกระทบต่อการพฒันาทาง

สังคมและวฒันธรรมของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจึงต้องมีทกัษะและจิตสํานักท่ีดีต่อ       

จรรณยาบรรณวชิาชีพ 

12. ผลกระทบจาก ข�อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข�องกบัพนัธกจิของ

สถาบัน  

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกและสามารถ

ปรับเปล่ียนเพื่อรองรับความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาและเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพ 
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 12.2 ความเกีย่วข�องกบัพันธกจิของสถาบัน  

การพฒันาหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถาบนั ท่ีเนน้การเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะ

ทางเพื่อสร้างงานวจิยัท่ีมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการประยกุต ์

13.  ความสัมพนัธ์ (ถ้�ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอืน่ของสถาบัน (เช่�น รายวชิา  

 ทีเ่ปิ�ดสอนเพือ่ให้�บริการคณะ/สาขาวชิาอืน่ หรือต้�องเรียนจากคณะ/สาขาวชิาอืน่)   

13.1   กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตรอืน่  

    หมวดวชิาบงัคบั 

  หมวดวชิาเลือก 

  วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้วจิยั 

  ไม่มี 

13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้สาขาวชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน  

  ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  

ดาํเนินการโดยคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

1.1 ปรัชญา 

การสร้างองคค์วามรู้ใหม่  การเสริมสร้างศกัยภาพการวจิยั  การพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพใน

การทาํวจิยั   และการประยกุตเ์ทคโนโลยรีะดบัสูงทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

1.2 ความสําคัญ 

เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาท่ีมีการพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว  การพฒันาบุคลากร

ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงเป็นส่ิงสําคญัเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่และสามารถพฒันาเทคโนโลยีข้ึน

เองภายในประเทศ  โดยเฉพาะบุคลากรท่ีสามารถทาํงานพฒันาและวจิยัระดบัสูง 

1.3 วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อผลิตวิศวกรขั้นสูง นกัวิชาการ และนกัวิชาชีพ ท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าข้ึนเองภายในประเทศ ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน

ภาครัฐบาลและเอกชน 
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2. เพื่อดาํเนินการวจิยัระดบัสูงทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ในระดบัท่ีจะสามารถพฒันาเทคโนโลย ี

ต่าง ๆ ข้ึนเองภายในประเทศ   ซ่ึงเป็นการทดแทนการนาํเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

3.เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  และการให้บริการทางวิชาการด้านการประยุกต์เทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟ้าระดบัสูงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  

 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ม า ต ร ฐ า น ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ี สกอ. 

กําหนด และสอดคล้อง

กบัความตอ้งการบุคลากร

ของอุตสาหกรรมธุรกิจ

ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ภ า ค รั ฐแ ล ะ

เอกชน 

- พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม

มาตรฐานสากล 

- ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง

สมํ่าเสมอ 

- เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีส่วนร่วมในการ

พฒันาหลกัสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บณัฑิตของผูป้ระกอบการ 

- ภ า ว ก า ร ณ์ ไ ด้ ง า น ข อ ง

บณัฑิต 

- ป รั บ ป รุ ง ห ลัก สู ต ร ใ ห้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร

เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง

เทคโนโลย ี

- พัฒนาหลักสูตรให้มีความ

ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ 

- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บณัฑิตของผูป้ระกอบการ 

- ผู ้ใ ช้ บัณ ฑิ ต มี ค ว า ม พึ ง

พอใจในดา้นทกัษะ ความรู้ 

และความสามารถในการ

ทาํงานโดยเฉล่ียในระดบัดี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

   ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ 

 ซ่ึง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  

   ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้�อน  

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหนน่วยกติในระบบทวภิาค  

ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1. วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 วนั – เวลาราชการปกติ 

 นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ) วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น. 

             วนัเสาร์  ถึง  อาทิตย ์ เวลา  17.30 – 20.30 น. 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกนัยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพนัธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสถาบนัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ภาคผนวก ก.)  

 เป็นนกัศึกษาโครงการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  - ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์เฉพาะทาง 
  - ความรู้ทางภาษาองักฤษ 
  - ทกัษะการทาํวจิยั 
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 2.4  กลยุทธ์�ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้�อ 2.3 
  - กาํหนดการเรียนการสอนทางดา้นวชิาคณิตศาสตร์ใหมี้การเนน้เฉพาะทางมากข้ึน 
  - กาํหนดใหมี้การเรียนการสอนวชิาภาษองักฤษนอกเหนือจากหลกัสูตรกาํหนด 

- ดาํเนินการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาดูแลและใหค้าํแนะนาํการทาํวิจยัโดยมีการรายงาน   
ความกา้วหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี�  

      แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท) 

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 2557 

ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปีท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

   แบบ 1.2  (ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี)  

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 2557 

ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปีท่ี 3 - - 5 5 5 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 5 5 

  

     แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท) 

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 2557 

ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

ชั้นปีท่ี 3 - - 15 15 15 
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รวม 15 30 45 45 45 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - 15 15 15 

 แบบ 2.2     (ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี)  

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 2557 

ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปีท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 5 5 

  2.6 งบประมาณตามแผน  

ปีงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 2557 

งบบุคลากร 1,695,000 3,390,000 5,085,000 5,085,000 5,085,000 

งบลงทุน 90,000 180,000 270,000 270,000 270,000 

งบดาํเนินการ 15,000 30,000 45,000 45,000 45,000 

รวม 1,800,000 3,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

ประมาณค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรน้ี เฉล่ีย  .......120,000........... บาท/คน/ ปี  

 2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน�วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)  

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร ให�้ระบุรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 3.1.1  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

    แบบ 1.1  (ผูเ้ขา้ศึกษาสาํเร็จปริญญาโท) 48 หน่วยกิต  

    แบบ 1.2  (ผูเ้ขา้ศึกษาสาํเร็จปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 

   แบบ 2.1  (ผูเ้ขา้ศึกษาสาํเร็จปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 

   แบบ 2.2 (ผูเ้ขา้ศึกษาสาํเร็จปริญญาตรี)  72 หน่วยกิต 
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 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)    48  หน่วยกติ 

ก. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์     48  หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาสัมมนา     3    (ไม่นบัหน่วยกิต)    

 

แบบ 1.2  (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)    72  หน่วยกติ 

ก. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์     72  หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาสัมมนา      3    (ไม่นบัหน่วยกิต) 

   

 แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)    48  หน่วยกติ 

ก. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์     36  หน่วยกิต  

ข.  หมวดวชิาบงัคบั      3    หน่วยกิต   

ค. หมวดวชิาเลือก      9    หน่วยกิต  

ง. หมวดวชิาสัมมนา     3    (ไม่นบัหน่วยกิต)    

 แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)    72  หน่วยกติ 

ก. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์     48  หน่วยกิต  

ข.  หมวดวชิาบงัคบั      9    หน่วยกิต   

ค. หมวดวชิาเลือก      15  หน่วยกิต  

ง. หมวดวชิาสัมมนา     3    (ไม่นบัหน่วยกิต)    
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  3.1.3 รายวชิา  

 หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 

  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท แบบ 1.1         48       หน่วยกิต 
 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท แบบ 2.1         36       หน่วยกิต 
  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 
  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี แบบ 2.2 48 หน่วยกิต 

                                                                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018300 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018301 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018302 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018303 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS    

01018304 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018305 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018306 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018307 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018308 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018309 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   

01018310 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS   
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01018311 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      6 (0-18-0) 

   DOCTORAL THESIS  

  

  หมวดวชิาบังคับ  (คณติศาสตร์ช้ันสูง) 

  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท    3  หน่วยกิต 

             ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี      9 หน่วยกิต 
                                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018401 การวเิคราะห์ขั้นสูง      3 (3-0-6)

   HIGHER ANALYSIS 

01018402 เร่ืองคดัสรรทางคณิตวเิคราะห์     3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN MATHEMATICAL ANALYSIS 

01018403 การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงตวัเลข     3 (3-0-6) 

   NUMERICAL OPTIMIZATION 

01018404 วธีิไฟไนทอิ์ลิเมนทส์าํหรับวิศวกรรมไฟฟ้า    3 (3-0-6) 

   FINITE ELEMENTS FOR ELECTRICAL ENGINEERING  

 

 หมวดวชิาเลอืก 

ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท     9  หน่วยกิต 

ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี      15 หน่วยกิต 

                                           หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018500 เร่ืองขั้นสูงทางดา้นระบบส่ือสาร     3 (3-0-6) 

   ADVANCED TOPICS IN COMMUNICATION SYSTEMS 

01018501           ทฤษฎีสายอากาศขั้นสูง      3 (3-0-6) 

   ADVANCED ANTENNA THEORY 

01018502 เร่ืองคดัสรรทางดา้นทฤษฎีสารสนเทศ    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN INFORMATION THEORY 

01018503 การเขา้รหสัเชิงพีชคณิตสาํหรับการส่งสารสนเทศ   3 (3-0-6) 

   ALGEBRAIC CODING FOR INFORMATION TRANSMISSION 

01018504 ทฤษฎีส่ือสารเชิงสถิติ      3 (3-0-6) 

   STATISTICAL COMMUNICATION THEORY 

01018505 การส่ือสารเชิงตวัเลข      3 (3-0-6) 

   DIGITAL COMMUNICATION 
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01018506 เร่ืองขั้นสูงทางดา้นควอนทมัอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 

   ADVANCED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS 

01018507 ทฤษฎีโซลิดสเตท      3 (3-0-6) 

   SOLID STATE THEORY 

01018508 เร่ืองคดัสรรทางดา้นฟิสิกส์โซลิดสเตท    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS 

01018509 กระบวนการสร้างอุปกรณ์โซลิดสเตท    3 (3-0-6) 

   SOLID STATE DEVICE PROCESSING 

01018510 การออกแบบวงจรขั้นสูง      3 (3-0-6) 

   ADVANCED CIRCUIT DESIGN 

01018511 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวงจรและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN CIRCUITS AND DEVICES 

01018512 เร่ืองคดัสรรทางดา้นการวเิคราะห์โครงข่ายขั้นสูง   3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED NETWORK ANALYSIS 

01018513 การออกแบบวงจรกรองขั้นสูง     3 (3-0-6) 

   ADVANCED FILTER DESIGN 

01018514 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING 

01018515 การประมวลภาพดว้ยคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 

   COMPUTER IMAGE PROCESSING 

01018516 เร่ืองคดัสรรทางดา้นการประมวลผลสัญญาณเชิงตวัเลข  3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

01018517 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง     3 (3-0-6) 

   ADVANCED COMPUTER NETWORKS 

01018518 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมระบบควบคุม   3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN CONTROL ENGINEERING 

01018519 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมระบบ    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN SYSTEM ENGINEERING 

01018520 การออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วยของวงจรไมโครเวฟ  3 (3-0-6) 

   COMPUTER-AIDED DESIGN OF MICROWAVE CIRCUITS 

 01018521 การเขา้รหสัแปลงของภาพ     3 (3-0-6) 
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   TRANSFORM CODING OF IMAGES 

 

01018522 การเขา้รหสัรูปคล่ืน      3 (3-0-6) 

   WAVEFORM CODING 

01018523 เร่ืองคดัสรรทางดา้นโครงข่ายนิวรอล    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN NEURAL NETWORKS 

01018524 เร่ืองคดัสรรทางดา้นฟัซซีเซ็ท     3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN FUZZY SET 

01018525 ฟังกช์ัน่แบบพิเศษ      3 (3-0-6) 

   SPECIAL FUNCTIONS 

01018526 ระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ      3 (3-0-6) 

   OBJECT-ORIENTED DATABASE SYSTEMS 

01018527 เร่ืองขั้นสูงทางระบบไฟฟ้ากาํลงั     3 (3-0-6) 

   ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL POWER SYSTEM 

01018528 เร่ืองขั้นสูงทางการเปล่ียนรูปพลงังานไฟฟ้า-กล   3 (3-0-6) 

   ADVANCED TOPICS IN ELECTROMECHANICAL ENERGY   

   CONVERSION 

 01018529 เร่ืองขั้นสูงทางอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัและการขบัเคล่ือน  3 (3-0-6) 

   ADVANCED TOPICS IN POWER ELECTRONICS AND DRIVES 

01018530 เร่ืองขั้นสูงทางวสัดุฉนวนไฟฟ้า     3 (3-0-6) 

   ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL INSULATING MATERIALS 

01018531 ทฤษฎีการตรวจคน้สัญญาณ     3 (3-0-6) 

   SIGNAL DETECTION THEORY 

01018532 ฟิสิกส์สารก่ึงตวันาํ      3 (3-0-6) 

   SEMICONDUCTOR PHYSICS 

01018533 เร่ืองคดัสรรทางดา้นอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN SEMICONDUCTOR DEVICES 

01018534 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบผสมขั้นสูง  3 (3-0-6) 

   ADVANCED ANALOGUE AND MIXED-SIGNAL  IC  DESIGN 

01018535 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสาํหรับยา่นความถ่ีวทิย ุ  3 (3-0-6) 

   ADVANCED RF MICROELECTRONICS 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

01018536 เร่ืองคดัสรรทางดา้นปัญญาประดิษฐ์    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

01018537 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมภูมิปัญญา    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN KNOWLEDGE ENGINEERING 

01018538 ทฤษฎีเสถียรภาพ      3 (3-0-6) 

   STABILITY THEORY 

01018539 ฟังกช์ัน่อิเล็กทรอนิกส์      3 (3-0-6) 

   FUNCTIONAL ELECTRONICS 

01018540 สัญญาณและระบบขั้นสูง      3 (3-0-6) 

   ADVANCED SIGNALS AND SYSTEMS 

01018541 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง     3 (3-0-6) 

   ADVANCED ELECTRONIC CIRCUITRY 

01018542 การควบคุมแบบฟัซซี      3 (3-0-6) 

   FUZZY CONTROL 

01018543 ทฤษฎีการออกและการปรับตวัควบคุมแบบพีไอดี   3 (3-0-6) 

   PID CONTROLLER, THEORY, DESIGN AND TUNING 

01018544 วธีิการออกแบบระบบควบคุมแนวใหม่    3 (3-0-6) 

   MODERN CONTROL SYSTEM DESIGN METHOD 

01018545 ระบบเชิงเส้น       3 (3-0-6) 

   LINEAR SYSTEMS 

01018546 ระบบควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้นและแบบขอ้มูลชกัตวัอยา่ง  3 (3-0-6) 

   NONLINEAR AND SAMPLED-DATA CONTROL SYSTEMS 

01018547 วธีิการหาค่าเหมาะท่ีสุดของระบบ     3 (3-0-6) 

   SYSTEM OPTIMIZATION METHOD 

01018548 วธีิการควบคุม H∞   ในโดเมนความถ่ี    3 (3-0-6) 

   H∞  FREQUENCY DOMAIN METHODS IN CONTROL 

01018549 การควบคุมแบบปรับตวัได ้     3 (3-0-6) 

   ADAPTIVE CONTROL 

01018550 การควบคุมเฟ้นสุ่ม      3 (3-0-6) 

   STOCHASTIC CONTROL 

01018551 ทฤษฎีระบบขั้นสูง      3 (3-0-6) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

   ADVANCED SYSTEM THEORY 

 

01018552 การควบคุมไม่เป็นเชิงเส้นประยกุต ์    3 (3-0-6) 

   APPLIED NONLINEAR CONTROL 

01018553 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ELECTRONIC CIRCUITS 

01018554 แบบจาํลองของการแปลงและการประมวลผลสัญญาณในระบบ 3 (3-0-6) 

  เซนเซอร์ 

   MODELS OF TRANSDUCTION AND SIGNAL PROCESSING  

   IN SENSORY SYSTEMS 

01018555 การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตวัแปร    3 (3-0-6) 

   MULTIVARIABLE PROCESS CONTROL 

01018556 เร่ืองคดัสรรทางดา้นทฤษฎีการควบคุมขั้นสูง   3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED CONTROL THEORY 

01018557 เร่ืองคดัสรรทางดา้นการควบคุมแบบฟัซซ่ี    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN FUZZY CONTROL 

01018558 เร่ืองคดัสรรทางดา้นตวัควบคุมแบบ H∞    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN H∞  CONTROLLER 

01018559 เร่ืองคดัสรรทางดา้นตวัควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ELECTRONIC CONTROLLER 

01018560 การประยกุตก์ารควบคุมไม่เป็นเชิงเส้นสาํหรับหุ่นยนต ์  3 (3-0-6) 

   APPLICATION OF  NONLINEAR CONTROL TO ROBOTICS 

01018561 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวงจรไมโครเวฟ    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN MICROWAVE CIRCUITS 

01018562 เร่ืองคดัสรรทางดา้นการส่ือสารผา่นดาวเทียม   3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN SATELLITE COMMUNICATION 

01018563 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 

01018564 เร่ืองคดัสรรทางดา้นระบบปฏิบติัการ    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN OPERATING SYSTEMS 

01018565 เร่ืองคดัสรรทางดา้นระบบจดัการฐานขอ้มูล   3 (3-0-6) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

   SELECTED TOPICS IN DATA  BASE MANAGEMENT SYSTEMS 

 
 

 หมวดวชิาสัมมนา   3   หน่วยกติ 

                                           หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018350  สัมมนาปริญญาเอก 1 (ไม่นบัหน่วยกิต)   1 (0-3-0) 

  DOCTORAL SEMINAR 1 

010185351  สัมมนาปริญญาเอก 2 (ไม่นบัหน่วยกิต)   1 (0-3-0) 

  DOCTORAL SEMINAR 2 

01018352  สัมมนาปริญญาเอก 3 (ไม่นบัหน่วยกิต)   1 (0-3-0) 

  DOCTORAL SEMINAR 3 

 หมวดการทดสอบความรอบรู้ 

99010181 ปกป้องวทิยานิพนธ์ปริญญาเอก      

   DOCTORAL THESIS DEFENCE  

99010182 การสอบวดัคุณสมบติั      

QUALIFYING EXAMINATION 

99010184 การผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ 

   ENGLISH LANGUAGE QUALIFICATION 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

 
 

ความหมายของรหัสประจํารายวชิา    

   รหสัวชิาท่ีใช ้กาํหนดให้เป็นตวัเลขและตวัอกัษร 8 หลกั  

        รหสัตวัท่ี 1,2 ไดแ้ก่เลข 01 หมายถึง   คณะวศิวกรรมศาสตร์     

        รหสัตวัท่ี 3,4      ไดแ้ก่เลข 01 หมายถึง  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

        รหสัตวัท่ี 5  ไดแ้ก่เลข        8    หมายถึง      ระดบัปริญญาเอก 

        รหสัตวัท่ี 6,7,8     หมายถึง  ลาํดบัท่ีของรายวชิา   

ความหมายของรหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา   

   รหสัวชิาท่ีใช ้กาํหนดให้เป็นตวัเลขและตวัอกัษร 8 หลกั  

        รหสัตวัท่ี 1,2 ไดแ้ก่เลข 99 หมายถึง   รหสัประจาํการสอบระดบับณัฑิตศึกษา     

        รหสัตวัท่ี 3,4      ไดแ้ก่เลข 01 หมายถึง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

        รหสัตวัท่ี 5,6      ไดแ้ก่เลข 01 หมายถึง  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

        รหสัตวัท่ี 7  ไดแ้ก่เลข        8    หมายถึง      ระดบับณัฑิตศึกษา 

        รหสัตวัท่ี 8      หมายถึง  การสอบ 

1 วทิยานิพนธ์ 

2 การสอบวดัคุณสมบติั 

  4     การผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ  
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

 

  3.1.4 แผนการศึกษา 

 แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018300 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS    

6 (0-18-0) 

01018350 สัมมนาปริญญาเอก  1 

DOCTORAL SEMINAR 1  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 

รวม 6 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018301 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018302 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS 

6 (0-18-0) 

01018351 สัมมนาปริญญาเอก  2 

DOCTORAL  SEMINAR 2  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

       รวม 6 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018303 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS       

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018304 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS 

6 (0-18-0) 

01018305 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS 

6 (0-18-0) 

01018352 สัมมนาปริญญาเอก  3 

DOCTORAL  SEMINAR 3  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 

       รวม 12 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018306 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS 

6 (0-18-0) 

01018307 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS 

6 (0-18-0) 

       รวม 12 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

  รวมตลอดหลกัสูตร      48      หน่วยกติ  

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018300 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS 

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018301 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS 

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018302 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS 

6 (0-18-0) 

01018350 สัมมนาปริญญาเอก  1 

DOCTORAL SEMINAR 1  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 

       รวม 6 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018303 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018304 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

01018305 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

01018351 สัมมนาปริญญาเอก 2 

DOCTORAL SEMINAR 2  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 

       รวม 12 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018306 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

01018307 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

       รวม 12 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

   

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018308 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

01018309 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

01018352 สัมมนาปริญญาเอก 3 

DOCTORAL SEMINAR 3  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 

       รวม 12 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018310 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

01018311 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

       รวม 12 

รวมตลอดหลกัสูตร                  72           หน่วยกิต 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018300 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

010184xx หมวดวชิาบงัคบั (คณิตศาสตร์ชั้นสูง) 

ADVANCED MATHEMATIC COURSE 

3 (3-0-6) 

010185xx หมวดวชิาเลือก 

ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

01018350 สัมมนาปริญญาเอก  

DOCTORAL SEMINAR 1  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 

       รวม 12 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018301 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

010185xx หมวดวชิาเลือก 

ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

       รวม 9 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018302 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

010185xx หมวดวชิาเลือก 

ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

01018351 สัมมนาปริญญาเอก  

DOCTORAL SEMINAR 2  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 

       รวม 9 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018303 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS   

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018304 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

01018352 สัมมนาปริญญาเอก 3 

DOCTORAL SEMINAR 3  (ไม่นบัหน่วยกิต)  

1 (0-3-0) 

       รวม 6 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018305 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

  รวมตลอดหลกัสูตร            48        หน่วยกติ 

  

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018300 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

010184xx หมวดบงัคบั (คณิตศาสตร์ชั้นสูง) 

ADVANCED MATHEMATICS COURSE  

3 (3-0-6) 

       รวม 9 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018301 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

010184xx หมวดบงัคบั  (คณิตศาสตร์ชั้นสูง) 

ADVANCED MATHEMATICS COURSE  

3 (3-0-6) 

010184xx หมวดบงัคบั  (คณิตศาสตร์ชั้นสูง) 3 (3-0-6) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

ADVANCED MATHEMATICS COURSE 

       รวม 12 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018302 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

010185xx หมวดวชิาเลือก 

ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

010185xx หมวดวชิาเลือก 

ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

01018350 สัมมนาปริญญาเอก  1 

DOCTORAL SEMINAR 1 (ไม่นบัหน่วยกิต)

  

1 (0-3-0) 

       รวม 12 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018303 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

010185xx หมวดวชิาเลือก 

ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

010185xx หมวดวชิาเลือก 

ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

       รวม 12 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018304 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

010185xx หมวดวชิาเลือก 

ELECTIVE COURSE 

3 (3-0-6) 

01018351 สัมมนาปริญญาเอก 2 

DOCTORAL SEMINAR 2 (ไม่นบัหน่วยกิต)

  

1 (0-3-0) 

       รวม 9 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018305 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL THESIS   

6 (0-18-0) 

       รวม 6 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018306 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS   

6 (0-18-0) 

01018352 สัมมนาปริญญาเอก  3 

DOCTORAL SEMINAR 3 (ไม่นบัหน่วยกิต) 

1 (0-3-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01018307 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

DOCTORAL  THESIS   

6 (0-18-0) 

       รวม 6 

รวมตลอดหลกัสูตร                 72        หน่วยกติ 

 3.1.5   คําอธิบายรายวชิา 

             คาํอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ค) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

 

3.2   ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน�งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวชิา/สถานศึกษา/ 

 ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

1.รศ.ดร.วนัชยั  ร้ิวรุจา 

(3-1009-00797-35-9) 

วศ.บ.เกียรตินิยม (วศิวกรรมไฟฟ้า),2526 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2530 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2535 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

1. งานวจัิย 

- Analog  Signal  Processing 

- Integrated  Circuit  Design 

2. ตําราเรียน   - 

3. ภาระงานสอน   - 

(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

2.ดร.ปกรณ์  วฒันจตุรพร 

(3-1009-04930-02-9) 

วศ.บ.เกียรตินิยม (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) , 2537 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

Ph.D.(Computer  Engineering) , 2548 

Syracuse  University, USA 

1.งานวจัิย 

-Image Processing 

-Pattern  Recognition 

-Remote  Sensing 

-Distributed  Computing 

2.ตําราเรียน – 

3.ภาระงานสอน 

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

3.รศ.ดร.สมชาติ  จิริวภิากร 

(3-3310-00451-21-8) 

 

วศ.บ. เกียรตินิยม (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2537 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  

 เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2540 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้   

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

Ph.D. (Electrical Engineering), 2544 

D.I.C., Imperial College, 2544 

1. งานวจัิย 

- Power Systems 

- Applications of Neural   

  Networks in Power  

  Engineering 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน   

   (3 ช.ม./ สัปดาห์) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

University of London, U.K. 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวชิา/สถานศึกษา/ 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

4.ดร.กสิน  วเิชียรชม 

(3-1020-00648-39-1) 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2531 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

M.Sc. (Electrical Engineering), 2536 

George Washington University, 

USA 

Ph.D. (Electronics) , 2546 

University of  North Carolina,USA 

1. งานวจัิย 

-  VLSI Design 

2. ตําราเรียน   - 

3. ภาระงานสอน 

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

5.ผศ.ดร.พิพฒัน์  พรหมมี 

(3-1104-00773-54-0) 

อส.บ. (เทคโนโลยโีทรคมนาคม) , 2535 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2538 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2545 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

1. งานวจัิย 

- Circuits and Systems 

- Communications 

- Consumer Electronics 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  - 

(3 ช.ม./ สัปดาห์) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจํา  

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวชิา/สถานศึกษา/ 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

1.รศ.ดร.ชยัวฒิุ  ฉตัรอุทยั 

(3-6099-00934-86-4) 

 

วศ.บ. เกียรตินิยม  (วศิวกรรมไฟฟ้า), 2525 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล ้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 2528 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

Ph.D. (Electrical Engineering), 2538 

D.I.C., Imperial College,  

University of London, U.K. 

1. งานวจัิย 

- Energy Conversion 

2. ตําราเรียน   

- Electrical Machines 

3. ภาระงานสอน   

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

 

2.รศ.ดร.วจิิตร  กิณเรศ 

(3-4705-00041-09-2) 

 

วศ.บ. เกียรตินิยม (วศิวกรรมไฟฟ้า), 2530 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้   

 เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 2535 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้   

 เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

Ph.D. (Electrical Engineering), 2540 

Nottingham University, U.K. 

1.งานวจัิย 

- Power Electronics 

- Electrical Machines and    

  Drives 

2.ตําราเรียน – 

3. ภาระงานสอน 

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

3.รศ.ดร.สุวพิล  สิทธิชีวภาค 

(3-1005-00916-51-2) 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2525 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

M.Eng.  

(Communication Engineering), 2530 

1.งานวจัิย 

-  System Simulation with  

   Computer 

-  Multimedia Communication     

-  Wireless  Communication    
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวชิา/สถานศึกษา/ 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

Osaka University, JAPAN 

Ph.D. 

(Communication Engineering), 2534 

Kobe University, JAPAN 

-  Digital   Signal transmission    

-  Computer Communication    

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  - 

(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวชิา/สถานศึกษา/ 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

4.ดร.ศรวฒัน์  ชิวปรีชา 

(3-7306-01003-43-6) 

 

วศ.บ.(วศิวกรรมโทรคมนาคม),2540 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2545 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2551 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

1. งานวจัิย 

- Digital  Filter  Design and    

Implementation 

- VLSI  for  Signal  Processing 

- Digital  System Design with HDL 

And FPGA  Applications 

- Image  Processing 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  - 

(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

5.ผศ.ดร.สมศกัด์ิ  วลยัรัชต ์

(3-1199-00021-62-6) 

 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) , 2528 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 2537 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

Ph.D. (Computer Engineering), 2543 

Tokyo Institute of Technology, 

JAPAN 

1. งานวจัิย 

- Virtual Reality 

- Human Computer Interaction 

- Artificial Intelligence 

- Multimedia Systems 

- Computer Graphics 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน   

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวชิา/สถานศึกษา/ 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

6.ผศ.ดร.อรฉตัร  จิตตโ์สภกัตร์ 

(3-1201-00668-67-8) 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) , 2534 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

M.S. (Computer Engineering), 2540 

Arizona State University, USA. 

Ph.D. (Electrical Engineering), 2544 

University of Texas, Arlinton, 

USA 

1. งานวจัิย 

- Signal Processing Computing 

- High-level Synthesis from   

  Algorithm to Hardware 

- Computer Architecture 

  (General-Purpose and DSP) 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน   

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

7.รศ.ดร.สุรพนัธ์ุ  เอ้ือไพบูลย ์

 (3-5004-00087-89-8) 

 

วท.บ. (ฟิสิกส์), 2529 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 2533 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

D.Eng. (Electronics), 2540 

Tokai University,  JAPAN 

1. งานวจัิย 

-  Image Processing 

-  Microprocessor 

   Applications 

-  Pattern Recognition 

2. ตําราเรียน   - 

3. ภาระงานสอน 

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

8.ผศ.ดร.ยทุธนา  คิดใจเดียว 

(3-1201-01727-56-2) 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2529 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2532 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

1. งานวจัิย 

-  Biomedical Electronic  

    Instruments  

-   Neural Network 

2. ตําราเรียน   - 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

Ph.D. (Electronics & Electrical , 2541 

Engineering) DIC., Imperial College,  

University of  London, UK 

3. ภาระงานสอน 

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวชิา/สถานศึกษา/ 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

9.ผศ.ดร.ถาวร  เบญจนราสุทธ์ิ 

(3-1009-00264-96-2) 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมระบบควบคุม),2539 

เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้   

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) , 2357 

เกียรตินิยมอนัดบัสอง 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

M.S.E. (EE.Systems) , 2541 

The University of Michigan 

(Ann Arbor), USA 

D.Eng. (Control Eng) , 2550 

Tokai University Japan 

1. งานวจัิย 

- วศิวกรรมระบบควบคุม 

2. ตําราเรียน   - 

3. ภาระงานสอน  - 

(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

 

10.ผศ.ดร.อมัพวนั  จุลเสรีวงศ ์

(3-5603-00930-04-6) 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมการวดัคุม) , 2541 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2543 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) , 2549 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

1. งานวจัิย  

- Analog Circuit Design 

- Mixed Signal Processing 

- Circuit Design 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน 

 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ  

 (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 

4.2. ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี……-…….  ของปีการศึกษาท่ี ……-………. 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

 ..........-....... วนัตต่อสัปดาห์�เป็�นเวลา.......-..........สัปดาห์หรือจดัเตม็เวลาใน......-..........ภาค

การศึกษา 

 

5.  ข�อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้�ามี)  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

          ในหลกัสูตรมีวชิาวทิยานิพนธ์และสัมมนาท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาทาํงานวจิยัใหเ้กิดผลงานหรือ

เทคโนโลยใีหม่ตลอดจนองคค์วามรู้ใหม่ และมีการนาํผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อฝึกการ

นาํเสนอผลงานของนกัศึกษาและรับการช้ีแนะจากคณะกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้�  

          นกัศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทาํงานวจิยัเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ผลงานใหม่

ตลอดจนการต่อยอดทางวชิาการ โดยใชศ้กัยภาพของส่วนสนบัสนุนท่ีมีอยู ่

5.3 ช่�วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของทุกปีการศึกษา 

5.4 จํานวนหน�วยกติ  

 แบบ 1.1  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อปริญญาเอก 

    จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกิต 

 แบบ 1.2  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อปริญญาเอก  

    จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    72  หน่วยกิต 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 แบบ 2.1  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อปริญญาเอก 

    จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกิต 

 แบบ 2.2  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อปริญญาเอก  

    จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    72  หน่วยกิต 

 

 

5.5  การเตรียมการ  

 - มีการมอบหมายใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาใหค้าํช้ีแนะ 

 - นกัศึกษาจะทาํงานใกลชิ้ดกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

 - ประเมินผลจากผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือสิทธิบตัร 

 - การสอบผา่นวทิยานิพนธ์ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  

 คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

(1)  มีความใฝ่รู้ในองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีี

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  สามารถพฒันาองค์

ความรู้ท่ีตนมีอยูใ่หก้า้วหนา้ข้ึน  

-  สนบัสนุนและมอบหมายงานท่ีมีการคน้ควา้ 

   เพื่อ  เป็นการฝึกใหน้กัศึกษาพฒันาองคค์วามรู้ 

   ดว้ย ตนเอง 

-  ปรับเปล่ียนและจดัการเรียนการสอนใหมี้การใช ้

   ส่ือทางดา้นสารสนเทศสนบัสนุนการคน้ควา้ 

(2)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จกักาละเทศ  มี

ความอ่อนนอ้ม  และมีบุคลิกภาพท่ีดี 

-  สอดแทรกเร่ืองทางดา้นจริยธรรม  และคุณธรรม    

   ใหก้บันกัศึกษาในวชิาเรียน 

-  สอดแทรกเร่ืองการแต่งกายและมนุษยสัมพนัธ์ใน 

   วชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  วชิาสัมมนา  หรือในช่วงปัจฉิม 

    นิเทศฯ 

 -  ใหค้วามรู้ทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน 

    ผลกระทบต่อสังคม โดยจดัใหค้วามรู้ทางส่ือต่าง ๆ 

   ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ และ  สถาบนัเทคโนโลยี 

   พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

(3)  ภาวะผูน้าํ  ความรับผิดชอบ  ความมีวนิยั -  กาํหนดกิจกรรมสร้างวนิยั  โดยอาศยัการเรียนการ 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

   สอนในวชิาเรียน เช่น  การเขา้เรียนตรงเวลา  การ 

   ส่งงานตรงเวลาเป็นตน้ 

-  กาํหนดกิจกรรมให้นกัศึกษาแสดงผลงานและ 

    ความคิดเห็น  โดยผา่นทางวชิาสัมมนา 

-  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมเสนอผลงานในท่ี 

   ประชุมระดบัต่าง ๆ  มากข้ึน 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู�ในแต่�ละด้าน  

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างราบร่ืน  สามารถพฒันาและ

นาํเอาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนการต่อยอดองค์ความรู้เดิมนาํไปสู่การพฒันาประเทศ  คณะ

วศิวกรรมศาสตร์และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ไดก้ระตุน้

และดาํเนินการให้มีการสอดแทรกการเรียนรู้ดา้น  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้นกัศึกษาไดผ้ลการ

เรียนรู้ดงัน้ี 

(1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย  ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม การ

เสียสละ  และซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2)  มีวินยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีความเคารพในกฎและ

ระเบียบ  ขององคก์รหรือสังคมท่ีมีอยู ่

(3)  มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม  รู้หนา้ท่ีของตนเอง  เคารพสิทธิของผูอ่ื้นตลอดจนรับ

ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 (4)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (1)  สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  ในการเรียนการสอน 

  (2)  สอดแทรก  กิจกรรมและดาํเนินการใหมี้การเรียนรู้ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  โดยผา่น

ส่ือทางดา้นต่าง ๆ ของ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  และเทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้เรียน  หรือ  การนดัเวลาเพื่อพบ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

(2)  การส่งงานตามกาํหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

(3)  การแต่งกาย  ความมีวนิยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของหลกัสูตร 

 

 

 

2.2 ความรู้ 

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการ

ประยุกต์  วิจยั  และสร้างองค์ความรู้ใหม่  ตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้เกิดนวตักรรมทาง

เทคโนโลย ี

(2)  มีความรู้และเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงทั้งทางดา้นทฤษฎีในเน้ือหาของสาขาวชิาเฉพาะดา้น 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

(4)  สามารถใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาท่ีศึกษาในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะ

ปฏิบติังานได ้

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้

ทางปฏิบติัการทดลองในหอ้งปฏิบติัการดว้ยเคร่ืองมือพื้นฐานเฉพาะจนถึงเคร่ืองมือท่ีใชเ้ทคโนโลยี

ชั้นสูง  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ   นอกจากน้ี

ควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์

ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

(1) คะแนนปลายภาค 

(2) ประเมินจากรายงานและผลงานของนกัศึกษา 

(3) การนาํเสนองานวิจยั  ในการสัมมนาวชิาการ  หรือท่ีประชุมวชิาการ  หรือ  

วารสารวชิาการ 

 2.3. ทกัษะทางปัญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
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    (1)  สามารถวเิคราะห์ประเด็นและปัญหาสาํคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(2)  สามารถคิด  วิเคราะห์  และแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมโดยใช้วิจารณญาณอย่างเป็น

ระบบรวมถึงการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3)  มีความสามารถในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมในการพฒันา

นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้เดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(4)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อการวิจยัและพฒันาให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่หรือเทคโนโลยใีหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1)  กาํหนดกรณีศึกษาเฉพาะสาขา 

(2)  จดัสัมมนากลุ่มยอ่ย 

(3)  การทดลองหรือจาํลองการทาํงานในห้องปฏิบติัการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนบัสนุนการ

เรียนการสอนภาคทฤษฎี 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1)  ประเมินตามลักษณะผลงาน  และการปฏิบติัของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการ

นาํเสนอผลงาน  การทดสอบหรือจาํลองการทาํงาน 

(2)  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้และคิดคน้สร้างผลงานอยา่งสร้างสรรค ์

 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน  

  การรับผดิชอบ 

(1) สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองใหส้อดคลอ้งกบั

วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(3) มีความรับผดิชอบในการกระทาํของตนเองและงานกลุ่ม 

 2.4.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 

 ความรับผดิชอบ 

ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมให้มีการทาํงานเป็นกลุ่ม  การทาํงานท่ีตอ้งประสานงาน

กบัผูอ่ื้นในสาขาวชิาอ่ืน  หรือ  ตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากภายในสถาบนั

โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถใน

การรับผดิชอบ  
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 

 รับผดิชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอรายงานกลุ่ม  และ

 สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และรวมถึงจากการประเมินดว้ยตนเอง

 ของนกัศึกษา 

 

2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศ 

  (1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง  ต่อการทาํงานในสาขาวชิาชีพ 

 (2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 (3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

 (4)  สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งปากเปล่าและการเขียน  พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของส่ือการนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

 การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จดักิจกรรมเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆใหน้กัศึกษาไดว้เิคราะห์สถานการณ์จาํลองและ

สถานการณ์เสมือนจริงและนาํเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยกุตใ์นการแกปั้ญหาโจทยก์ารคาํนวณ 

(2) ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชท้ฤษฎี  การเลือกใชเ้คร่ืองมือการคาํนวณและ

เคร่ืองมือทางวศิวกรรม 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

      ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง   ไม่มี 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรม

ไทย   

2.มีวนิัย  ตรงต่อเวลา  มีความ

รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   

3.มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม   

4.มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ

วชิาชีพ 

2. ความรู้ 
1.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

หลกัการและทฤษฎี 

2.มีความรู้และเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงทั้ง

ทางดา้นทฤษฎี 

3.สามารถบูรณาการความรู้ใน

สาขาวชิาท่ีศึกษากบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

4.ใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิา

ท่ีศึกษาในการแกไ้ขปัญหา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

1.สามารถวิเคราะห์ประเด็นและ

ปัญหา 

2.สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

แกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรม 

3.ความสามารถในการปรับใช้

องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

เหมาะสม 

4.สามารถสืบคน้ขอ้มูลและ

แสวงหาความรู้เพิม่เติม   

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ 

1.ส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

2.พฒันาการเรียนรู้ของตนเอง

ใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

3.รับผิดชอบในการกระทาํ

ของตนเองและงานกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์และ

เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.การวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ

หรือการแสดงสถิติประยุกตต์่อการ

แกปั้ญหา 

 3.ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีได้

อยา่งเหมาะสม 

4.สามารถส่ือสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

01018300-311    วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก                    

01018401 การวเิคราะห์ขั้นสูง                     

01018402 เร่ืองคดัสรรทางคณิตวเิคราะห์                    

01018403 การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงตวัเลข                    

01018404 วธีิไฟไนทอิ์ลิเมนทส์าํหรับ

วศิวกรรมไฟฟ้า 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

01018500 เร่ืองขั้นสูงทางดา้นระบบส่ือสาร                    

01018501 ทฤษฎีสายอากาศขั้นสูง                    

01018502 เร่ืองคดัสรรทางดา้นทฤษฎีสารสนเทศ                     

01018503 การเขา้รหสัเชิงพีชคณิตสาํหรับการส่ง

สารสนเทศ 
                   

01018504 ทฤษฎีส่ือสารเชิงสถิติ                     

01018505 การส่ือสารเชิงตวัเลข                    

01018506 เร่ืองขั้นสูงทางดา้นควอนทมัอิเลก็ทรอนิกส์                    

01018507 ทฤษฎีโซลิดสเตท                    

01018508 เร่ืองคดัสรรทางดา้นฟิสิกส์โซลิดสเตท                     

01018509 กระบวนการสร้างอุปกรณ์โซลิดสเตท                     

01018510 การออกแบบวงจรขั้นสูง                     

01018511 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวงจรและอุปกรณ์ทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 
                   

01018512 เร่ืองคดัสรรทางดา้นการวเิคราะห์โครงข่าย

ขั้นสูง 
                   

01018513 การออกแบบวงจรกรองขั้นสูง                     
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

01018514 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์                    

01018515 การประมวลภาพดว้ยคอมพิวเตอร์                     

01018516 เร่ืองคดัสรรทางดา้นการประมวลผลสญัญาณ

เชิงตวัเลข 
                   

01018517 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                     

01018518 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมระบบควบคุม                    

01018519 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมระบบ                    

01018520 การออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วยของวงจร

ไมโครเวฟ 
                   

01018521 การเขา้รหสัแปลงของภาพ                    

01018522 การเขา้รหสัรูปคล่ืน                     

01018523 เร่ืองคดัสรรทางดา้นโครงข่ายนิวรอล                     

01018524 เร่ืองคดัสรรทางดา้นฟัซซีเซ็ท                     

01018525 ฟังกช์ัน่แบบพิเศษ                     

01018526 ระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ                    

01018527 เร่ืองขั้นสูงทางระบบไฟฟ้ากาํลงั                    
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

01018528 เร่ืองขั้นสูงทางการเปล่ียนรูปพลงังานไฟฟ้า-กล                    

01018529 เร่ืองขั้นสูงทางอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัและการ

ขบัเคล่ือน  
                   

01018530 เร่ืองขั้นสูงทางวสัดุฉนวนไฟฟ้า                    

01018531 ทฤษฎีการตรวจคน้สญัญาณ                     

01018532 ฟิสิกส์สารก่ึงตวันาํ                    

01018533 เร่ืองคดัสรรทางดา้นอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ                    

01018534 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบ

ผสมขั้นสูง 
                   

01018535 ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ขั้นสูงสาํหรับยา่นความถ่ี

วทิย ุ
                   

01018536 เร่ืองคดัสรรทางดา้นปัญญาประดิษฐ ์                     

01018537 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมภูมิปัญญา                    

01018538 ทฤษฎีเสถียรภาพ                     

01018539 ฟังกช์ัน่อิเลก็ทรอนิกส์                     

01018540 สญัญาณและระบบขั้นสูง                    
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

01018541 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ขั้นสูง                     

01018542 การควบคุมแบบฟัซซ่ี                     

01018543 ทฤษฎีการออกและการปรับตวัควบคุมแบบ

พีไอดี 
                   

01018544 วธีิการออกแบบระบบควบคุมแนวใหม ่                    

01018545 ระบบเชิงเสน้                     

01018546 ระบบควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเสน้และแบบ

ขอ้มูลชกัตวัอยา่ง 
                   

01018547 วธีิการหาค่าเหมาะท่ีสุดของระบบ                    

01018548 วธีิการควบคุม  H∞   ในโดเมนความถ่ี                     

01018549 การควบคุมแบบปรับตวัได ้                     

01018550 การควบคุมเฟ้นสุ่ม                    

01018551 ทฤษฎีระบบขั้นสูง                    

01018552 การควบคุมไม่เป็นเชิงเสน้ประยกุต ์                    

01018553 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์                    

01018554 แบบจาํลองของการแปลงและการประมวลผล

สญัญาณในระบบเซนเซอร์   
                   

 



46 

 

วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

01018555 การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตวัแปร                    

01018556 เร่ืองคดัสรรทางดา้นทฤษฎีการควบคุมขั้นสูง                    

01018557 เร่ืองคดัสรรทางดา้นการควบคุมแบบฟัซซ่ี                    

01018558 เร่ืองคดัสรรทางดา้นตวัควบคุมแบบ H∞                    

01018559 เร่ืองคดัสรรทางดา้นตวัควบคุมแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ 
                   

01018560 การประยกุตก์ารควบคุมไม่เป็นเชิงเสน้สาํหรับ

หุ่นยนต ์
                   

01018561 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวงจรไมโครเวฟ                     

01018562 เร่ืองคดัสรรทางดา้นการส่ือสารผา่นดาวเทียม                    

01018563 เร่ืองคดัสรรทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์                    

01018564 เร่ืองคดัสรรทางดา้นระบบปฏิบติัการ                     

01018565 เร่ืองคดัสรรทางดา้นระบบจดัการฐานขอ้มูล                    

01018350 

-352    

สมัมนาปริญญาเอก 1- 3 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หมวดที ่5   หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่ดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

(1) การทวนสอบในระดบัรายวชิา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

(2) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร มีระบบประกนัคุณภาพภายในเพื่อใชใ้นการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

(3) มีการประเมินการสอนของผูส้อนโดยนกัศึกษา 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

(1) ประเมินจากภาวะการไดง้านของบณัฑิตและระยะเวลาในการไดง้าน 

(2) การประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการ 

(3) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี

เรียนตามหลกัสูตร 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัว่าดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั เร่ืองเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข) 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์�ใหม่ 

   มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะฯ และสถาบัน 

ตลอดจนการใชแ้ละผลิตส่ือการสอนเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางดา้นการสอนของอาจารย ์

2.  การพฒันาความรู้�และทกัษะให้แก่�คณาจารย์  

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  

มีการเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ  

(1) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การวิจยัเพิ่มสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวชิา 

(2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัอย่างต่อเน่ืองและสนบัสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วชิาการ การประชุมวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(3) สนบัสนุนใหอ้าจารยส์ร้างผลงานวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.  การบริหารหลกัสูตร  

  

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

(1) พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั 

สามารถกา้วทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงทางดา้น

เทคโนโลยใีหม่ 

(2) มีการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 

หรือต่อยอดจากองคค์วามรู้เดิม

สู่การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ใน

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

(3) ตรวจสอบและปรับปรุง

หลกัสูตรใหมี้คุณภาพ

มาตรฐาน 

 

(1) ปรับปรุงหลกัสูตรให้

ทนัสมยัโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุง

หลกัสูตรในแบบกระทบ 

กระเทือนโครงสร้างหรือ

แบบไม่กระทบกระเทือน

โครง สร้างทุก ๆ 4 ปี 

(2) สนบัสนุนใหอ้าจารย์

ประจาํหลกัสูตรและ

อาจารยผ์ูส้อนใน

หลกัสูตรเขา้ร่วมประชุม

ทางวชิาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 

(1) จาํนวนผลงานของอาจารยท่ี์

เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ

ทั้งในและต่างประเทศ 

(2) ผลการประเมินการเรียน

การสอนโดยนกัศึกษา 

(3) ประเมินผลโดย

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ภายใน 

(4) ประเมินผลโดย

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอก 

(5) ผลการประเมินความพึง

พอใจโดยบณัฑิตท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

(6)  มีการประเมินหลกัสูตร 

       จากคณะกรรมการผูท้รง 

       คุณวฒิุภายใน และ    

       ภายนอกอยา่งนอ้ยตาม 

       เกณฑข์องคณะฯ 

(7)  จดัทาํฐานขอ้มูลผลงาน 

       วจิยัผลงานวชิาการทุกภาค 

       การศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลใน  

       การประเมินคุณภาพ 

(8)  ประเมินความพึงพอใจของ 

       หลกัสูตรโดยบณัฑิตท่ี   

       สาํเร็จการศึกษา 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.1 การบริหารงบประมาณ 

(1) มีระบบการจดัสรรงบประมาณสู่หอ้งปฏิบติัการและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อใหเ้กิด

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

(2) มีระบบบริหารการใชห้้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

(3) จดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือตาํรา ส่ือการเรียนการสอน วสัดุครุภณัฑท์างดา้นสารสนเทศอยา่ง

เพียงพอ 

       2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู�เดิม  

 รายการทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ.) 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีสําคญัของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ และห้องปฏิบติัการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งมี

ประสบการณ์การใชง้านเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการใชง้านท่ี

ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้ งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้ งห้องสมุดและ

อินเทอร์เน็ต และส่ือการสอนสําเร็จรูป เช่น วีดีทศัน์วิชาการ โปรแกรมการคาํนวณ รวมถึงส่ือ

ประกอบการสอนท่ีจดัเตรียมโดยผูส้อน ดงันั้น ตอ้งมีทรัพยากรขั้นตํ่าเพื่อจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

(1) มีห้องเรียนท่ีมีส่ือการสอนและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเอ้ือให้คณาจารยส์ามารถปฏิบติังานสอนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (2)   มีหอ้งปฏิบติัการท่ีมีความพร้อมทั้งวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ

ซอฟตแ์วร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนอยา่งพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึง

หอ้งปฏิบติัการสาํหรับการทาํงานวจิยั โดยมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

 (3)   ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีพร้อมใชป้ฏิบติังาน สาํหรับใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

 (4)  มีการสาํรวจความตอ้งการ หอ้งสมุดหรือแหล่งความรู้และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการสืบคน้

ความรู้ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหนงัสือ ตาํราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการวางแผนจดัหาในจาํนวนท่ีเหมาะสม

และเพียงพอ 
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2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร      

 คณะร่วมกบัสถาบนัรวมศูนยก์บัสํานกัหอสมุดกลางเพื่อให้มีการใชท้รัพยากรหนงัสือ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ โสตทศันอุปกรณ์ ร่วมกนัและสามารถแลกเปล่ียนระหวา่ง

หน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเปิดให้คณาจารยแ์ละนกัศึกษาเสนอรายช่ือหนงัสือท่ีใช้ในวิชา

หรือใชอ้า้งอิงเขา้หอสมุดกลาง 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ยงัมีหน่วยงาน งานบริการการเรียนการสอน เพื่อสนบัสนุนการผลิต

ส่ือดิจิตอล ตาํราเรียน จดัพิมพ์เอกสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในคณะฯ และงานอาคารสถานท่ี เพื่อจดัเตรียมความพร้อมในการใช้

ห้องเรียน สถานท่ี และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้

คณะฯมีความพร้อมของทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ในส่วนการสนับสนุนงานวิจยันั้น 

คณะฯมีหน่วยงาน งานบริหารงานวจิยัในการรวบรวมขอ้มูลและการเผยแพร่งานวิจยัของคณาจารยแ์ละ

นกัศึกษา 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. สถานท่ี หอ้งเรียน 

คอมพิวเตอร์ เครือข่ายขอ้มูล 

โสตทศันอุปกรณ์ พร้อมต่อ

การใหบ้ริการการเรียนการ

สอน และการศึกษาดว้ยตนเอง 

 

1.รวมศูนยก์ารใหบ้ริการหนงัสือ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือเสียงและ

วดีิทศัน์ ส่ือดิจิทลั กบั

สาํนกัหอสมุดกลาง เพื่อการ

เรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพ

และทางระบบเสมือน 

2. จดับริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์

รวมสาํหรับใหบ้ริการนกัศึกษา

และจดัใหมี้ระบบเครือข่ายไร้

สายสาํหรับการเช่ือมต่อ

เครือข่ายขอ้มูลในบริเวณคณะ 

3. จดัใหมี้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบขยายเสียงและเคร่ืองฉาย

ภาพประกอบการเรียนการสอน 

1. จาํนวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการ

หอ้งสมุด 

2. สถิติของจาํนวนหนงัสือตาํรา 

และส่ือดิจิทลั ท่ีมีใหบ้ริการ 

และสถิติการใชง้านหนงัสือ

ตาํรา ส่ือดิจิทลั 

3. ปริมาณส่ือดิจิตอล ตาํราเรียน 

จาํนวนเอกสารคณะได้

ดาํเนินการ 

4. จาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีคณะมี

ใหบ้ริการนกัศึกษา 

5. จาํนวนอุปกรณ์เช่ือมต่อ

เครือข่ายไร้สายภายในคณะ 

6. จาํนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง และ

เคร่ืองฉายภาพ ต่อจาํนวน
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หอ้งเรียน 

7. ผลสาํรวจความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ

การปฏิบติัการ 

2. ขอ้มูลงานวจิยั พร้อมต่อการ

คน้ควา้และการสืบคน้ 

1. จดัใหมี้หน่วยงานรวบรวม

ขอ้มูลและเผยแพร่งานวจิยัของ

คณาจารยแ์ละนกัศึกษา 

1. สถิติจาํนวนผลงานวิจยัท่ี

รวบรวม 

2. ผลสาํรวจความพึงพอใจของ

นกัศึกษาในการใหบ้ริการ

สืบคน้ขอ้มูล 

 

3.  การบริหารคณาจารย์  

 3.1  การรับอาจารย์ใหม่  

           อาจารย์ประจาํต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และใหเ้ป็นไปตามระเบียบ/ขอ้บงัคบัสถาบนัฯ 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  

คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัคณะ ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษาใน

การวางแผนจดัการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ําหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทาํให้

บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  

          การแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษของหลกัสูตรฯ จะดาํเนินการเฉพาะกรณีของการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

ร่วมเท่านั้น โดยคุณสมบติัของอาจารยพ์ิเศษจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2553 วา่ดว้ยคุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 4.1  การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

มีวิศวกรหรือเจา้หนา้ท่ีวิจยัประจาํห้องปฏิบติัการ เพื่อดูแลและอาํนวยความสะดวกในภาคปฏิบติั

การของนกัศึกษา 
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4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน  

มีการอบรมเก่ียวกับการใช้งานเคร่ืองมือใหม่ ๆ เพื่อบาํรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนการสอน 

ตลอดจนส่งไปอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญใหก้บับุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

5. การสนับสนุนและการให้�คําแนะนํานักศึกษา  

 5.1 การให้�คําปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา  

  คณะฯ  และหลกัสูตรมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษาทุกคนตั้งแต่แรก

เขา้  โดยอาจารยทุ์กคนจะตอ้งกาํหนดชัว่โมงใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา นอกจากน้ีคณะฯ ยงัมีหน่วยงาน

รับผดิชอบในดา้นการแนะนาํในการจดัทาํกิจกรรมแก่นกัศึกษา 

 5.2  การอุทธรณ์�ของนักศึกษา   

 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.) 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้�บัณฑิต  

   ความตอ้งการบณัฑิตในระดบั ปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีสูงมาก  โดยการสํารวจจาก

ภาวการณ์ไดง้านของบณัฑิตท่ีมีงานทาํภายใน  6  เดือน  หลงัจากสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80  

ทั้งน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบนัฯไดจ้ดัการสํารวจความตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิต  เพื่อนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการปรับปรุงหลกัสูตร 
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7. ตัวบ่�งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

  

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม    เพ่ือวางแผนติดตาม 

และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร           

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 

    13มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี)      

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

    (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ 

    19ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา      

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาค

การศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา           

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

    3260 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา           

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 

    39และมคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ 

    40ละปีการศึกษา           

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผล 

    47การเรียนรู้  จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้          

8. อาจารยบ์ณัฑิตใหม่ทุกคน (ถา้มี) ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะนาํดา้นการจดัการเรียน 

    53การสอน           

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 

    60หน่ึงคร้ัง          

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการและ/ 

      66หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี          

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่ 

    72นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0        

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  เฉล่ียไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก 

      76คะแนนเตม็ 5.0        

13.  จาํนวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้เป็นไปตามแผน           

14.  การไดง้านทาํของบณัฑิตภายใน 6 เดือน หลงัจากสาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 

       86ร้อยละ 80        

รวมตวับ่งช้ีบงัคบัท่ีตอ้งมีผลการดาํเนินการ (ลาํดบัขอ้ท่ี 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตวับ่งช้ี (ตวั) ในแต่ละปี 8 11 11 14 14 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

เกณฑ์ประเมิน 

  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตวับ่งช้ีบงัคบั          

(ตวับ่งช้ี 1-5)  มีผลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจาํนวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมายไม่

นอ้ยกวา่ ร้อยละ80 ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 

ปีการศึกษา หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2553 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี........1  ถึง  6  ,  8  ,  13.................................. 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม.......8.........ตวั 

2554 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี........1  ถึง  10  ,  13....................................... 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม........11........ตวั 

2555 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี.........1  ถึง  10  ,  13...................................... 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม.......11.........ตวั 

2556 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี...........1  ถึง  14............................................. 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม.......14.........ตวั 

2557 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี............1  ถึง  14............................................ 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม........14........ตวั 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การเรียนการสอนควรเป็นลกัษณะท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลกัของแต่

ละวิชา โดยแสดงการไดม้าซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการนาํไป

ประยุกต์ใช้ในการทาํงาน กระตุน้ให้เกิดความคิดตามหลกัของเหตุและผล อีกทั้งให้ผูเ้รียนไดท้าํการ

ทดลองปฏิบติัการจริงและมีโอกาสใช้เคร่ืองมือดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี

เรียน ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะความสามารถในการคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง ทั้งในและนอกหอ้งเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกฝนทกัษะดา้นต่าง ๆ รู้จกั

วิเคราะห์และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีการพฒันาคน้ควา้หาความรู้แลว้มาเสนอเพื่อสร้างทกัษะในการ

อภิปราย นําเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั นอกจากน้ี ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นผลให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเรียนรู้ ทกัษะในการทดลองวจิยั

และการแก้ปัญหา มีความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้

เทคโนโลยีการส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทกัษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผูอ่ื้น และเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวชิาชีพ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ใหน้กัศึกษาไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งดา้นทกัษะกลยทุธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคร์ายวชิา ช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลรายวชิา และการ

ใชส่ื้อการสอนในทุกรายวชิา 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมจะสาํรวจขอ้มูลจาก 

- นกัศึกษาและบณัฑิต 

- ผูใ้ชห้รือผูว้า่จา้ง 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร  

          มีระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการ

กาํหนดตัวบ่งช้ีหลักและเป้าหมายผลการดําเนินงานขั้นตํ่าทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการหลกัสูตรในภาพรวมจากรายงาน

ผลการดาํเนินการของรายวชิาและรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรในภาพรวมประจาํปีการศึกษา 

ว่าบณัฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มา

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรและ/หรือการดาํเนินการของหลกัสูตรต่อไป 

 

เอกสารแนบ (ภาคผนวก) 

 (ก) ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ย

 การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  และ  ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2553 

(ข)  ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

 เร่ืองเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 (ฉบบัประกาศ ณ วนัท่ี 20 ก.พ. 2553 และ ฉบบัท่ี 2 ประกาศ ณ วนัท่ี 28 ต.ค. 2553) 

(ค)  คาํอธิบายรายวชิา 

(ง) รายการทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

(จ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร   

(ฉ) รายนามคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ข้อบงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2553 

ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553  
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ภาคผนวก  ข 

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษา 

ระดบับัณฑติศึกษา 
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ภาคผนวก  ค 

คาํอธิบายรายวชิา 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  (DOCTORAL THESIS COURSE) 

01018300  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีใหผู้เ้รียนทาํวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ งานวจิยัน้ีตอ้งเนน้

ความคิดริเร่ิมใหม่ ซ่ึงมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นประโยชน์ในศาสตร์ทางวศิวกรรม   

This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of his/her advisor. 

The research should emphasi1e the originality and aim toward new and useful results in engineering 

sciences. 
 

01018301  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 
 

01018302  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 
 

01018303  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 
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01018303  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

 

01018304  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 
 

01018305  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

 

01018306  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

 

01018307  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

 

01018308  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 
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01018309  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

 

01018310  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

 

01018311  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก       6 (0-18-0) 

  DOCTORAL THESIS   

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

 

หมวดวชิาบังคับ  (คณติศาสตร์ข้ันสูง  ADVANCED MATHEMATICS COURSE) 

01018401 การวเิคราะห์ข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  HIGHER ANALYSIS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ทฤษฏีเก่ียวกบัเซ็ท ระบบเลขจาํนวนจริง  ปริภูมิเมตริกซ์  แมปปิงแบบต่อเน่ือง ปริภูมิชนิด

หนาแน่น  ปริภูมิเช่ือมต่อ  เลขเชิงซอ้น  ปริภูมิท่ีเป็นนอร์มและปริภูมิบาร์นาร์ช  ปริภูมิฮิลเบริด  ปริภูมิของ

ฟังกช์ัน่แบบต่อเน่ือง  ทฤษฏีการประมาณค่าของสโตน-เวยีร์สตราส  อนุพนัธ์ของการแมปปิงแบบต่อเน่ือง  

วธีิแบบดั้งเดิมและวธีิการอินทริเกรท   อนุพนัธ์ยอ่ย  อนุพนัธ์ขั้นสูง  ตวัจดัการเชิงอนุพนัธ์  ฟังกช์ัน่เชิง

วเิคราะห์ และการประยกุต ์ สมการอนุพนัธ์  ทฤษฎีของสเปกตรัล 

  Set theory; real number system; metric spaces; continuous mapping; compact spaces; 

connected spaces; complex numbers; normed spaces; Banach spaces; Hilbert spaces; spaces of continuous 

functions; Stone-Weierstrass approximation theorem; derivatives of a continuous mapping; primitives and 

integrals; partial derivatives; higher derivatives; differential operators; analytic functions and applications; 

differential equations; spectral theory. 
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01018402 เร่ืองคัดสรรทางคณติวเิคราะห์     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN MATHEMATICAL ANALYSIS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วิชาน้ีจะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ โดยอาจารย์ผูส้อนในสาขาการวิเคราะห์เชิง

คณิตศาสตร์จะเป็นผูเ้ลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of mathematical 

analysis. 

 

01018403 การหาค่าเหมาะทีสุ่ดเชิงตัวเลข     3 (3-0-6) 

  NUMERICAL OPTIMILATION  

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ปัญหาการคน้หาแบบเชิงเส้น  การโปรแกรมแบบเชิงเส้น  วธีิซิมเพล็กซ์ และวธีิซิมเพล็กซ์ท่ี

ปรับปรุงแลว้ ปัญหาไม่เชิงเส้นท่ีมีกรอบบงัคบัและแบบไม่มีกรอบบงัคบั การลู่เขา้ทั้งแบบเฉพาะส่วนและ

แบบรวม  อตัราการลู่เขา้และการพิจารณาความซบัซอ้น เทคนิคการคน้หาแบบทัว่ไป วธีิเกรเดียนท ์ วธีิของ

เฟรชเชียร์-โพเวลล ์ไดนามิคโปรแกรมม่ิง 

  Linear search problems; linear programming; simplex and revised simplex methods; 

constrained and unconstrained non-linear problems; local and global convergence; convergence rate and 

complexity considerations; typical search techniques; gradient method; Fletcher-Powell method; dynamic 

programming. 

 

01018405 วธีิไฟไนท์อลิเิมนท์สําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า     3 (3-0-6) 

  FINITE ELEMENTS FOR ELECTRICAL ENGINEERING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  อิลิเมนทส์ามเหล่ียมอนัดบัหน่ึงสาํหรับปัญหาระนาบ การแทนสาํหรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า อิลิ

เมนทส์ามเหล่ียมสาํหรับสมการเฮมโฮลทแ์บบเสกลล่าร์  วธีิไฟไนทอิ์ลิเมนทส์าํหรับการจดัการเชิงอินทริ

เกรต   การจดัการเชิงอนุพนัธ์ในวสัดุเฟอร์โรแมกเนติก ปัญหา 3 มิติ การหาคาํตอบเชิงตวัเลขของสมการไฟ

ไนทอิ์ลิเมนท ์
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  First-order triangular elements for plane problems; representation of electromagnetic fields; 

triangular elements for scalar Helmholt1 equations; finite elements for integral operators; differential 

operators in ferromagnetic materials; three-dimensional problems; numerical solution of finite element 

equations. 

 

หมวดวชิาเลอืก  (ELECTIVE COURSE) 

01018500 เร่ืองข้ันสูงทางด้านระบบส่ือสาร     3 (3-0-6) 

  ADVANCED TOPICS IN COMMUNICATION SYSTEMS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีครอบคลุมถึงเร่ืองขั้นสูงในปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ ท่ีเลือกโดยผูส้อนทางดา้น

ระบบส่ือสารจะเป็นผูเ้ลือก 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in the field of communication systems. 
 

01018501 ทฤษฎสีายอากาศข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  ADVANCED ANTENNA THEORY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  สนามไฟฟ้า องคป์ระกอบสายอากาศและแถวลาํดบั สายอากาศประเภทสะทอ้น  ฮอร์น  เลนส์  

และสายอากาศอเพอร์เจอร์  ผลของโลก  การวดัและออกแบบระบบในทางปฏิบติั 

  Electrical fields; element antennas and arrays; reflected type antennas; horn; lens and 

aperture antennas; earth effects; measurement and design of practical systems. 

 

01018502 เร่ืองคัดสรรทางด้านทฤษฎสีารสนเทศ     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN INFORMATION THEORY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะครอบคลุมเร่ืองราวความกา้วหนา้ในปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นทฤษฎี

สารสนเทศซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด 
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  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in field of information theory. 

 

01018503 การเข้ารหัสเชิงพชีคณติสําหรับการส่งสารสนเทศ    3 (3-0-6) 

  ALGEBRAIC CODING FOR INFORMATION TRANSMISSION 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การเขา้รหสั การตรวจคน้ความผดิพลาดและการแกไ้ขความผดิพลาดในระบบการส่ือสาร   

รหสัแบบลิเนียร์บล็อค  รหสัแบบไซคลิคบล็อค  รหสัแบบตรวจแกบ้รัสทแ์ละแบบสุ่มอ่ืน ๆ   รหสัแบบคอน

โวลุชนั รหสัแบบซีเควนและวเิตอร์บิ 

  Coding; error detection and error correction in communication systems; linear block codes; 

cyclic block codes; other random and burst correcting codes; convolutional codes; sequential and Viterbi 

codes. 

 

01018504 ทฤษฎส่ืีอสารเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

  STATISTICAL COMMUNICATION THEORY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วกิฤตการตดัสินเบยส์   การทดสอบค่ามากนอ้ย   การทดสอบเนยแ์มนเพียรสัน   คุณลกัษณะ

การทาํงานของเคร่ืองรับ    เอม็ไฮโพเทซิสและรูปแบบ   การประมาณค่าเบยส์   การประมาณค่าพารามิเตอร์

แบบไม่สุ่ม     ความไม่เท่ากนัแบบเครเมอร์ราโอ   และปัญหาแบบเกาส์เซียนทัว่ไป 

  Bayes decision criteria; minimax tests; Neyman-Pearson tests; receiver operating 

characteristics; M-hypothesis and models; Bayes estimation; non-random parameter estimation; Cramer-

Rao inequality; general Gaussian problems. 

 

01018505 การส่ือสารเชิงตัวเลข     3 (3-0-6) 

  DIGITAL COMMUNICATION 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การแทนสารสนเทศในรูปเชิงตวัเลข สเตติกส์ของสัญญาณเชิงตวัเลข การวิเคราะห์ความถ่ีของ

สัญญาณเชิงตวัเลข ผลของการจาํกดัแบนดว์ิดท ์ วกิฤติของไนควสิต ์ ระบบเบสแบนด ์ การจดัการสัญญาณ



104 

 

วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลายระดบั การซิงโครไนซ์และอิควอไลเซชัน่ 

  Information in digital forms; statistics of digital signals; frequency analysis of digital signals; 

effects of bandwidth limitation; Nyquist's criteria; baseband systems; multilevel signalling; 

synchroni1ation and equali1ation.  

 

01018506 เร่ืองข้ันสูงทางด้านควอนทมัอเิลก็ทรอนิกส์     3 (3-0-6) 

  ADVANCED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ทฤษฎีควอนทมัเลเซอร์  ระบบเลเซอร์  การทะลุอุโมงคแ์บบโจเซฟสันและการประยกุตใ์ชง้าน  

ผูส้อนอาจจะเพิ่มเติมหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นควอนทมัอิเล็กทรอนิกส์อีกก็ได ้

  Quantum theory of LASER, LASER system, Josephson tunneling and applications. The 

course may include other advances and topics of interest selected by the instructor in the field of quantum 

electronics. 

 

01018507 ทฤษฎีโซลดิสเตท     3 (3-0-6) 

  SOLID STATE THEORY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  พลศาสตร์ของอิเล็กตรอนในของแขง็ การคาํนวณโครงสร้างของแถบพลงังาน E-K 

ไดอะแกรม การทะลุอุโมงคแ์ละการส่งผา่นของแสงมวลประสิทธิผลในสนามท่ีไม่สมํ่าเสมอ อนัตรกิริยา

ระหวา่งอิเล็กตรอนกบัโฟตอน  ปรากฏการณ์คู่แฝง 

  Dynamics of electrons in solids; energy band structure calculation; E-K diagram; tunneling 

and optical transitions; effective mass in non-uniform fields; electron-photon interaction; cooperative 

phenomena. 

 

01018508 เร่ืองคัดสรรทางด้านฟิสิกส์โซลดิสเตท     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะครอบคลุมเร่ืองราวความกา้วหนา้ในปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นฟิสิกส์โซ
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ลิดสเตทซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in the field of solid state physics. 

 

01018509 กระบวนการสร้างอุปกรณ์โซลดิสเตท     3 (3-0-6) 

  SOLID STATE DEVICE PROCESSING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การศึกษากระบวนการสร้างแบบต่าง ๆ เช่น กระบวนการทางความร้อน  กระบวนการ ซีวดีี  

กระบวนการสปัตเตอริง  กระบวนการแพร่  กระบวนการสร้างโพลีซิลิคอนและซิลิคอนอิพิแทรกซี  

กระบวนการอีอนอิมพลานเตชัน่  เป็นตน้  ระบบสูญญากาศและกลอ้งจุลทรรศน์แบบกวาดอิเล็กตรอน  การ

ออกแบบ  กระบวนการสร้างและการวดัคุณสมบติัของส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวันาํชนิดรอยต่อและชนิดผลของ

สนามไฟฟ้า  เทคนิคการออกแบบวงจรรวมชนิดต่าง ๆ เช่น เอสเอสไอ, เอม็เอสไอ, แอลเอสไอ และ วี

แอลเอสไอ 

  Various fabrication processes; thermal; CVD; sputtering; diffusion; polysilicon and silicon 

epitaxy; ion implantation; vacuum system and scanning electron microscope; design, fabrication and 

characteri1ation of  junction devices and field effect devices; various design techniques of SSI, MSI, LSI 

and VLSI. 

 

01018510 การออกแบบวงจรข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  ADVANCED CIRCUIT DESIGN 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  พื้นฐานเบ้ืองตน้ของวงจรรวม  อุปกรณ์พาสสีฟ  ผลของอุปกรณ์แฝงท่ีมากบัอุปกรณ์   ความจุ

ของมอส  ทรานซิสเตอร์  ตวัเหน่ียวนาํแบบสไปรอล  ตวัตา้นทาน  ทรานซิสเตอร์แบบมอสและแบบ

ไบโพล่า   ผลทางอุณหภูมิ   วงจรวิดล่า  วงจรขยายแบบกิลเบอร์ต  วงจรคูณ  วงจรตรรกะแบบต่างๆ( ดีที

แอล, ทีทีแอล, อาร์ทีแอล, เอม็ทีแอล)  วงจรตรรกะความเร็วสูงทาํงานในยา่นไม่อ่ิมตวั (อีซีแอล)   วธีิการขั้น

สูงในการออกแบบวงจรรวมทั้งชนิดเชิงตวัเลขและอนาลอก 

  Fundamentals of integrated circuits; passive components;  parasitic effects; MOS capacitors; 

transistor; spiral inductors; resistors; MOS and bipolar transistors in IC; thermal effects; Widlar circuit; 

Gilbert’s gain cell; multipliers; saturating circuits (DTL, TTL, RTL, MTL); nonsaturating circuits(ECL); 
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advanced techniques in digital and analog IC design. 

 

01018511 เร่ืองคัดสรรทางด้านวงจรและอุปกรณ์ทางอเิลก็ทรอนิกส์   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN CIRCUITS AND DEVICES 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีครอบคลุมเน้ือหาท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

เน้ือหาของวชิาเป็นไปตามอาจารยผ์ูส้อน 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of electronic 

circuits and devices. 

 

01018512 เร่ืองการคัดสรรทางด้านการวเิคราะห์โครงข่ายข้ันสูง    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED NETWORK ANALYSIS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีครอบคลุมเน้ือหาท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทฤษฎีเครือข่ายแบบกา้วหนา้  เน้ือหา

ของวชิาเป็นไปตามอาจารยผ์ูส้อน 

  The course will cover recent advance and other topics of interest selected by the instructor in 

the field of network analysis. 

 

01018513 การออกแบบวงจรกรองข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  ADVANCED FILTER DESIGN 

  วชิาบงัคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ขอ้กาํหนดต่างๆของวงจรกรองและขั้นตอนการออกแบบ  ฟังกช์ัน่ถ่ายโอน  การสเกลและการ

แปลงค่ารีแอคแตนซ์   ทฤษฎีการประมาณของวงจรกรอง  เชบบีเชฟ   การออกแบบแบบลีสมีนสแควร์และ

การตอบสนองแบบแฟลต  โครงข่ายแบบสองพอร์ต  โครงข่ายแบบแลดเดอและแลตตีส  ขั้นตอนขั้นตน้ใน

การออกแบบวงจรกรองแบบแอคทีฟ   ความไว  การป้อนกลบั  การออกแบบวงจรเลียนแบบตวันาํ 

  Filter specification and design processes; transfer functions; scaling and reactance 

transformations; approximation theory; Chebyshev; least mean square and maximally flat design criteria; 

general two-ort reactance networks; ladder and lattice networks; preliminary consideration of active 
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filters; sensitivity; feedback; simulated inductance; frequency dependent negative resistance; active 

distributed RC networks; switched filters. 

 

01018514 เร่ืองคัดสรรทางด้านวิศวกรรมคอมพวิเตอร์     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้ท่ีน่าสนใจซ่ึงผูส้อนในกลุ่มวศิวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผูเ้ลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of both software 

and hardware computer engineering. 

 

01018515 การประมวลภาพด้วยคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 

  COMPUTER IMAGE PROCESSING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การสุ่มตวัอยา่งภาพ    การสร้างภาพ   การขยายภาพ   การฟ้ืนคืนภาพ   การดึงและการแทน  

ขอ้มูลเอฟเอฟทีในกระบวนการ   การวเิคราะห์ขอ้มูลระยะไกล    สถิติเชิงวเิคราะห์  และการจดจาํรูปแบบ 

  Image sampling; reconstruction; enhancement; restoration; data extraction and coding; FFT 

in processing; remote sensing data analysis; statistical analysis; pattern recognition.                                          

 

01018516 เร่ืองคัดสรรทางด้านการประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลข   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

  วชิาบงัคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้ท่ีน่าสนใจซ่ึงผูส้อนในกลุ่มการประมวลผลสัญญาณเชิงตวัเลข

เป็นผูเ้ลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of digital signal 

processing. 
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01018517 เครือข่ายคอมพวิเตอร์ข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  ADVANCED COMPUTER NETWORKS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การประมวลผลแบบกระจาย การแบ่งงาน การส่ือสารภายในกระบวบการ การซินโครไนซ์ 

การจดัรูปแบบ การปันส่วนแฟ้มขอ้มูล การวเิคราะห์และสังเคราะห์แบบจาํลอง 

  Distributed processing; task partitioning; interprocess communication; synchroni1ation; 

reconfiguration; file allocation; analysis and synthesis of models. 

 

01018518 เร่ืองคัดสรรทางด้านวิศวกรรมระบบควบคุม     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN CONTROL ENGINEERING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะครอบคลุมในหวัขอ้ต่าง ๆ ทางดา้นวศิวกรรมระบบควบคุมโดยอาจารยผ์ูส้อนเป็นผู ้

คดัเลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of control 

engineering. 

 

01018519 เร่ืองคัดสรรทางด้านวิศวกรรมระบบ     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SYSTEM ENGINEERING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะครอบคลุมในหวัขอ้ต่าง ๆ ทางดา้นวศิวกรรมระบบโดยอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูค้ดัเลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of system 

engineering. 
 

01018520 การออกแบบใช้คอมพวิเตอร์ช่วยของวงจรไมโครเวฟ    3 (3-0-6) 

  COMPUTER-AIDED DESIGN OF MICROWAVE CIRCUITS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วงจรไมโครเวฟ และการออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย การแทนเครือข่ายไมโครเวฟ     
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คุณลกัษณะของโครงสร้างการส่ง ความไวของแหล่งกาํเนิดการส่ง ความไม่ต่อเน่ืองของท่อนาํคล่ืนและสาย

โคแอคเชียล  ความไม่ต่อเน่ืองของไมโครสตริปและสตริปลายน์ องคป์ระกอบเป็นกอ้นในวงจรไมโครเวฟ 

ช้ินส่วนแนวระนาบสองมิติ โมเดลสาํหรับอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํไมโครเวฟ เทคนิคการวดัสาํหรับโมเดล การ

ประเมินค่าของการทาํงานวงจร การวเิคราะห์ความไวของวงจรไมโครเวฟ การวิเคราะห์การยนิยอม การ

วเิคราะห์ทางดา้นเวลาของวงจรไมโครเวฟ เทคนิคการแกปั้ญหาเมตริกซ์และวธีิการหาค่าความเหมาะสม 

  Microwave circuits and computer-aided design; microwave network representation; 

characteri1ation of transmission structures; sensitivity of transmission sources; coaxial line and waveguide 

discontinuities; stripline and microstrip discontinuities; lumped elements in microwave circuits; two-

dimensional planar components; models for microwave semiconductor devices; measurement techniques 

for modeling; evaluation of circuit performance; sensitivity analysis of microwave circuits; tolerance 

analysis; time domain analysis of microwave circuits; matrix solution techniques; optimi1ation methods. 

                                                      

01018521 การเข้ารหัสแปลงของภาพ     3 (3-0-6) 

  TRANSFORM CODING OF IMAGES 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การบีบอดัขอ้มูลภาพ การแนะนาํคุณสมบติัทางสถิติของภาพ การแปลง    โอโธกอนลัสาํหรับ

การเขา้รหสัภาพ สัมประสิทธ์ิการแปลง  การควอนไตซ์ และการจดัสรรบิต เทคนิคการเขา้รหสัทางปฏิบติั 

การแปลงอยา่งเร็ว และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ   

  Image data compression; introduction of statistical properties images; orthogonal 

transformation for image coding; transform coefficient; quantisation and Bit allocation; practical coding 

technique; fast transforms and system implementation. 
 

01018522 การเข้ารหัสรูปคลืน่     3 (3-0-6) 

  WAVEFORM CODING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  คุณลกัษณะของรูปคล่ืนเสียงและภาพ การแซมปล้ิงค ์ การสร้างซํ้ าของรูปคล่ืนแถบจาํกดั 

การควอนไตซ์แบบยนิูฟอร์มและนอนยนิูฟอร์ม การเขา้รหสัPCMและDPCM การเขา้รหสัรันเลงค ์ การ

เขา้รหสัสับแบนด ์ผลความผิดพลาดการส่งเน่ืองจากการเขา้รหสัสับแบนด์ 

  Characteristics of speech and image waveforms; sampling; reconstruction of bandlimited 
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waveforms; uniform and nonuniform quanti1ations; PCM and differential PCM codings; run-length 

coding; sub-band coding; transmission error effects from sub-band coding. 

 

01018523  เร่ืองคัดสรรทางด้านโครงข่ายนิวรอล     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN NEURAL NETWORKS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้ท่ีน่าสนใจซ่ึงผูส้อนใน กลุ่มโครงข่ายนิวรอลเป็นผูเ้ลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of neural 

networks. 

 

01018524 เร่ืองคัดสรรทางด้านฟัซซีเซ็ท     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN FUZZY SET 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้ท่ีน่าสนใจซ่ึงผูส้อนในกลุ่มฟัซซีเซ็ทเป็นผูเ้ลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of fuzzy sets. 

 

01018525 ฟังก์ชันแบบพเิศษ     3 (3-0-6) 

  SPECIAL FUNCTIONS  

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ฟังกช์นัเบตา้และฟังกช์นัแกมม่า  ฟังกช์นัไฮเปอร์จีโอเมตริก  ฟังกช์นัไฮเปอร์จีโอเมตริกแบบ

ทัว่ไปและแบบคอนฟูลเอนซ์  ฟังกช์นเจนเนอร์เรชนั  เลอร์จอง โพลิโนเมียล  เฮอร์ไมท ์ โพลิโนเมียล  

ความสัมพนัธ์แบบเพียวเคอร์เรนซ์  โพลิโนเมียลแบบยาโคบิโพลิโนเมียลแบบอลัตราสเฟียร์ริเคิลและกีเก็น

บวัร์ ฟังกชนัอีลิปติก และกลุ่มของโพลิโนเมียลอ่ืน ๆ  

  Gamma and Beta functions; hypergeometric function; generali1ed and confluent 

hypergeometric function; generation functions; Legendre polynomials; Hermite polynomials; Languerre  

polynomials; purecurrence relations; Jocobi polynomails; ultraspherical and Gegenbauer polynomials; 

elliptic functions; other polynomial sets. 
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01018526 ระบบฐานข้อมูลเชิงวตัถุ     3 (3-0-6) 

  OBJECT-ORIENTED DATABASE SYSTEMS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ศึกษาความรู้พื้นฐานเชิงวตัถุ ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ของวตัถุ การนามธรรม การถ่ายทอดแบบจาํลอง

ขอ้มูลและวตัถุคงสภาพ ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงวตัถุและการใชง้าน การประมวลผลในระบบฐานขอ้มูล

เชิงวตัถุ ฐานขอ้มูลแบบวตัถุสัมพนัธ์ และการประยกุตฐ์านขอ้มูลเชิงวตัถุ 

  Study of object-oriented fundamentals; object identity; abstraction; inheritance; semantic 

data models and persistent objects; OODBMS concepts and implementation; transaction processing in 

OODBMS; object relational databases; object-oriented database applications. 

 

01018527 เร่ืองข้ันสูงทางด้านระบบไฟฟ้ากาํลงั     3 (3-0-6) 

  ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL POWER SYSTEM 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะเป็นเร่ืองขั้นสูงและท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ทางดา้นระบบไฟฟ้ากาํลงัซ่ึงคดัเลือกโดยอาจารย์

ผูส้อน 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in the field of electrical power system. 

 

01018528 เร่ืองข้ันสูงทางด้านการเปลีย่นรูปพลงังานไฟฟ้า-กล    3 (3-0-6) 

  ADVANCED TOPICS IN ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะเป็นเร่ืองขั้นสูงและท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ทางดา้นการเปล่ียนรูปพลงังานไฟฟ้า-กล ซ่ึง

คดัเลือกโดยอาจารยผ์ูส้อน 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in the field of electromechanical energy conversion. 
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01018529 เร่ืองข้ันสูงทางด้านอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงัและการขับเคลือ่น    3 (3-0-6) 

  ADVANCED TOPICS IN POWER ELECTRONICS AND DRIVES 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะเป็นเร่ืองขั้นสูงและท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัและการขบัเคล่ือน

ซ่ึงคดัเลือกโดยอาจารยผ์ูส้อน 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in the field of power electronics and drives. 

 

01018530 เร่ืองข้ันสูงทางด้านวสัดุฉนวนไฟฟ้า      3 (3-0-6) 

  ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL INSULATING MATERIALS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะเป็นเร่ืองขั้นสูงและท่ีน่าสนใจต่าง ๆ  ทางดา้นวสัดุฉนวนไฟฟ้าซ่ึงคดัเลือกโดยอาจารย์

ผูส้อน 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in the field of electrical insulating materials. 
 

01018531 ทฤษฎกีารตรวจค้นสัญญาณ     3 (3-0-6) 

  SIGNAL DETECTION THEORY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การกรองและการทาํนายของกระบวนการเฟ้นสุ่ม  การตรวจคน้สัญญาณท่ีรู้รูปแบบ  ลาํดบัการ

สุ่ม  การตรวจคน้เรดา้ร์ของเป้าท่ีแปรผนัสัญญาณ  การประมาณค่าพารามิเตอร์สัญญาณ  เคร่ืองรับท่ี

เหมาะสม 

  Filtering and prediction of random processes; detection of known form signals; random 

sequences; radar detection of scintillating targets; estimation of signal parameters; optimal receivers. 
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01018532 ฟิสิกส์สารกึง่ตัวนํา     3 (3-0-6) 

  SEMICONDUCTOR PHYSICS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ปรากฏการณ์การส่งผา่นและการแทรปในสารก่ึงตวันาํ  ทฤษฎีแถบพลงังาน  มวลประสิทธิผล  

ความหนาแน่นสถานะพลงังาน  สถิติของประจุพาหะในสภาวะสมดุลและสภาวะไม่สมดุล กลไกการเกิด 

ดริฟทแ์ละการกระเจิง  การทะลุผา่นกาํแพงศกัยแ์ละการปลดปล่อยเน่ืองจากความร้อน 

  Transport and trapping phenomena in semiconductors; energy band theory; effective mass; 

density of states; equilibrium and nonequilibrium carrier statistics; drift and scattering mechanisms; 

tunneling and thermion emissions. 

 

01018533 เร่ืองคัดสรรทางด้านอุปกรณ์สารกึง่ตัวนํา     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SEMICONDUCTOR DEVICES 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะครอบคลุมเร่ืองราวความกา้วหนา้ในปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นส่ิงประดิษฐ์

สารก่ึงตวันาํ  ซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in the field of semiconductor devices. 

 

01018534 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบผสมข้ันสูง   3 (3-0-6) 

  ADVANCED ANALOGUE AND MIXED-SIGNAL IC DESIGN 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การออกแบบและสร้างวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบผสม อนาลอก-เชิงตวัเลขท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง  แนะนาํเทคโนโลยวีงจรรวม และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ตวัอยา่งวงจร

รวมและระบบเชิงตวัเลข  อนาลอก และแบบผสม  ทบทวนอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ  วธีิและขั้นตอนการ

ออกแบบและผลิตวงจรรวม  การใชโ้ปรแกรมการออกแบบวงจรรวม  วงจรพื้นฐานของวงจรรวมแบบผสม

เช่น วงจรแปลงเชิงตวัเลขเป็นอนาลอก  วงจรแปลง อนาลอกเป็นเชิงตวัเลข  วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ  

วงจรขยายออปเปอร์เรชนัแนล  การออกแบบวงจรพื้นฐานของวงจรรวมอนาลอก  การออกแบบวงจร

พื้นฐานของวงจรรวมเชิงตวัเลข  ขอ้ควรพิจารณาและเทคนิคการสร้างวงจรรวมแบบผสม อนาลอกและเชิง
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ตวัเลข   

  Design and implementation of high-performance analogue and mixed-signal integrated 

circuits and systems. Introduction to VLSI technology and its impact to electronics, examples of digital, 

analogue, and mixed-signal circuits and systems, Review of semiconductor devices and modeling, VLSI 

design methodologies and fabrication processes, IC design automation, Mixed-signal IC building blocks, 

digital-to-analogue converters, analogue-to-digital converters, comparators, operational amplifiers; 

analogue circuit design, Digital circuit design; Logic gates, flip-flops; timing circuits, Layout techniques 

and considerations for mixed analogue and digital circuits and systems.  

 

01018535 ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ข้ันสูงสําหรับย่านความถี่วิทยุ    3 (3-0-6) 

  ADVANCED RF MICROELECTRONICS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การออกแบบวงจรรวมและระบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชง้านสาํหรับยา่นความถ่ีวทิย ุ

แนะนาํเทคโนโลยไีร้สายสาํหรับยา่นความถ่ีวทิย ุ  คุณสมบติัท่ีสาํคญั สาํหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ยา่น

ความถ่ีวทิย ุ  เทคนิคการมอดดูเลท  การดีมอดดูเลท  การมลัติเพล็กซ์สัญญาณ  มาตรฐานของระบบไร้สาย  

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของวงจรรับ-ส่งคล่ืนวทิยปุระเภทต่างๆ  วงจรขยายท่ีมีสัญญาณรบกวนนอ้ย 

และวงจรผสมสัญญาณ  วงจรออสซิลเลเตอร์  และ วงจรสังเคราห์ความถ่ี  วงจรขยายกาํลงังาน   นกัศึกษาท่ี

ลงเรียนควรจะมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการออกแบบวงจรรวมอนาลอก และ ทฎษฏีของสัญญาณและระบบ 

  Analysis, design and implementation of RF integrated circuits and systems. Architecture and 

circuit design issues with respect to monolithic implementation in both modern bipolar and CMOS VLSI 

technologies. Introduction to RF wireless technology, Basic concepts in RF design, Modulation, 

demodulation, multiple access techniques and wireless standards, Transceiver architectures, Low-noise 

amplifiers and mixers, Oscillators and frequency synthesi1ers, Power amplifiers. Students who take the 

course are required to have basic understanding of analog IC design and the theory of signals and systems. 
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01018536 เร่ืองคัดสรรทางด้านปัญญาประดิษฐ์     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้ท่ีน่าสนใจซ่ึงผูส้อนในกลุ่มปัญญาประดิษฐเ์ป็นผูเ้ลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of Artificial 

Intelligence. 

 

01018537 เร่ืองคัดสรรทางด้านวิศวกรรมภูมิปัญญา     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN KNOWLEDGE ENGINEERING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้ท่ีน่าสนใจซ่ึงผูส้อนในกลุ่มวศิวกรรมภูมิปัญญาเป็นผูเ้ลือก 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of knowledge 

engineering. 

 

01018538 ทฤษฎีเสถียรภาพ     3 (3-0-6) 

  STABILITY THEORY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ความสมดุล จุดคงท่ี ขีดตํ่าสุดของพลงังาน จุดท่ีเหมาะสม เสถียรภาพเชิงเส้นกาํกบั  เสถียรภาพ

ของเลาน์-เฮอวดิท ์   เสถียรภาพของไนควที  วธีิการของลีอาพนูอฟ   ทฤษฎีของโพพอ็บเสถียรภาพคงทน

และการประยกุต ์

  Equilibrium; stationary points; energy minima; optimal points; asymptotic stability; Routh-

Hurwit1 and Nyguist stability; Liapunov method; Popov’s theorem; Robust  Stability  and  applications. 
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01018539 ฟังก์ชันอเิลก็ทรอนิกส์     3 (3-0-6) 

  FUNCTIONAL ELECTRONICS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  คุณลกัษณะทางไดนามิกของตวัขยายในทางปฏิบติั  ผลตอบสนองความถ่ีและเสถียรภาพ 

ขีดจาํกดัของการไต่สัญญาณและแบนดว์ทิดแ์บบเตม็กาํลงั  ตวัขยายแบบลอกริธมัมิก  การชดเชยเฟสของตวั

ขยายแบบล็อก   ผลของอุณหภูมิในตวัขยายแบบล็อก  ตวัคูณ ตวัหาร  การแปลงแบบมลัติฟังกช์นั  ตวัถอด

รากท่ีสองอนุกรมกาํลงั และตวักาํเนิดฟังกช์นั 

  Dynamic characteristic of practical amplifier; frequency response and stability; slew-rate 

limit and full-power bandwidth; logarithmic amplifiers; phase compensation of log amplifiers; 

temperature effects in log amplifiers; multipliers; dividers; multifunction converters; square rooters; 

power series and function generators. 

 

01018540 สัญญาณและระบบข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  ADVANCED SIGNALS AND SYSTEMS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วธีิการประมาณค่าในการจาํลองแบบเชิงตวัเลขของสัญญาณเชิงอุปมาน ทฤษฎีการชกัตวัอยา่ง 

ผลตอบสนองของระบบสูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขบงัคบั  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการแปลงลาปลาส  การ

แยกตวัประกอบแบบผกผนัท่ีซบัซอ้น  หนา้ต่าง  การประมาณค่าแนวโนม้  เอนโทรปีสูงสุด  การแปลงแบบ

สองมิติและเฮนเกิล  การเล้ียวเบน  ฟูเรียร์ทางแสง  ฟังกช์ัน่ความไม่แน่นอนและการบีบอคัพลัซ์  การ

ประเมินสเปกตรัม 

  Approximation of analog signals; sampling theorems; maximum system response under 

constraints; analytic properties of Laplace transforms; complex inversion factori1ation; windows; 

extrapolation; maximum entropy; two-dimensional and Hankel transforms; diffraction; fourier optics; 

ambiguity functions and pulse compression; and spectral estimation. 
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01018541 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  ADVANCED ELECTRONIC CIRCUITRY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ฟิสิกส์พื้นฐานของสารก่ึงตวันาํ  สัญญาณขนาดเล็ก  แบบจาํลองทางความถ่ีตํ่าของไบโพล่า

ทรานซิสเตอร์ และการไบอสั ฟิสิกส์ของเฟสแบบจาํลอง  และการไบอสั หลกัปฏิบติัทัว่ไปของแหล่งจ่าย

ชนิดมีการควบคุมไม่เป็นเชิงเส้น แบบจาํลองทางความถ่ีสูง ตวัขยายสัญญาณภาคเดียวและหลายภาค ออป

แอมป์  วงจรอนาลอกแบบดิสครีทและวงจรรวม 

  Basic semiconductor physics; small signal; low-frequency models of bipolar junction 

transistors and biasing; physics of models and biasing for field-effect transistors; general treatment of 

nonlinear controlled sources; high-frequency models; single and multi-stage broadband small-signal 

amplifiers; operational amplifiers; discrete and analog integrated circuits. 

 

01018542 การควบคุมแบบฟัซซี     3 (3-0-6) 

  FUZZY CONTROL 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  แนะนาํฟัซซีเซ็ท ตวัควบคุมฟัซซี สมการความสัมพนัธ์ฟัซซี การออกแบบตวัควบคุมฟัซซี  

การพฒันาทางทฤษฎีในการสร้างตวัควบคุมฟัซซี  การแสดงเอกลกัษณ์ของแบบจาํลองฟัซซี การทาํนายและ

การควบคุมในแบบจาํลองฟัซซี 

  Fuzzy sets; fuzzy controllers; fuzzy relational equations; design aspects of  fuzzy controllers; 

theoretical developments in construction of fuzzy controllers; identification of fuzzy models; prediction 

and control in fuzzy models. 

 

01018543 ทฤษฎกีารออกและการปรับตัวควบคุมแบบพไีอดี    3 (3-0-6) 

  PID CONTROLLER, THEORY, DESIGN AND TUNING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ แบบจาํลองชนิดคุณสมบติัของกระบวนการไม่

เปล่ียนแปลงตามเวลาและแบบจาํลองชนิดคุณสมบติัของกระบวนการเปล่ียนแปลงตามเวลา   การสร้าง

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ    การประมาณค่าตวัแปรของแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์  การ
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ทดสอบและเลือกแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการ  หลกัการควบคุมแบบพีไอดีแบบ

ต่าง ๆ   วงจรเชิงตวัเลขของเคร่ืองควบคุมแบบพีไอดี    คุณสมบติัของเคร่ืองควบคุมเชิงตวัเลขแบบพีไอดี

และการเลือกเคร่ืองควบคุมแบบพีไอดีสาํหรับควบคุมกระบวนการ   การวิเคราะห์กระบวนการและการปรับ

เคร่ืองควบคุมแบบพีไอดีแบบต่าง ๆ   การควบคุมแบบพีไอดีชนิดเคร่ืองควบคุมปรับค่าตวัแปรอตัโนมติั

แบบต่าง ๆ  

  Process models; static models and dynamic models; step response method; method of 

moments; parameter estimation; approximate model; PID control; modification of PID algorithm; 

integrator windup; digital implementation; commercial controllers; controller design; new tuning methods; 

automatic tuning. 
 

01018544 วธีิการออกแบบระบบควบคุมแนวใหม่     3 (3-0-6) 

  MODERN CONTROL SYSTEM DESIGN METHOD 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การประยุกต์วิธีการออกแบบของปริภูมิสถานะ ปัญหาเรกูเลเตอร์แบบเชิงเส้นและการ

ประยุกต์ใช้ในการติดตาม  การรักษาเสถียรภาพและการลดการรบกวน  เรกูเลเตอร์แบบปรับตวัเอง ตวั

ประเมินสภาวะ วิธีทุติยภูมิของเลียร์พอนอบและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบควบคุม การ

ประยกุตใ์ชว้ธีิการทางโดเมนความถ่ีในการควบคุม 

  Applications of state space design methods; linear regulator problem and applications for 

tracking; stabili1ation and disturbance elimination; self-tuning regulators; state estimators; the second 

method of Liapunov and applications in control systems design; applications of modern frequency domain 

methods in control. 

 

01018545 ระบบเชิงเส้น     3 (3-0-6) 

  LINEAR SYSTEMS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  แนวความคิดเร่ืองระบบท่ีเป็นพื้นฐาน  สมการแทนระบบเชิงเส้นแบบเวลาต่อเน่ืองและเวลา

ดิสครีต  การวิเคราะห์ในโดเมนเวลา  ตวัแปรสถานะ เมทริกซ์เปล่ียนสถานะ  ผลตอบสนองอิมพลกัซ์  วิธี

แปลง  ระบบแปรค่ากบัเวลา  ความสามารถควบคุมได ้ ความสามารถสังเกตได ้ และเสถียรภาพ 

  Basic system concepts; equations describing continuous and discrete-time linear systems; 
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time domain analysis; state variables; transition matrix; impulse response; transform methods; time 

variable systems; controllability; observability; and stability. 
 

01018546 ระบบควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้นและแบบข้อมูลชักตัวอย่าง   3 (3-0-6) 

  NONLINEAR AND SAMPLED-DATA CONTROL SYSTEMS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การกล่าวนาํเก่ียวกบัระบบไม่เป็นเชิงเส้น การวเิคราะห์เฟสเพลน  ความไม่เป็นเชิงเส้น  การทาํ

ใหเ้ป็นเชิงเส้น  ลิมิตไซเคิลและการเฉล่ีย  เทคนิคของเสถียรภาพ ฟังกช์ัน่เดสไครบิงก ์  ฟังกช์ัน่ลีอาพนูอฟ 

โพพอฟโลคนั และเซอร์เคิลไครทีเร่ียน  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบชกัขอ้มูลดว้ยวธีิการแปลง 1  

และตวัแปรสถานะ 

  Introduction to nonlinear systems; phase plane analysis; nonlinearities; lineari1ation; limit 

cycles and averaging; stability techniques; describing function; Lyapunov functions; Popov locus and 

circle criterion; analysis and design of sampled data systems by 1-transforms and state variable methods. 

 

01018547 วธีิการหาค่าเหมาะทีสุ่ดของระบบ     3 (3-0-6) 

  SYSTEM OPTIMIZATION METHOD 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การกาํหนดรูปแบบของปัญหาการหาค่าเหมาะท่ีสุดสาํหรับระบบ  สาระวชิาการวเิคราะห์เชิง

ฟังกช์ัน่ประยกุตใ์ชก้บัการหาค่าเหมาะท่ีสุดสาํหรับระบบ   การหาค่าเหมาะท่ีสุดสาํหรับระบบกรณีเฉพาะท่ี

และกรณีวงกวา้งทั้งมีเง่ือนไขบงัคบัและไม่เมีเง่ือนไขบงัคบั  วธีิเชิงแปรผนั วธีิทาํซํ้ าแบบไดนามิกโปรแกรม

ม่ิงเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ตวัอยา่งและการประยกุต ์

  Formulation of system optimi1ation problems; elements of functional analysis applied to 

system optimi1ation; local and global system optimi1ation with and without constraints; variational 

methods; calculus of variations; and linear; nonlinear and dynamic programming iterative methods; 

examples and applications. 
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01018548 วธีิการควบคุม H∞   ในโดเมนความถี่     3 (3-0-6) 

  H∞  FREQUENCY DOMAIN METHODS IN CONTROL 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  ระบบและตวัโอเปเรเตอร์  เสถียรภาพของตวัควบคุมท่ีทาํใหเ้สถียร  ความไวท่ีถูกถ่วงนํ้าหนกั

โดยวธีิ  H∞  การทาํนิมิไมซ์สาํหรับเรชนันลัพลานท ์การออกแบบตวัควบคุม  H2  และตวัควบคุม H∞ 

  This course will cover systems and operators; stabili1ability of stabili1ing controllers; H∞ 

weighted sensitivity; minimi1ation for rational plants; H2 controller and H∞  controller design. 

 

01018549 การควบคุมแบบปรับตัวได้     3 (3-0-6) 

  ADAPTIVE CONTROL 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  แบบจาํลองของระบบท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละสามารถสังเกตได ้ (แบบจาํลอง ARMA)  การ

ประมาณพารามิเตอร์ (ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด อลักอริธึมแบบโปรเจ็กชนั การกรองแบบแลททิส) การ

ควบคุมแบบหน่ึงขั้นและสองข้ึนไปล่วงหนา้  วาเรียนซ์นอ้ยท่ีสุด การกาํหนดตาํแหน่งโพล  การควบคุมแบบ  

LQG  การควบคุมอะแดพทีฟดว้ยการอา้งอิงแบบจาํลอง 

  Controllable and observable system models (ARMA models); parameter estimation (least 

squares; projection algorithm; lattice filters); one and multi-step ahead prediction control; minimum 

variance; pole placement; LQG control; model reference adaptive control. 

 

01018550 การควบคุมเฟ้นสุ่ม     3 (3-0-6) 

  STOCHASTIC CONTROL 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE   

  แนะนาํการควบคุมเฟ้นสุ่ม  กระบวนการเฟ้นสุ่ม  ความแปรปรวนร่วมเก่ียวและความหนาแน่น

สเปกตรัม  แบบจาํลองสถานะเฟ้นสุ่ม  การแยกตวัประกอบสเปกตรัมของระบวนการเวลาต่อเน่ืองและเวลา

ค่าขาดตอน การหาค่าเหมาะสุดอิงพารามิเตอร์  แนะนาํทฤษฎีการกรองและการทาํนาย ตวักรองวเีนอร์และ

ตวักรองคาลมาน 
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  Introduction to stochastic control; stochastic processes; covariance and spectral density; 

stochastic state models; spectral factori1ation of continuous or discrete time processes; parametric 

optimi1ation; introduction to prediction and filtering theory; Wiener and Kalman filters. 
 

01018551 ทฤษฎีระบบข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  ADVANCED SYSTEM THEORY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การสร้างแบบจาํลองระบบ การเช่ือมโยงระหวา่งระบบประเภทต่าง ๆ การแปลงและการทาํให้

ระบบเป็นจริงการลดทอน และการทาํใหแ้บบจาํลองสมเหตุสมผล  การประยกุต ์

  System modeling; connection among various kinds of systems; system transformation and 

reali1ation; mode reduction and validation; applications. 

 

01018552 การควบคุมไม่เป็นเชิงเส้นประยุกต์     3 (3-0-6) 

  APPLIED NONLINEAR CONTROL 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การสร้างแบบจาํลองและการจาํลองระบบไม่เชิงเส้น  การวิเคราะห์เสถียรภาพ การควบคุม

แบบเขง็แกร่งและแบบปรับตวั  การออกแบบระบบควบคุมสาํหรับระบบกลทรอนิกส์ 

  This course aims at nonlinear system modeling and simulation; stability analysis; adaptive 

and robust control; and control system design for mechatronic system. 

 

01018553 เร่ืองคัดสรรทางด้านวงจรอเิลก็ทรอนิกส์     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPIC IN ELECTRONIC CIRCUITS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะคดัเลือกหวัขอ้ท่ีน่าสนใจของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาจารยผ์ูส้อน 

  The course will cover topics of interest selected by the instructors in the field of electronic 

circuits. 
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01018554 แบบจําลองของการแปลงและการประมวลผลสัญญาณในระบบเซนเซอร์ 3 (3-0-6) 

  MODELS OF TRANSDUCTION AND SIGNAL PROCESSING IN SENSORY 

SYSTEMS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  องคป์ระกอบทัว่ไปของระบบเซนเซอร์  ตวัรับแบบกลไก  แบบจาํลองของตวัรับและนิวรอล 

สถิติของขบวนนิวรอลแบบแหลม  อุปกรณ์การประมวลผลสัญญาณในระบบเซนเซอร์โดยเนน้ในส่วนภาพ

และเสียง บทนาํในการประมวลผลสัญญาณในระบบปราสาทส่วนกลาง การประยกุตใ์ชง้านของเซนเซอร์ 

  General organi1ation of sensory systems; receptor mechanisms; receptor and neural models; 

statistics of neural spike trains; peripheral signal processing in sensory systems with emphasis on vision 

and audition; introduction to signal processing in the central nervous system; applications to development 

of sensory prostheses. 

   

01018555 การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตัวแปร     3 (3-0-6) 

  MULTI VARIABLE PROCESS CONTROL 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตวัแปรเขา้และหลายตวัแปรออก  ปฏิกิริยาภายในของ

กระบวนการอตัราขยายสัมพทัธ์  อตัราขยายสัมพทัธ์ของการรบกวน  การวเิคราะห์อตัราขยายสัมพทัธ์และ

การเลือกวงควบคุม  การออกแบบวงควบคุมอิสระ และวงควบคุมท่ีไม่สัมพทัธ์กนั 

  Multivariable process control; process interaction; relative gain; relative disturbance gain; 

relative gain analysis and selection of control loops; design of noninteracting control loop; decoupling 

control. 

 

01018556 เร่ืองคัดสรรทางด้านทฤษฎกีารควบคุมข้ันสูง     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED CONTROL THEORY 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  หวัขอ้การวจิยั และท่ีกาํลงัเป็นท่ีน่าสนใจในวชิาทฤษฎีระบบควบคุมขั้นสูง คดัเลือกนาํมา

ศึกษาและอภิปรายโดยอาจารยผ์ูส้อนร่วมกบันกัศึกษาปริญญาเอก 

  This course will cover topics of research and of recent interest in advanced control theory 
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selected and discussed by both the lecturer and doctoral degree students. 
 

01018557 เร่ืองคัดสรรทางด้านการควบคุมแบบฟัซซี     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN FUZZY CONTROL 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  หวัขอ้การวจิยัและท่ีกาํลงัเป็นท่ีน่าสนใจในวชิาการควบคุมแบบฟัซซี คดัเลือกนาํมาศึกษาและ

อภิปรายโดยอาจารยผ์ูส้อนร่วมกบันกัศึกษาปริญญาเอก 

  This course will cover topics of research and of recent interest in Fuzzy control selected and 

discussed by both the lecturer and doctoral degree students. 

 

01018558 เร่ืองคัดสรรทางด้านตัวควบคุมแบบ H∞     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPIC IN H∞ CONTROLLER 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  หวัขอ้การวจิยัและท่ีกาํลงัเป็นท่ีน่าสนใจในวชิาการตวัควบคุมแบบ H∞ คดัเลือกนาํมาศึกษา

และอภิปรายโดยอาจารยผ์ูส้อนร่วมกบันกัศึกษาปริญญาเอก 

  This course will cover topics of research and of recent interest in H∞  controller selected and 

discussed by both the lecturer and doctoral degree students. 

 

01018559 เร่ืองคัดสรรทางด้านตัวควบคุมแบบอเิลก็ทรอนิกส์    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPIC IN ELECTRONIC CONTROLLER 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  หวัขอ้การวจิยัและท่ีกาํลงัเป็นท่ีน่าสนใจในวชิาการตวัควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ คดัเลือก

นาํมาศึกษาและอภิปรายโดยอาจารยผ์ูส้อนร่วมกบันกัศึกษาปริญญาเอก 

  This course will cover topics of research and of recent interest in electronic controller 

selected and discussed by both the lecturer and doctoral degree students. 
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01018560 การประยุกต์การควบคุมไม่เป็นเชิงเส้นสําหรับหุ่นยนต์    3 (3-0-6) 

  APPLICATION OF NONLINEAR CONTROL TO ROBOTICS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  การใชเ้รขาคณิตอนุพนัธ์เพื่อควบคุมระบบไม่เป็นเชิงเส้น และการประยกุตใ์ชก้บัหุ่นยนตแ์มนิ

พเูลเตอร์  การกล่าวนาํถึงพีชคณิตลี และลีแบรคเก็ต การแปลงผกผนัของตวัแปรหลายตวัสาํหรับระบบไม่

เป็นเชิงเส้น การทาํให้เป็นเชิงเส้นในการป้อนกลบัภายนอก  พลวตัรของซีโร การประยกุตข์องการควบคุม

ไม่เป็นเชิงเส้นให้แก่หุ่นยนต ์ เช่น พลวตัรผกผนั  การควบคุมแบบป้อนไปขา้งหนา้  ตวัควบคุมแบบ  PD  

และ  PID  การควบคุมแบบการแปรโครงสร้าง เทคนิคการควบคุมแบบอะแดพทีฟ (STR  และ  MRAC)  

และการควบคุมแรง 

  Differential geometric approaches for control of nonlinear systems and applications to robot 

manipulators; introduction to Lie algebra and Lie bracket; multivariable inverses for nonlinear systems; 

external feedback lineari1ation; 1ero dynamics; application of nonlinear control to robotics ; inverse 

dynamics; feed forward control; PD and PID controllers; variable-structure control; adaptive control 

techniques (STR and MRAC); force control. 

 

01018561 เร่ืองคัดสรรทางด้านวงจรไมโครเวฟ     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN MICROWAVE CIRCUITS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วิชาน้ีจะครอบคลุมเร่ืองราวความก้าวหน้าในปัจจุบนัและหัวข้อท่ีน่าสนใจทางด้านวงจร

ไมโครเวฟซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in field of microwave circuits. 
 

01018562 เร่ืองคัดสรรทางด้านการส่ือสารผ่านดาวเทียม     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SATELLITE COMMUNICATION 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีจะครอบคลุมเร่ืองราวความกา้วหนา้ในปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นการส่ือสาร

ผา่นดาวเทียม ซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด 
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  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in field of satellite communication. 

 

01018563 เร่ืองคัดสรรทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วิชาน้ีจะครอบคลุมเร่ืองราวความกา้วหน้าในปัจจุบนัและหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นวิศวกรรม

ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in field of software engineering. 

 

01018564 เร่ืองคัดสรรทางด้านระบบปฏิบัติการ     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN OPERATING SYSTEMS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วิชาน้ีจะครอบคลุมเ ร่ืองราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อท่ีน่าสนใจทางด้าน

ระบบปฏิบติัการ ซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด 

         The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in field of operating systems. 

 

01018565 เร่ืองคัดสรรทางด้านระบบจัดการฐานข้อมูล     3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN DATA BASE MANAGEMENT SYSTEMS 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วิชาน้ีจะครอบคลุมเร่ืองราวความก้าวหน้าในปัจจุบนัและหัวข้อท่ีน่าสนใจทางด้านระบบ

จดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด 

  The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor 

in field of database management systems. 
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หมวดวชิาสัมมนา  (SEMINAR COURSE) เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 

01018350 สัมมนาปริญญาเอก 1     1 (0-3-0) 

  DOCTORAL SEMINAR  1 

  วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

  PREREQUISITE:  NONE 

  วชิาน้ีเป็นวชิาแรกของกลุ่มวชิาท่ีผูเ้รียนในหลกัสูตรปริญญาเอกทุกคนจะตอ้งลงทะเบียนเป็น

ลาํดบั  วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการอ่านและทาํความเขา้ใจกบับทความวชิาการ 

และสามารถทาํวจิยัและนาํเสนอผลวจิยัใหผู้ร่้วมเขา้สัมมนาได ้ นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วมฟังการนาํเสนอ

ผลงานจากผูน้าํเสนอผลงานท่านอ่ืน ๆ ดว้ย โดยงานสัมมนาจะถูกจดัข้ึนโดยบณัฑิตศึกษาของคณะ

วศิวกรรมศาสตร์  ซ่ึงจากผลการสัมมนาน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บรู้ผลงานจากผูน้าํเสนอท่านอ่ืนเป็นผลใหมี้มุมมอง

กวา้งข้ึนและยงัช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในการนาํเสนอผลงานในท่ีประชุมดว้ย 

  This is the first in the series of required courses which must be taken consecutively by every 

doctoral candidate. The purpose of this course is to develop student’s ability in reading and understanding 

technical papers, and in researching and presenting the result to the audience in a seminar. The students 

must also attend seminars given by distinguished scholars which are arranged by the Faculty of 

Engineering or School of Graduate Studies. From such seminars, the students can learn about the works of 

other scholars, gain a broader view point and develop self-confidence in presentation of one's work. 
 

01018351 สัมมนาปริญญาเอก 2     1 (0-3-0) 

  DOCTORAL SEMINAR 2 

  วชิาบังคับก่อน  :  01018350 

          PREREQUISITE  :  01018350 

      เป็นวชิาต่อเน่ืองของวชิา    01018350 

  CONTINUATION OF  01018350 
 

01018352 สัมมนาปริญญาเอก 3     1 (0-3-0) 

  DOCTORAL SEMINAR 3 

  วชิาบังคับก่อน  :  01018351 

            PREREQUISITE:  01018351 

      เป็นวชิาต่อเน่ืองของวชิา  01018351 

             CONTINUATION OF  01018350 
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ภาคผนวก ง 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก จ 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร 
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เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 

การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

ฉบับปี พ.ศ.2546 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

1.  หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ี ไดรั้บความเห็นชอบจากทบวงมหาวทิยาลยั เม่ือวนัท่ี…3 มิถุนายน 2547… 

2.  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในคราวประชุม 

 คร้ังท่ี…………./……………เม่ือวนัท่ี……………………………………….. 

3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา…2553...ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี……1… 

 ปีการศึกษา……2553……เป็นตน้ไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 

 4.1 เพื่อปรับปรุงให้เน้ือหาของหลกัสูตรและรายวชิามีความเหมาะสมกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั   

                                    บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 4.2 เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 

5.  สาระในการปรับปรุงแกไ้ข 

 (ระบุส่วนท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้รายละเอียดครบถว้นและชดัเจน เช่น ถา้ตอ้งการเปิดรายวชิาใหม่
เพิ่ม ตอ้งระบุเลขประจาํรายวชิา ช่ือรายวชิาทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวนหน่วยกิต จาํนวนชัว่โมง
เรียนต่อสัปดาห์ กลุ่มวชิาหรือหมวดวชิาและคาํอธิบายรายวชิา เป็นตน้) 

 5.1 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 5.2 แผนการศึกษา 

 5.3 รายวชิา 
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6.โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 

   แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

หมวดวชิา 

จํานวนหน่วยกติ 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 48 

หมวดวชิาสัมมนา 

*เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต* 

- 3 3 

จํานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 48 48 48 

 

 

   แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

หมวดวชิา 

จํานวนหน่วยกติ 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 72 72 

หมวดวชิาสัมมนา 

*เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต* 

- 3 3 

จํานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 72 72 72 
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แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
 

  หมวดวชิา 

จํานวนหน่วยกติ 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวชิาบงัคบั  

ไม่นอ้ยกวา่ 

12  หน่วยกิต 

3 3 

หมวดวชิาเลือก 9 9 

หมวดวชิาสัมมนา 

*เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต* 

3 3 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 36 36 36 

จํานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 48 48 48 

 
 
แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
 

หมวดวชิา 

จํานวนหน่วยกติ 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวชิาบงัคบั  

ไม่นอ้ยกวา่ 

24  หน่วยกิต 

9 9 

หมวดวชิาเลือก 15 15 

หมวดวชิาสัมมนา 

*เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต* 

3 3 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 48 48 48 

จํานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 72 72 72 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 ไม่นอ้ยกวา่   48   หน่วยกิต 

แบบ 1.2  ไม่นอ้ยกวา่  72   หน่วยกิต 

แบบ  2.1  ไม่นอ้ยกวา่ 48   หน่วยกิต 

แบบ 2.2  ไม่นอ้ยกวา่  72   หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 ไม่นอ้ยกวา่   48  หน่วยกิต 

แบบ 1.2  ไม่นอ้ยกวา่  72  หน่วยกิต 

แบบ  2.1  ไม่นอ้ยกวา่  48 หน่วยกิต 

แบบ 2.2  ไม่นอ้ยกวา่  72  หน่วยกิต 

 

แบบที่ 1 หมวดวทิยานิพนธ์ แบบที่ 1 หมวดวทิยานิพนธ์  

01018201  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 1     3 (0-9) 

                  DOCTORAL  THESIS  1     

01018202  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 2      3(0-9) 

                  DOCTORAL  THESIS    2 

01018203  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 3     3 (0-9)                   

                   DOCTORAL  THESIS    3       

01018204  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 4     3 (0-9) 

                   DOCTORAL  THESIS    4       

01018205  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 5   6 (0-18) 

                   DOCTORAL  THESIS    5    

01018206  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6   6 (0-18) 

                  DOCTORAL  THESIS    6     

01018207  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 7   6 (0-18) 

                   DOCTORAL  THESIS    7     

01018208  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 8    6(0-18)                   

                   DOCTORAL  THESIS    8     

01018209  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 9   9 (0-27) 

                   DOCTORAL  THESIS    9     

01018210  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 10 9 (0-27) 

                   DOCTORAL  THESIS    10   

01018211  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 11 9 (0-27) 

                   DOCTORAL  THESIS    11   

01018212  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 9 (0-27) 

                   DOCTORAL  THESIS    12 

01018300  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018301  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018302  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018303  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018304  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018305  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018306  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018307  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018308  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018309  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018310  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018311  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่
ทั้งหมด 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018213  Doctoral Thesis 13 12 (0-36) 

                  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 13 

01018214  Doctoral Thesis 14 12 (0-36) 

                  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 14 

01018215  Doctoral Thesis 15 12 (0-36) 

                  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 15 

01018216  Doctoral Thesis 16 12 (0-36) 

                  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 16 

 

 

 

แบบที ่2 หมวดวทิยานิพนธ์ แบบที ่2 หมวดวทิยานิพนธ์  

01018201  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 1     3 (0-9) 

                   DOCTORAL  THESIS    1       

01018202   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 2    3 (0-9) 

                   DOCTORAL  THESIS    2      

01018203  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 3     3 (0-9)                   

                   DOCTORAL  THESIS    3       

01018204  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 4     3 (0-9) 

                   DOCTORAL  THESIS    4       

01018205  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 5   6 (0-18) 

                   DOCTORAL  THESIS    5    

01018206  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6   6 (0-18) 

                   DOCTORAL  THESIS    6     

01018207  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 7   6 (0-18) 

                   DOCTORAL  THESIS    7     

01018208   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 8  6 (0-18)                   

                   DOCTORAL  THESIS    8     

01018209   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 9  9 (0-27) 

                    DOCTORAL  THESIS    9     

01018210  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 10 9 (0-27) 

                   DOCTORAL  THESIS    10   

                   

 

 01018300  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018301  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018302  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018303  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018304  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018305  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018306  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018307  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018308  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018309  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่
ทั้งหมด 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018211  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 11    9 (0-27) 

                   DOCTORAL  THESIS    11    

01018212  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12    9 (0-27) 

                   DOCTORAL  THESIS    12    

01018213  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 13  12 (0-36) 

                  DOCTORAL  THESIS    13  

01018214  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 14   12 (0-36) 

                  DOCTORAL  THESIS    16  

01018215  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 15  12 (0-36) 

                  DOCTORAL  THESIS    16  

01018216  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 16  12 (0-36) 

                   DOCTORAL  THESIS    16      

01018310  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

01018311  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   6 (0-18-0) 

                   DOCTORAL  THESIS     

 

 

หมวดวชิาคณิตศาสตร์ช้ันสูง หมวดบังคับ (คณิตศาสตร์ช้ันสูง)  

0101800C  การวิเคราะห์ขั้นสูง                   3(3-0) 

                   HIGHER ANALYSIS 

01018401  การวิเคราะห์ขั้นสูง             3(3-0-6) 

                  HIGHER ANALYSIS 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่
ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน
ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500  - 
01018560 

0101800D  เร่ืองคดัสรรทางคณิต                3(3-0) 

                  วิเคราะห์          

                 SELECTED TOPICS IN    

                 MATHEMATICAL ANALYSIS 

01018402  เร่ืองคดัสรรทางคณิต         3 (3-0-6) 

                  วิเคราะห์  

                  SELECTED TOPICS IN  

                MATHEMATICAL ANALYSIS 

0101800E  การหาค่าเหมาะท่ี                     3 (3-0) 

                  สุดเชิงตวัเลข      

                   NUMERICAL  OPTIMIZATION 

01018403  การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิง     3 (3-0-6) 

                   ตวัเลข  

  NUMERICAL OPTIMIZATION 

 

01018221  วิธีไฟไนทอิ์ลิเมนท ์                 3 (3-0) 

                  สาํหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

                 FINITE ELEMENTS FOR 

                 ELECTRICAL   

                 ENGINEERING 

01018404  วิธีไฟไนทอิ์ลิเมนท ์           3 (3-0-6) 

                   สาํหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

   FINITE ELEMENTS FOR  

   ELECTRICAL ENGINEERING 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวชิาเลอืก หมวดวชิาเลอืก  

01018106  เร่ืองขั้นสูงทางดา้น           3(3-0) 

                 120ระบบการส่ือสาร 

                 ADVANCED TOPICS IN 

                 COMMUNICATION  

                 SYSTEMS 

01018500   เร่ืองขั้นสูงทางดา้น       3(3-0-6) 

                   125ระบบการส่ือสาร 

                   ADVANCED TOPICS IN 

                   COMMUNICATION  

                   SYSTEMS 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน
ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 - 

01018107   ทฤษฎีสายอากาศชั้นสูง  3 (3-0) 

                    ADVANCED ANTENNA 

                    THEORY 

01018501  ทฤษฎีสายอากาศชั้นสูง 3(3-0-6) 

                   ADVANCED ANTENNA 

                   THEORY 

01018560 

0101810A  เร่ืองคดัสรรทางดา้น       3 (3-0) 

                   ทฤษฎีสารสนเทศ 

                   SELECTED TOPICS IN  

                  INFORMATION THEORY 

01018502  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  ทฤษฎีสารสนเทศ 

 SELECTED TOPICS IN 

  INFORMATION THEORY 

 

0101810B  การเขา้รหสัเชิงพีช          3 (3-0) 

                  คณิตสาํหรับการส่งสารสนเทศ 

                   ALGEBRAIC CODING FOR 

                   IN  FORMATION          

                  TRANSMISSION 

01018503  การเขา้รหสัเชิงพีช        3 (3-0-6) 

                  คณิตสาํหรับการส่งสารสนเทศ 

                   ALGEBRAIC CODING FOR 

                   IN  FORMATION  

                   TRANSMISSION 

 

0101810C  ทฤษฎีส่ือสารเชิงสถิติ     3 (3-0) 

                   STATISTICAL   

                   COMMUNICATION  

                   THEORY 

01018504 ทฤษฎีส่ือสารเชิงสถิติ 3 (3-0-6) 

                  STATISTICAL   

                  COMMUNICATION  

                  THEORY 

 

0101810D  การส่ือสารเชิงตวัเลข     3 (3-0) 

    DIGITAL 

                 COMMUNICATION 

01018505  การส่ือสารเชิงตวัเลข    3 (3-0-6) 

   DIGITAL 

                 COMMUNICATION 

 

0101810F  เร่ืองขั้นสูงทางดา้น          3 (3-0) 

                 ควอนทมัอิเลก็ทรอนิกส์ 

                  ADVANCED TOPICS IN 

                 QUANTUM ELECTRONICS 

01018506  เร่ืองขั้นสูงทางดา้น       3 (3-0-6) 

                  ควอนทมัอิเลก็ทรอนิกส์ 

                 ADVANCED TOPICS IN 

                  QUANTUM ELECTRONICS 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018110  ทฤษฎีโซลิดสเตท                  3 (3-0) 

                  SOLID STATE THEORY 

01018507  ทฤษฎีโซลิดสเตท           3 (3-0-6) 

   SOLID STATE THEORY 

เ ป ล่ี ย น รู ป แ บ บ ก า ร
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ  

01018111  เร่ืองคดัสรรทางดา้น              3 (3-0) 

                  ฟิสิกส์โซลิดสเตท 

                  SELECTED TOPICS IN  

                  SOLID STATE PHYSICS 

01018508  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0-6) 

  ฟิสิกส์โซลิดสเตท 

 SELECTED TOPICS IN                 

SOLID STATE PHYSICS 

กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ั งท่ี  11/2553  ใหม่
ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ตั้ งแต่รหัส 01018500 - 
01018560 

01018113  กระบวนการสร้าง                 3 (3-0) 

                 อุปกรณ์โซลิดสเตท 

                  SOLID STATE DEVICE   

                  PROCESSING 

01018509  กระบวนการสร้าง           3 (3-0-6) 

  อุปกรณ์โซลิดสเตท 

  SOLID STATE DEVICE      

  PROCESSING 

 

01018114 การออกแบบวงจร                  3 (3-0) 

                  138ข ั้นสูง   

                 ADVANCED CIRCUIT DESIGN 

               

01018510  การออกแบบวงจร           3 (3-0-6) 

                  141ข ั้นสูง             

                 ADVANCED CIRCUIT DESIGN           

 

01018115  เร่ืองคดัสรรทางดา้น              3 (3-0) 

                  วงจรและอุปกรณ์ทาง 

                   อิเลก็ทรอนิกส์ 

                  SELECTED TOPICS IN  

                 CIRCUITS AND DEVICES 

01018511  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0-6) 

                  วงจรและอุปกรณ์ทาง 

                   อิเลก็ทรอนิกส์ 

                  SELECTED TOPICS IN  

                  CIRCUITS AND DEVICES 

 

01018116  การวิเคราะห์โครง                 3 (3-0) 

                  ข่ายขั้นสูง             

                  ADVANCED NETWOR   

                 ANALYSIS 

01018512  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0-6) 

  การวิเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง 

                  SELECTED TOPICS IN 

                 ADVANCED NETWOR   

                 ANALYSIS 

 

01018117  วงจรรวมขั้นสูง                     3 (3-0) 

                  ADVANCED  INTEGRATED 

                  CIRCUITS 

- ตดัรายวชิาออก 

 

01018118  การออกแบบวงจรกรอง        3 (3-0) 

                  ขั้นสูง          

   ADVANCED FILTER  

                   DESIGN 

01018513  การออกแบบวงจร           3 (3-0-6) 

                   กรองขั้นสูง    

   ADVANCED FILTER  

    DESIGN 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018119  เร่ืองคดัสรรทางดา้น              3 (3-0) 

                  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

   SELECTED TOPICS IN 

                  COMPUTER  ENGINEERING 

01018514  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0-6) 

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  SELECTED TOPICS IN 

                  COMPUTER  ENGINEERING 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน 

0101811A  การประมวลภาพดว้ย           3 (3-0) 

                   คอมพิวเตอร์    

                   COMPUTER IMAGE  

                   PROCESSING 

01018515  การประมวลภาพดว้ย    3 (3-0-6) 

                   คอมพิวเตอร์    

                   COMPUTER IMAGE  

                   PROCESSING 

ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 - 

01018560 

0101811C  เร่ืองคดัสรรทางดา้น             3 (3-0) 

                  การประมวลผลสญัญาณเชิง 

                  ตวัเลข 

                  SELECTED TOPICS IN 

                  DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

01018516  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  การประมวลผลสญัญาณเชิงตวัเลข 

   SELECTED TOPICS IN         

   DIGITAL SIGNAL    

   PROCESSING 

 

0101811D  เครือข่ายคอมพิวเตอร์           3 (3-0) 

                   ขั้นสูง             

   ADVANCED COMPUTER 

                   NETWORKS 

01018517  เครือข่ายคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 

                  ขั้นสูง        

  ADVANCED COMPUTER 

                  NETWORKS 

 

01018122  เร่ืองคดัสรรทางดา้น              3 (3-0) 

                  วิศวกรรมระบบควบคุม 

                  SELECTED TOPICS IN 

                  CONTROL ENGINEERING 

01018518  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  วิศวกรรมระบบควบคุม 

   SELECTED TOPICS IN  

   CONTROL ENGINEERING 

 

01018123  เร่ืองคดัสรรทางดา้น              3 (3-0) 

                  วิศวกรรมระบบ 

                   SELECTED TOPICS IN      

                   SYSTEM ENGINEERING  

01018519  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

   วิศวกรรมระบบ 

                   SELECTED TOPICS IN      

                   SYSTEM ENGINEERING  

 

01018126  การออกแบบใช ้                    3 (3-0) 

                  คอมพิวเตอร์ช่วยของวงจร 

                  ไมโครเวฟ 

                   COMPUTER-AIDED  

                   DESIGN OF MICROWAVE  

                   CIRCUITS  

01018520  การออกแบบใช ้           3 (3-0-6) 

  คอมพิวเตอร์ช่วยของวงจร  

  ไมโครเวฟ 

                  COMPUTER-AIDED  

                  DESIGN OF MICROWAVE  

                  CIRCUITS 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018127  การเขา้รหสัแปลง           3 (3-0) 

                  ของภาพ                

   TRANSFORM CODING OF 

                  IMAGES 

01018521  การเขา้รหสัแปลง         3 (3-0-6) 

                  ของภาพ          

  TRANSFORM CODING OF 

   IMAGES 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน 

01018128  การเขา้รหสัรูปคล่ืน         3 (3-0) 

                   WAVEFORM CODING 

01018522  การเขา้รหสัรูปคล่ืน      3 (3-0-6) 

   WAVEFORM CODING 

ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 - 

01018560 

01018129  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                 โครงข่ายนิวรอล 

                   SELECTED TOPICS IN  

                  NEURAL NETWORKS 

01018523  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  โครงข่ายนิวรอล 

                   SELECTED TOPICS IN  

                  NEURAL NETWORKS 

 

01018130  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                  ฟัซซ่ีเซ็ท           

   SELECTED TOPICS IN   

                  FUZZY SET                     

01018524  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

                  ฟัซซีเซ็ท     

   SELECTED TOPICS IN   

   FUZZY SET                     

 

01018132  ฟังกช์ัน่แบบพิเศษ            3 (3-0) 

                  SPECIAL FUNCTIONS 

01018525  ฟังกช์ัน่แบบพิเศษ        3 (3-0-6) 

                   SPECIAL FUNCTIONS 

 

01018133  ระบบฐานขอ้มูลเชิง         3 (3-0) 

                  วตัถุ   

                  OBJECT-ORIENTED   

                  DATABASE  SYSTEMS 

01018526  ระบบฐานขอ้มลู           3 (3-0-6)                   

                   เชิงวตัถุ 

                    OBJECT-ORIENTED   

                   DATABASE  SYSTEMS 

 

01018259  เร่ืองขั้นสูงทางระบบ       3 (3-0) 

                 ไฟฟ้ากาํลงั       

  ADVANCED TOPICS IN 

  ELECTRICAL POWER 

                  SYSTEM 

01018527   เร่ืองขั้นสูงทางระบบ   3 (3-0-6) 

                   ไฟฟ้ากาํลงั 

    ADVANCED TOPICS IN 

    ELECTRICAL POWER 

     SYSTE 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018260  เร่ืองขั้นสูงทางการ           3 (3-0) 

                  รูปเปล่ียนพลงังานไฟฟ้ากล 

                  ADVANCED TOPICS IN   

                   ELECTROMECHANICAL 

                   ENERGY CONVERSION 

01018528  เร่ืองขั้นสูงทางการ       3 (3-0-6) 

                  เปล่ียนรูปพลงังานไฟฟ้ากล 

                   ADVANCED TOPICS IN   

                   ELECTROMECHANICAL 

                   ENERGY CONVERSION 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน
ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 - 

01018261  เร่ืองขั้นสูงทาง                 3 (3-0) 

                  อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั   

                   และการขบัเคล่ือน 

   ADVANCED TOPICS IN  

   POWER ELECTRONICS 

                  AND DRIVES 

01018529   เร่ืองขั้นสูงทาง             3 (3-0-6) 

                   อิเลก็ทรอนิกส์     

   กาํลงัและการขบัเคล่ือน 

   ADVANCED TOPICS IN  

   POWER ELECTRONICS 

   AND DRIVES  

01018560 

01018262  เร่ืองขั้นสูงทางวสัดุ          3 (3-0) 

                  ฉนวนไฟฟ้า        

                  ADVANCED TOPICS IN  

                  ELECTRICAL INSULATING  

                  MATERIALS 

01018530  เร่ืองขั้นสูงทางวสัดุ      3 (3-0-6) 

                  ฉนวนไฟฟ้า  

                   ADVANCED TOPICS IN  

                   ELECTRICAL INSULATING  

                   MATERIALS 

 

01018263  ทฤษฎีการตรวจคน้          3 (3-0)                    

                  สญัญาณ              

   SIGNAL DETECTION 

   THEORY 

01018531  ทฤษฎีการตรวจคน้       3 (3-0-6) 

                   สญัญาณ        

    SIGNAL DETECTION 

    THEORY 

 

01018264  ฟิสิกส์สารก่ึงตวันาํ          3 (3-0) 

                  SEMICONDUCTOR   

                 PHYSICS 

01018532  ฟิสิกส์สารก่ึงตวันาํ       3 (3-0-6) 

                 SEMICONDUCTOR   

                 PHYSICS  

 

01018265  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                  อุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ 

                  SELECTED TOPICS IN 

                 SEMICONDUCTOR 

                  DEVICES  

01018533  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

                  อุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ 

                  SELECTED TOPICS IN 

                  SEMICONDUCTOR 

                  DEVICES  
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018266  การออกแบบวงจร           3 (3-0) 

                  รวมแบบอนาลอกและแบบ 

                  ผสมขั้นสูง 

                  ADVANCED ANALOGUE 

                  AND MIXED-SIGNAL  IC   

                  DESIGN  

01018534   การออกแบบวงจร             3 (3-0-6) 

   รวมแบบอนาลอกและแบบ 

    ผสมขั้นสูง 

                   ADVANCED ANALOGUE 

                   AND MIXED-SIGNAL  IC   

                   DESIGN 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน
ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 -

01018560 

01018267  ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์      3 (3-0) 

                   ขั้นสูงสาํหรับยา่นความถ่ีวิทย ุ                

    ADVANCED RF 

    MICROELECTRONICS 

01018535  ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์         3 (3-0-6) 

   ขั้นสูงสาํหรับยา่นความถ่ีวิทย ุ                

    ADVANCED RF 

    MICROELECTRONICS 

 

01018268  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                 ปัญญาประดิษฐ ์

  SELECTED TOPICS IN 

  ARTIFICIAL  

   INTELLIGENCE 

01018536  เร่ืองคดัสรรทาง                  3 (3-0-6) 

  ดา้นปัญญาประดิษฐ ์

  SELECTED TOPICS IN 

   ARTIFICIAL  

   INTELLIGENCE 

 

01018269  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                  วิศวกรรมภูมิปัญญา 

   SELECTED TOPICS IN            

                   KNOWLEDGE       

                   ENGINEERING 

01018537  เร่ืองคดัสรรทางดา้น           3 (3-0-6) 

  วิศวกรรมภูมิปัญญา 

   SELECTED TOPICS IN            

                   KNOWLEDGE  ENGINEERING  

 

01018270  ทฤษฎีเสถียรภาพ             3 (3-0) 

                  STABILITY THEORY 

 

01018538  ทฤษฎีเสถียรภาพ               3 (3-0-6) 

   STABILITY THEORY 

 

 

01018271  ฟังกช์ัน่อิเลก็ทรอนิกส์     3 (3-0) 

                  FUNCTIONAL  

                 ELECTRONICS 

01018539  ฟังกช์ัน่อิเลก็ทรอนิกส์       3 (3-0-6) 

                  FUNCTIONAL  

                 ELECTRONICS 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018272  สญัญาณและระบบ          3 (3-0) 

                  ขั้นสูง  

                   ADVANCED SIGNALS AND 

                   SYSTEMS 

01018540  สญัญาณและระบบ       3 (3-0-6) 

                  ขั้นสูง 

                  ADVANCED SIGNALS AND 

                  SYSTEMS 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน 

01018273  วงจรอิเลก็ทรอนิกส์         3 (3-0) 

                  ขั้นสูง 

                 ADVANCED ELECTRONIC  

                 CIRCUITRY 

01018541  วงจรอิเลก็ทรอนิกส์      3 (3-0-6) 

                  ขั้นสูง  

                  ADVANCED ELECTRONIC  

                 CIRCUITRY 

ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 -

01018560 

01018274  การควบคุมแบบฟัซซ่ี      3 (3-0) 

                  FUZZY CONTROL 

01018542  การควบคุมแบบฟัซซ่ี   3 (3-0-6) 

                 FUZZY CONTROL 

 

01018275  ทฤษฎีการออกและ          3 (3-0) 

                  การปรับตวัควบคุมแบบพีไอดี 

   PID CONTROLLER,   

   THEORY, DESIGN AND 

                   TUNING                                                      

01018543  ทฤษฎีการออกและ       3 (3-0-6)    

                   การปรับตวัควบคุมแบบพีไอดี                    

    PID CONTROLLER,   

    THEORY, DESIGN AND 

    TUNING 

 

01018276  วิธีการออกแบบระบบ     3 (3-0) 

                  ควบคุมแนวใหม่ 

   MODERN CONTROL 

   SYSTEM DESIGN METHOD 

01018544  วิธีการออกแบบระบบ  3 (3-0-6) 

                   ควบคุมแนวใหม่ 

   MODERN CONTROL 

   SYSTEM DESIGN METHOD   

 

01018277   ระบบเชิงเสน้                  3 (3-0) 

                   LINEAR SYSTEMS 

01018545  ระบบเชิงเสน้          3 (3-0-6) 

   LINEAR SYSTEMS 

 

01018278  ระบบควบคุมแบบ           3 (3-0) 

                 ไม่เป็นเชิงเสน้      

                  และแบบขอ้มลูชกัตวัอยา่ง 

                  NONLINEAR  AND 

                 SAMPLED- DATA  CONTROL 

                 SYSTEMS                             

01018546  ระบบควบคุมแบบ        3 (3-0-6) 

 ไม่เป็นเชิงเสน้และแบบขอ้มลู 

  ชกัตวัอยา่ง 

  NONLINEAR AND   

  SAMPLED-DATA CONTROL 

  SYSTEMS                             
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018279  วิธีการของการหาค่า              3 (3-0) 

                   เหมาะสมท่ีสุดในระบบ 

    SYSTEM OPTIMIZATION 

                   METHOD 

01018547  วิธีการของการหาค่า     3 (3-0-6) 

                   เหมาะสมท่ีสุดในระบบ 

   SYSTEM OPTIMIZATION 

                   METHOD 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน 

01018280  วิธีการควบคุม H∞                 3 (3-0) 

                  ในโดเมนความถ่ี 

   H∞  FREQUENCY DOMAIN 

                  METHODS IN CONTROL 

01018548  วิธีการควบคุม H∞        3 (3-0-6) 

   ในโดเมนความถ่ี 

    H∞  FREQUENCY DOMAIN 

    METHODS IN CONTROL  

ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 -

01018560 

01018281  การควบคุมแบบปรับ             3 (3-0)  

                  ตวัได ้              

                 ADAPTIVE CONTROL 

01018549  การควบคุมแบบ           3 (3-0-6) 

                   ปรับตวัได ้         

   ADAPTIVE CONTROL 

 

01018282  การควบคุมเฟ้นสุ่ม                3 (3-0) 

                  STOCHASTIC CONTROL 

01018550  การควบคุมเฟ้นสุ่ม       3 (3-0-6) 

                    STOCHASTIC CONTROL 

 

01018283  ทฤษฎีระบบขั้นสูง                 3 (3-0) 

                   ADVANCED SYSTEM 

                  THEORY 

01018551  ทฤษฎีระบบขั้นสูง       3 (3-0-6) 

                   ADVANCED 

                  SYSTEM THEORY                            

 

01018284  การควบคุมไม่เป็น                 3 (3-0) 

                  เชิงเสน้ประยกุต ์

                 APPLIED NONLINEAR 

  CONTROL 

01018552  การควบคุมไม่เป็น        3 (3-0-6) 

   เชิงเสน้ประยกุต ์

  APPLIED NONLINEAR 

 CONTROL 

 

01018285  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

  SELECTED TOPICS IN 

  ELECTRONIC CIRCUITS 

01018553  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

  SELECTED TOPICS IN 

  ELECTRONIC CIRCUITS 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018286  แบบจาํลองของการ         3 (3-0) 

                 แปลงและการประมวลผล 

                 สญัญาณในระบบเซนเซอร์ 

                 MODELS OF   

                TRANSDUCTION AND  

                SIGNAL PROCESSING IN    

                SENSORY SYSTEMS   

01018554  แบบจาํลองของการ      3 (3-0-6) 

                  แปลงและการประมวลผล 

  สญัญาณในระบบเซนเซอร์   

                  MODELS OF   

                 TRANSDUCTION AND  

                 SIGNAL PROCESSING IN    

                 SENSORY SYSTEMS  

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน
ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 -

01018560 

01018287  การควบคุมกระบวน        3 (3-0) 

                  การชนิดหลายตวัแปร                    

                 MULTIVARIABLE   

                 PROCESS CONTROL 

01018555  การควบคุมกระบวน    3 (3-0-6) 

  การชนิดหลายตวัแปร                    

  MULTIVARIABLE 

  PROCESS CONTROL 

 

01018288  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                  ทฤษฎีการควบคุมขั้นสูง 

                  SELECTED TOPICS IN  

                ADVANCED CONTROL  

                THEORY  

01018556   เร่ืองคดัสรรทางดา้น    3 (3-0-6) 

                   ทฤษฎีการควบคุมขั้นสูง 

   SELECTED TOPICS IN    

   ADVANCED CONTROL 

   THEORY  

 

01018289  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                  การควบคุมแบบฟัซซ่ี 

                  SELECTED TOPICS IN  

                 FUZZY CONTROL  

01018557  เร่ืองคดัสรรทางดา้น    3 (3-0-6) 

                  การควบคุมแบบฟัซซ่ี 

  SELECTED TOPICS IN 

  FUZZY CONTROL 

 

01018290  เร่ืองคดัสรรทางดา้นตวั    3 (3-0) 

                  ควบคุมแบบ H∞ 

  SELECTED TOPICS IN  

  H∞  CONTROLLER 

01018558  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  ตวัควบคุมแบบ H∞ 

  SELECTED TOPICS IN  

  H∞  CONTROLLER 

 

01018291  เร่ืองคดัสรรทางดา้น        3 (3-0) 

                  ตวัควบคุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

   SELECTED TOPICS IN 

   ELECTRONIC    

   CONTROLLER 

01018559  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

                  ตวัควบคุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

  SELECTED TOPICS IN 

   ELECTRONIC    

  CONTROLLER 
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วศ.ด.(วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)     สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า      คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

01018292  การประยกุตก์ารควบคุม  3 (3-0) 

                  ไม่เป็นเชิงเสน้สาํหรับหุ่นยนต ์

                   APPLICATION OF 

                   NONLINEAR CONTROL  

                   TO ROBOTICS  

01018560  การประยกุตก์าร           3 (3-0-6) 

                  ควบคุมไม่เป็นเชิงเสน้สาํหรับ 

                  หุ่นยนต ์

                   APPLICATION OF 

                   NONLINEAR CONTROL  

                  TO ROBOTICS 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  
คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่

ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน
ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตั้งแต่รหสั 01018500 -

01018560 

01018108  เร่ืองทางดา้นวงจร            3 (3-0) 

                  ไมโครเวฟ            

                  TOPICS IN MICROWAVE  

                   CIRCUITS 

- ตดัรายวชิาออก 

 

0101810E  เร่ืองทางดา้นการส่ือสาร  3 (3-0) 

                   ผา่นดาวเทียม 

                  TOPICS IN SATELLITE  

                   COMMUNICATION  

- ตดัรายวชิาออก 

 

0101811E  เร่ืองทางดา้นวิศวกรรม    3 (3-0) 

                  ซอฟตแ์วร์   

                   TOPICS IN SOFTWARE  

                   ENGINEERING 

- ตดัรายวชิาออก 

 

0101811F  เร่ืองทางดา้นระบบ          3 (3-0) 

                  ปฏิบติัการ           

                  TOPICS IN OPERATION 

                  SYSTEMD 

- ตดัรายวชิาออก 

 

01018120  เร่ืองทางดา้นระบบจดั      3 (3-0) 

                  การฐานขอ้มลู 

                  TOPICS IN DATA BASE  

                  MANAGEMENT SYSTEMS 

- ตดัรายวชิาออก 
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หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2546) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2553) เหตุผลในการปรับปรุง 

 01018561  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  วงจรไมโครเวฟ 

   SELECTED TOPICS IN 

   MICROWAVE CIRCUITS  

เพ่ิมรายวิชาตั้งแต่รหสั 
11538161- 11538165  
ตามมติคณะกรรมการ

ประจาํส่วนงานวิชาการ 

 01018562  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  การส่ือสารผา่นดาวเทียม 

  SELECTED TOPICS IN 

  SATELLITE  

  COMMUNICATION 

 

 01018563  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

   SELECTED TOPICS IN 

   SOFTWARE    

   ENGINEERING  

 

 01018564  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

   ระบบปฏิบติัการ 

   SELECTED TOPICS IN 

   OPERATING SYSTEMS  

 

 01018565  เร่ืองคดัสรรทางดา้น     3 (3-0-6) 

  ระบบจดัการฐานขอ้มลู 

  SELECTED TOPICS IN  

  DATA  BASE 

  MANAGEMENT SYSTEMS 

 

หมวดวชิาสัมมนา หมวดวชิาสัมมนา  

01018217   สมัมนาปริญญาเอก 1  1 (0-3-0) 

                   DOCTORAL SEMINAR 1 

01018350   สมัมนาปริญญาเอก 1  1 (0-3-0) 

                   DOCTORAL SEMINAR 1 

เปล่ียนรูปแบบการ
กาํหนดรหสัวิชาตามมติ 
กรรมการสภาวิชาการ  - 

01018218  สมัมนาปริญญาเอก 2  1 (0-3-0) 

                   DOCTORAL SEMINAR 2 

01018351  สมัมนาปริญญาเอก 2  1 (0-3-0) 

                   DOCTORAL SEMINAR 2 

คร้ังท่ี 11/2553  ใหม่
ทั้งหมด  และเพ่ิมจาํนวน 

01018219  สมัมนาปริญญาเอก 3  1 (0-3-0) 

                   DOCTORAL SEMINAR 3 

01018352  สมัมนาปริญญาเอก 3  1 (0-3-0) 

                   DOCTORAL SEMINAR 3 

ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง

ตั้งแต่รหสั 01018350-

01018352 
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ภาคผนวก  ฉ 

รายนามคณะกรรมการพจิารณาหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ช 

บรรณานุกรมผลงานวชิาการอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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บรรณานุกรมผลงานวชิาการ รศ.ดร. วนัชัย ร้ิวรุจา 
 

[1] วนัชยั ร้ิวรุจา.  2553.  วิศวกรรมการควบคุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์.  กรุงเทพมหานคร :  หา้งหุน้ส่วน

จาํกดั มีน เซอร์วสิ ซพัพลาย.   

[2] Vanchai Riewruja and Apinai Rerkratn.  2011.  Four-quadrant analogue multiplier using operational 

amplifier,  International Journal of Electronics, 98 (4), 459-474.   

[3] Vanchai Riewruja and Apinai Rerkratn.  2010.  Analog multiplier using operational  amplifier,  

Indian Journal of Pure & Applied Physics, 48 (1), 67-70.  

[4] V. Riewruja and T. Kamsri.  2009.  Square-rooting and absolute function circuits using operational 

amplifier,  IET Circuits Devices & Systems, 3 (2), 57-63.  

[5] Vanchai Riewruja and Wandee Petchmaneelumka.  2008.  Floating current-controlled resistance 

converters using OTAs,  International Journal of Electronics and Communications (AEU),  62 (10), 

725-731.  

[6] V.  Riewruja.  2008.  Simple square-rooting circuit using OTAs,  Electronics Letters, 44 (17), 1000-

1002.  

[7] Vanchai  Riewruja and Anucha Kaewpoonsuk.  2006.  OTA-based sine-to-triangular wave 

converter,  Circuits Systems Signal Processing, 25 (6), 753-765.  

[8] V. Riewruja and A. Chaikla.  2004.  A high-speed algorithmic ADC,  International Journal of 

Electronics, 91 (12), 719-733.  

[9] V. Riewruja and R. Guntapong.  2002.  A low-voltage wide-band CMOS precision full-wave 

rectifier,  International Journal of Electronics, 89 (6), 467-476. 
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บรรณานุกรมผลงานวชิาการ ดร.ปกรณ์  วฒันจตุรพร 

[1] P. Insom, P. Wongpanitlert, J. Tipsupa, K. Rakjang, K. Kaemarungsi, and P. 

Watanachaturaporn, "Implementation of a Human Vital Monitoring System using Ad Hoc 

Wireless Network for Smart Healthcare," in 2011 Biomedical Engineering International 

Conference (BMEiCON-2011) Chiang Mai, Thailand, 2011. 

[2] S. Glomglome, S. Mitatha, P. Watanachaturaporn, S. Suchat, and P. P. Yupapin, "A novel 

multi-optical/quantum memory and encoding system using multi-photon generation," Optik - 

International Journal for Light and Electron Optics, vol. 121, pp. 2105-2109, December 2010. 

[3] P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Multisource Classification Using 

Support Vector Machines: An Empirical Comparison with Decision Tree and Neural Network 

Classifiers," Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 74, pp. 239-246, February 

2008. 

[4] P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Sub-pixel Land Cover Classification 

using Support Vector Machines," in American Society for Photogrammetry & Remote Sensing 

(ASPRS) 2006 Annual Conference, Reno, NV, USA, 2006. 

[5] M. Xu, P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Decision tree regression for 

soft classification of remote sensing data," Remote Sensing of Environment, vol. 97, pp. 322-336, 

2005. 

[6] P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Multisource fusion for land cover 

classification using support vector machines," in The Eighth International Conference on 

Information Fusion ISIF, IEEE and AES (FUSION 2005), Philadelphia, PA, USA, 2005. 

[7] P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Hyperspectral Image Classification 

using Support Vector Machines: A Comparison with Decision Tree and Neural Network 

Classifiers," in American Society for Photogrammetry & Remote Sensing (ASPRS) 2005 Annual 

Conference, Baltimore, MD, USA, 2005. 
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[8] P. Watanachaturaporn, "Classification of Remote Sensing Images using Support Vector 

Machines," in Electrical Engineering and Computer Science Syracuse: Syracuse University, 

2005. 

[9] P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Evaluation of factors affecting 

support vector machines for hyperspectral classification," in American Society for 

Photogrammetry & Remote Sensing (ASPRS) 2004 Annual Conference, Denver, CO, USA, 2004. 

[10] P. Watanachaturaporn and M. K. Arora, "Support vector machines for classification of multi- 

and hyperspectral data," in Advanced image processing techniques for remotely sensed 

hyperspectral data, P. K. Varshney and M. K. Arora, Eds.: Springer-Verlag, 2004, pp. 237-255. 

[11] M. Pal and P. Watanachaturaporn, "Support vector machines," in Advanced image processing 

techniques for remotely sensed hyperspectral data, P. K. Varshney and M. K. Arora, Eds.: 

Springer-Verlag, 2004, pp. 133-157. 

[12] P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Lagrangian support vector machines 

(LSVM) for land cover classification from remote sensing data," in 11th International Conference 

on Geoinformatics' 2003, Toronto, Canada, 2003. 

[13] P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Land cover classification using 

support vector machines (SVM): effect of kernel functions," in 2nd Annual New York State 

Remote Sensing Symposium, Rochester, NY, USA, 2003. 

[14] C. A. Shah, P. Watanachaturaporn, M. K. Arora, and P. K. Varshney, "Some recent results on 

hyperspectral image classification," in IEEE Workshop on Advances in Techniques for Analysis of 

Remotely Sensed Data, NASA Goddard Spaceflight Center, Greenbelt, MD, USA, 2003. 
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บรรณานุกรมผลงานวชิาการ รศ.ดร. สมชาติ  จิริวภิากร 

 [1]  S. Jiriwibhakorn, A. H. Coonick and B. J. Cory, “Fast Critical Clearing Time Function 

Approximation Using Neural Networks and Sobol Sequences”, IEEE Power Engineering 

Review,Vol. 20, No. 1, January 2000, pp. 51-53. 

[2]  S. Jiriwibhakorn and A. H. Coonick, “Fast Critical Clearing Time Estimation of A 

Large Power System Using Neural Networks and Sobol Sequences”, IEEE Power Engineering 

Society Summer Meeting 2000, Vol. 1, pp. 522-527. 

[3] S. Jiriwibhakorn, "Neural Networks for Constrained Transient Stability Flows", IEEE 

Power Engineering Society Winter Meeting 2002, Vol. 2, pp. 1119-1123. 

[4] S. Jiriwibhakorn, "Critical Generator and Maximum Power Limit Determination Using 

Neural Networks", IEEE Power Engineering Society Summer Meeting 2002, 21-25 July, Chicago 

USA. 

[5] S. Jiriwibhakorn and C. Pothisarn , "Application of Nearest Neighbor Algorithm for 

Critical Clearing Time (CCT) Approximation", IEEE/PES Transmission and Distribution 

Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific, Yokohama, Japan, 6 - 10 October 2002. 

[6] ชายชาญ โพธิสาร, สมชาต ิจิริวภิากร และ ศุลี บรรจงจิตร, "การหาช่วงเวลาตดักระแส 

วกิฤตในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม", วศิวสารลาดกระบงั ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 

1 มีนาคม 2545 หนา้ 59-64. 

[7] นฤมล ซ่ิงเถียรตระกลู และ สมชาต ิจิริวภิากร, "การพยากรณ์โดยเทคนิคการเฉล่ียนํ้าหนกั 

ของขอ้มูลแต่ละค่าเท่า ๆ กนัและเทคนิคการทาํใหเ้รียบแบบเอกโพแนนเซียล", วศิวสารลาดกระบงั 

ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 1 มีนาคม 2545 หนา้ 101-106. 

[8] เชาว ์ชมภูอินไหว, ชาย ชมภูอินไหว, สมชาติ จิริวภิากร และ ศุลี บรรจงจิตร “การประยกุต ์

ใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมช่วยในงานออกแบบระบบแสงสวา่งของดวงโคมฉาย” การประชุมวชิา 

การทางวศิวกรรมไฟฟ้าคร้ังท่ี 24 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ 

ทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร หนา้ 258 - 262, 22 - 23 พฤศจิกายน 2544 

[9] พิเชษฐ วงษเ์ค่ียม, นุชนาถ ดนตรี, ชาํนาญ ห่อเกียรติ, ปานจิต ดาํรงกุลกาํจร และ สมชาติ 

จิริวภิากร “การศึกษาพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าโดยวธีิ Curve Fitting และความ 

สัมพนัธ์ของความตอ้งการไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้ากบัค่า GDPR” การประชุมวชิาการทางวศิวกรรม 

ไฟฟ้าคร้ังท่ี 25 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา หนา้ 283 - 

287, 21 - 22 พฤศจิกายน 2545 

[10] เก้ือพงศ ์ลีลานุช และ สมชาต ิจิริวภิากร “การหาช่วงเวลาตดักระแสวกิฤตและเคร่ืองกาํเนิด 
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ไฟฟ้าท่ีสูญเสียเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากาํลงัขนาดใหญ่โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม” วศิวสาร 

ลาดกระบงั คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 4 หนา้ 67 - 72 ธนัวาคม 2545 

[11] อรรถพล เง่าพิทกัษก์ุล, ศุลี บรรจงจิตร, สมชาต ิจิริวภิากร และ สุธีวฒัน์ นงนุช “การแปลง 

เวฟเล็ตและโครงข่ายประสาทเทียมสาํหรับแบ่งประเภทฟอลตใ์นสายส่ง” วศิวสารลาดกระบงั คณะ 

วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ปีท่ี 20 

ฉบบัท่ี 1 หนา้ 49 - 54 มีนาคม 2546 

[12] อรรถพล เง่าพิทกัษก์ุล, ศุลี บรรจงจิตร, สมชาต ิจิริวภิากร และ อคัรัช บรรจงศิลป์ “การ 

ระบุตาํแหน่งฟอลตใ์นสายส่งโดยใชก้ารแปลงเวฟเล็ตและโครงข่ายประสาทเทียม” วศิวสารลาด 

กระบงั คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 หนา้ 55 - 60 มีนาคม 2546 

[13] พุฒิขจร บุญมี, มารุต ตนัติเดชามงคล, สมชาต ิจิริวภิากร และ นิทศัน์ กฤษณจินดา “การ 

หาฟอลตใ์นสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม” วศิวสารลาดกระบงั คณะ 

วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ปีท่ี 20 

ฉบบัท่ี 1 หนา้ 61 - 66 มีนาคม 2546 

 

[14] มารุต ตนัติเดชามงคล และ สมชาต ิจิริวภิากร “การออกแบบโปรแกรมวเิคราะห์การใชไ้ฟ 

ฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม” วศิวสารลาดกระบงั คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระ 

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 หนา้ 85 - 90 มีนาคม 2546 

[15] ทรงวฒิุ พรพนัธ์เดชวทิยา และ สมชาต ิจิริวภิากร “การเลือกสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

สาํหรับระบบจาํหน่าย 22 เควขีองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” วศิวสารลาดกระบงั คณะวศิวกรรม 

ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 2 

หนา้ 53 - 58 มิถุนายน 2546 

[16] โอฬาร ธรรมานนท,์ มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ ์และ สมชาติ จิริวภิากร “การพยากรณ์ 
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	    60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
	    ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
	    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
	การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์
	หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร


	ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี      9 หน่วยกิต
	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของหลักสูตรฯ จะดำเนินการเฉพาะกรณีของการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเท่านั้น โดยคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2553 ว่าด้วยคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษ...
	ปีการศึกษา
	ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
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	1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม    เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
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	4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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	5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
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	6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3
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	7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
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	8. อาจารย์บัณฑิตใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนำด้านการจัดการเรียน
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	9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
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	10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
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	 (
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	11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
	 (
	 (
	12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
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	13.  จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผน
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	14.  การได้งานทำของบัณฑิตภายใน 6 เดือน หลังจากสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
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	รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดำเนินการ (ลำดับข้อที่ 1-5) ในแต่ละปี
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	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	ฉบับปี พ.ศ.2546
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	หมวดวิชาสัมมนา
	*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต*
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	  หมวดวิชา
	หมวดวิชา
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	หมวดวิชาสัมมนา
	*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต*
	แบบที่ 1 หมวดวิทยานิพนธ์
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	หมวดบังคับ (คณิตศาสตร์ชั้นสูง)
	หมวดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง
	หมวดวิชาเลือก
	หมวดวิชาเลือก
	01018500   เรื่องขั้นสูงทางด้าน       3(3-0-6)
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	                 COMMUNICATION 
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	                 SYSTEMS
	01018504 ทฤษฎีสื่อสารเชิงสถิติ 3 (3-0-6)
	0101810C  ทฤษฎีสื่อสารเชิงสถิติ     3 (3-0)
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	                  THEORY
	                   THEORY
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