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

หนา
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
9
9

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

10
11

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

12
12
17
41
41

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

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

หนา
42
42
46

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

53
53
53

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

55
55
56

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

57
58
59
60
60
60
61

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

62
62
62
62

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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สารบัญ(ตอ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการสํารวจความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

หนา
63
92
96
106
113
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป แบบ 2.1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ป แบบ 2.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิชาบังคับใชภาษาอังกฤษทุกวิชา และวิชาเลือกใชภาษาอังกฤษ
บางวิชา
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรใหม โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาแรก ของปการศึกษา 2557
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่......10/2556.......... เมื่อวันที่ ....31.... เดือน ....ตุลาคม.......... พ.ศ...2556....
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่.....1/2557......
เมื่อวันที่ ....21.... เดือน ........มกราคม............... พ.ศ.....2557.........
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่...3/2557...
เมื่อวันที่ ....7.... เดือน ........มีนาคม............ พ.ศ...2557......
7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (3 ขอ)
1. วิศวกรไฟฟา และที่ปรึกษาวิชาการในดานตางๆ ในภาครัฐและเอกชน
2. นักวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมชีวการแพทย
3. อาจารยมหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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การพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม ทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยาง
รวดเร็ วและต อเนื่ อง ทั้ง ในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่ง
ตองการวิศวกรที่มีความรูทั้งดานทฤษฏีและปฏิบัติที่สามารถทํางานได สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรูการถายทอดความรูและการปรับใชเทคโนโลยีจาก
ภายนอกอยางรูเทาทัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข ง ขั น ทุ ก ระดั บ ได ถู ก กํ า หนดไว อ ย า งชั ด เจนในทิ ศ ทางหรื อ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณและการเปลี่ยนแปลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขามามีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จึงจําเปนตองใหความสําคัญ ในการพัฒนา
วิศวกรที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสาร สามารถบูรณาการการใชเทคโนโลยี มีศักยภาพในการ
วิจัย เพราะสิ่งเหลานี้ จะสงผลกระทบตอสังคม และวิถีชีวิตของประชากรภายในประเทศ
โดยตรง ซึ่งไมอาจปฏิเสธไดวา ความสําคัญทางวิศวกรรมศาสตร กลายเปนสวนหนึ่งที่
เปลี่ยนแปลงตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม และความ
ต อ งการพึ่ ง พาเทคโนโลยี ต นเอง ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง
ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
พึ่ ง พาเทคโนโลยี ต นเองที่ เ ป น รู ป ธรรม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางด า น
วิศวกรรมศาสตร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดลอมจากการผลิตพลังงานไฟฟา พลังงาน
ทดแทน การเพิ่ม โอกาสการแขง ขันทางการคา และการสงเสริม กระบวนการเรียนรู สิ่ง
เหลานี้ลวนมีผลตอการมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสรางความมั่นคงใหกับ ประชากร
ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอ
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในยุคที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เมื่อสังเกตการประกอบอาชีพ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาในประเทศที่ผานมา ยังเกี่ยวของกับการวิจัยเปนสวนนอย ขณะที่
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ เชน สิงคโปร มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยเปนจํานวนมาก สวน
มาเลเซียกับเวียดนาม มีความพยายามในการปรับปรุงการศึกษา ใหผลิตนักวิจัย เพื่อรองรับ
การเป ด โรงงานและสํ า นั ก งานจากบริ ษั ท เทคโนโลยีชั้ น สูง จากประเทศอุต สาหกรรม
ประเทศไทยเอง หากไมรักษาระดับการแขงขันกับประเทศสมาชิกอื่น การพัฒนาประเทศก็
จะชะลอตัว หรือถดถอยลง ประเทศไทยจะอยูบนประชาคมไดอยางไมยั่งยืน ประเทศไทย
ควรเตรี ย มพร อ มต อ การปรั บ ปรุง เปลี่ย นแปลงของประเทศสมาชิ ก อื่น ดวยการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อเปดสอนในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมไฟฟาที่เนนการวิจัยและ
สรางองคความรูใหม สําหรับผลิตวิศวกรไฟฟาที่สามารถทําวิจัยและสรางองคความรูใหม
เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ ใหสามารถรักษาระดับการพัฒนาของประเทศไวไดอยาง
ยั่งยืน การเปดสอนหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟาในระดับปริญญาเอก ซึ่งเนนการวิจัยและ
สรางองคความรูใหม จึงเปนประโยชนและจําเปนอยางยิ่ง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนหลักสูตรที่มุงเนนดาน
ทักษะการถายทอดสื่อสารและการสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เปนไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒในการจัดการศึกษาวิช าชีพระดับ อุดมศึก ษาบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ และสรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการ
ถ า ยทอดสื่ อ สารผลการวิ จั ย ให กั บ ผู อื่ น ได สอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาและยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัยฯ ที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อใหบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13.ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
วิศวกรรมไฟฟาเพื่อวิจัยและพัฒนาองคความรูใหม ไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม
1.2 ความสําคัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการเปดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มาเปนเวลามากกวา 20 ป ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน เปนที่
ยอมรั บ จากผู เรีย นเป นอย า งมาก อีก ทั้ง เมื่อนิสิตจบการศึก ษาแลว เปนที่ย อมรับ ทั้ง ภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความตองการการพัฒนาบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา
ทางสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร ซึ่ ง ในสาขานี้ จะมุ ง เน น การพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ท างด า น
วิศวกรรมศาสตรและสรางสรรคนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใหนิสิตมีความรูในแนวคิด ทั้งทฤษฎี
และการค น คว า วิ จั ย และยั ง มี โ อกาสให นิ สิ ต ได ศึ ก ษาในบางรายวิ ช า เป น ภาษาอั ง กฤษ จาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งถือวาเปนทางเลือก มีความรอบรู ทันการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมป จ จุ บั น ของโลก โดยสอดคล อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ระบุถึงการเรงพัฒนาความรู
การถายทอดความรู และการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต ให
มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตวิศวกร
ไฟฟ าที่ มี ค วามรูรากฐานในเชิ งลึ ก มีทัก ษะการเชื่อมโยงและสรา งความรูใ หม มีคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมนั้ น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศชาติ ทํ า ให ส ามารถผสมการพึ่ง พาตา งประเทศและตนเองดว ยความรูเ ทา ทัน ได อย า ง
เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในระดับโลกได
1.3 วัตถุประสงค

1) ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่สามารถทําวิจัยและพัฒนาองคความรูใหม นําไปสูการ
สรางสรรคนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟา
2) สร า งบุ ค ลากรนั ก วิ จั ย ระดั บ หั ว หน า โครงการ ที่ ส ามารถทํ า งานได ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
3) ผลิตงานวิจัยใหมีปริมาณและคุณภาพที่ทัดเทียมกับระดับสากล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ทํ า แบบสอบถามส ง ให
(การพัฒนาหลักสูตร)
1. ทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ หน ว ยงานภายนอกแสดง
ความคิดเห็น
ตองการหลักสูตรใหม
- วิ เ คราะห ส ถานการณ
ภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต อ
การผลิตบัณฑิต
2.จัดทําหลักสูตรใหมฉบับราง
- เชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สถาบัน การศึ ก ษาภาครั ฐ มา
วิพากษหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรอิงผลการ
วิพากษ
- สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย
(การพัฒนาการเรียนการสอน)
3. พัฒนาบุคลากรดานการทําวิจัยและ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- สนับสนุนแหลงทุนในการ
การเรียนการสอน
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
- ใหอาจารยเขารวมประชุม
วิ ช า ก า ร แ ล ะ นํ า เ ส น อ
ผลงานวิ จั ย ในประเทศและ
ตางประเทศ
- สนับ สนุนใหอาจารยล า
ศึกษาตอ ศึกษาดูงาน และทํา
วิ จั ย ร ว มกั บ คณาจารย ใ น
สถาบันอื่น
- บูรณาการการเรียนการสอน
กั บ การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ
ความเข ม แข็ ง ของการนํ า
ทฤษฎีสูการปฏิบัติ
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ตัวบงชี้
- สรุปผลลัพธและขอคิดเห็น
ที่ไดจากแบบสอบถาม

- รายงานผลการวิพากษจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
- หลักสูตรฉบับใหม

- รอยละของอาจารยประจําที่
มีงานวิจัย
- รอยละของอาจารยประจําที่
มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
- รอยละของอาจารยประจําที่
เขา รวมประชุ ม วิช าการหรื อ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
- รอยละของอาจารยประจําที่
ลาศึกษาตอ ศึกษาดูงาน และ
ทํ า วิ จั ย ร ว มกั บ คณาจารย ใ น
สถาบันอื่น
- รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเข ม แข็ ง ของสั ง คมต อ
อาจารยประจํา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม น อ ยกว า 15 สั ป ดาห ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเที ย บเคี ย งหน ว ยกิ ต เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 7 และขอที่ 8
2. การดําเนินการหลักสูตร
ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม– ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม– พฤษภาคม
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ ใหเปนไปตามประกาศ ของมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิ โรฒเรื่ องการรับ สมัครบุค คลเขาศึก ษาตอระดับ บัณฑิตศึก ษาโดยมีระยะเวลา
การศึกษา การลงทะเบียน เรียน การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาตามรายละเอียดตอไปนี้
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 6 (ภาคผนวก ก)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4 ขอที่ 20 (ภาคผนวก ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

12

2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5 ขอที่ 27 (ภาคผนวก ก) และการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตาขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 9 ขอที่ 48 (ภาคผนวก ก)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แบบ 2.1 สําหรับผูเขารับการศึกษาวุฒิปริญญาโท
 ผูเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา ใน
สาขาตอไปนี้
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส การ
วัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร
ฟสิกส อุปกรณการแพทย
2. สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา สื่อสาร
โทรคมนาคม อิ เล็ ก ทรอนิก ส การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิก ส ชี วการแพทย
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
3. สาขาวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส การวัด ระบบ
ควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร ฟสิกส
อุปกรณการแพทย
4. สาขาเทคโนโลยี ที่ เกี่ย วข องกับ ไฟฟา โทรคมนาคม อิเ ล็ก ทรอนิก ส การวัด ระบบ
ควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร
5. สาขาที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้ง นี้ ต องมี คุ ณ สมบั ติทั่ วไปเปนไปตามขอบังคับ มหาวิท ยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วา ดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 (ภาคผนวก ก)
 มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.0 หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาแลว เห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได และตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑของทางมหาวิทยาลัย หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1) ผลสอบภาษาอังกฤษจากการสอบที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) TOEFLแบบ Paper Based ไมต่ํากวา 500 คะแนน Computer Based 173 คะแนน หรือ
Internet Based ไมต่ํากวา 61 คะแนน
3) IELTS ไมต่ํากวาระดับ 6
และผูเขารับการศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณทางวิชาการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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แบบ 2.2 สําหรับผูเขารับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
 ผูเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ในสาขา
ตอไปนี้
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส การ
วัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร
ฟสิกส อุปกรณการแพทย
2. สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา สื่อสาร
โทรคมนาคม อิ เล็ ก ทรอนิก ส การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิก ส ชี วการแพทย
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
3. สาขาวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวของกับ ไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส การวัด ระบบ
ควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร ฟสิกส
อุปกรณการแพทย
4. สาขาเทคโนโลยี ที่ เกี่ย วข องกับ ไฟฟา โทรคมนาคม อิเ ล็ก ทรอนิก ส การวัด ระบบ
ควบคุม แมคคาทรอนิกส ชีวการแพทย สารสนเทศ คอมพิวเตอร
5. สาขาที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้ง นี้ ต องมี คุ ณ สมบั ติทั่ วไปเปนไปตามขอบังคับ มหาวิท ยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วา ดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 (ภาคผนวก ก)
 มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
ตองไดเกียรตินิยม หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลว เห็นสมควร
ใหมีสิทธิ์ส มัครเขาศึกษาได และตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑของทาง
มหาวิทยาลัย หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1) ผลสอบภาษาอังกฤษจากการสอบที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) TOEFLแบบ Paper Based ไมต่ํากวา 500 คะแนน Computer Based 173 คะแนน หรือ
Internet Based ไมต่ํากวา 61 คะแนน
3) IELTS ไมต่ํากวาระดับ 6 และผูเขารับการศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณทางวิชาการ
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1. ผูเขารับการศึกษามาจากหลากหลายสาขา มีความรูพื้นฐานที่ไมเทาเทียมกัน
2. ความสามารถด า นภาษาอั ง กฤษของผู เ ข า รั บ การศึ ก ษาผ า นเกณฑ เ ข า ศึ ก ษา แต ไ ม
คลองแคลวเพียงพอ ในการใชศึกษาระดับหลังปริญญาตรี
3. ผูเขารับการศึกษาในแบบที่มีวุฒิเดิมระดับปริญญาตรี เปลี่ยนความตั้งใจกลางคัน โดยขอ
เขารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแทน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1. มอบหมายใหนิสิตเขานั่งฟงบรรยายวิชาระดับปริญญาตรีที่จําเปนตอการเรียนวิชาของ
หลักสูตร หรือตอการทําปริญญานิพนธ
2. อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิต ถึงวิธีการฝกฝน พัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ในสวนที่ตองใชในการทําวิจัย และทําปริญญานิพนธ
3. เนื่องจากเกณฑจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับและวิชาเลือกเทากัน ทั้งหลักสูตรปริญญาเอก
แบบที่ผูเขารับการศึกษามีวุฒิเดิมระดับปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท ตางกันตรงเกณฑจํานวน
หนวยกิตวิชาปริญญานิพนธ ที่หลักสูตรปริญญาเอกมีมากกวา คือ 48 หนวยกิต เทียบกับหลักสูตรปริญญา
โท คือ 12 หนวยกิต ดังนั้นใหกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติยายหลักสูตรของผูเขา
รับการศึกษา แลวใหผูเขารับการศึกษาลงทะเบียนวิชาปริญญานิพนธจนครบ 12 หนวยกิต หรือขอสอบ
ปริญญานิพนธได หากลงทะเบียนวิชาปริญญานิพนธจนครบหรือเกิน 12 หนวยกิตแลว
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
(วุฒิเดิมปริญญาโท+วุฒิเดิมปริญญาตรี)
2557
2558
2559
2560 2561
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30
30
7
10
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คาใชจาย

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (เชน 24 หนวยกิตx 1000 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอ
ภาค)
450,000
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน(ทั้งหลักสูตรหรือ คาใชจายตอป x
จํานวนป)
165,880
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
80,000
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร(เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูท รงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
→คาใชจายรวม
695,880
→คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 10 คน)
69,588

ยอดสะสม
(ตอหัว)

69,588

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

24,000
24,000
36,000

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)

7,500
-

161,088

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

36,000

197,088

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

13,080
9,000
3,120
17,712

240,000

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร

240,000

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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วศฟ 711
DEE 711
วศฟ 712
DEE 712
วศฟ 713
DEE 713
วศฟ 714
DEE 714
วศฟ 715
DEE 715
วศฟ 716
DEE 716
วศฟ 717
DEE 717
วศฟ 718
DEE 718
วศฟ 719
DEE 719
วศฟ 720
DEE 720
วศฟ 730
DEE 730

การวิเคราะหและออกแบบวงจรแปรผันกําลังในระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียวและสองเฟส
Analysis and Design of Power Converters in Single
and Two Phase Induction Motor Drives
หัวขอขั้นสูงทางดานอิเล็กทรอนิกสกําลังและการ
ขับเคลื่อนกระแสสลับ
Advanced Topics in Power Electronics and AC
Drives
การออกแบบวงจรกรองสัญญาณรบกวน
แมเหล็กไฟฟาสําหรับระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
EMI Filter Design for Power Electronic Systems
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาในระบบไฟฟากําลัง
สมัยใหม
Electromagnetic Compatibility in Modern Power
Systems
อิเล็กทรอนิกสกําลังขั้นสูงในระบบไฟฟากําลัง
สมัยใหม
Advanced Power Electronics in Modern Power Systems
ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟากําลัง
Power System Reliability
การผลิตไฟฟาแบบการกระจายตัว
Distributed Generation
การควบคุมเชิงทํานายแบบจําลอง
Model Predictive Control
อสมดุลพลาสมาในยานความดันบรรยากาศ
Non-equilibrium Atmospheric Plasma
หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟา
Advanced Topics in Electrical Engineering
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลขั้นสูง
Advanced Digital Signal Processing

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วศฟ 731
DEE 731
วศฟ 732
DEE 732
วศฟ 733
DEE 733
วศฟ 750
DEE 750
วศฟ 751
DEE 751
วศฟ 752
DEE 752
วศฟ 753
DEE 753
วศฟ 754
DEE 754
วศฟ 755
DEE 755
วศฟ 756
DEE 756
วศฟ 770
DEE 770
วศฟ 771
DEE 771

ทฤษฎีสารสนเทศ
Information Theory
การอนุมานและกระบวนการสุม
Inference and Random Process
หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Advanced Topics in Telecommunication Engineering
การประมวลผลภาพถายขั้นสูง
Advanced Image Processing
การจดจํ า รู ป แบบขั้ น สู ง สํ า หรั บ การประมวลผล
ภาพถาย
Advanced Pattern Recognition for Image Processing
วิศวกรรมชีวกลศาสตรขั้นสูง 1
Advanced Biomechanics Engineering I
วิศวกรรมชีวกลศาสตรขั้นสูง 2
Advanced Biomechanics Engineering II
การประมวลผลสัญญาณทางชีวการแพทยขั้นสูง
Advanced Biomedical Signal Processing
วีธีการสรางแบบจําลองขั้นสูงสําหรับระบบพลศาสตร
ทางชีวการแพทย
Advanced Modeling Methodology for Dynamic
Biomedical Systems
หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมชีวการแพทย
Advanced Topics in Biomedical Engineering
หัวขอชั้นสูงของระบบสื่อสารดวยแสง
Advanced Topics in Optical Communication
Systems
หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Advanced Topics in Computer Engineering

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

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

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

3(3-0-6)
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3. หมวดปริญญานิพนธ
แบบ 2.1
วศฟ 790
ปริญญานิพนธ
DEE 790
Thesis
แบบ 2.2
วศฟ 791
ปริญญานิพนธ
DEE 791
Thesis

36

48

ความหมายของรหัสวิชา
เลขหลักรอย
หมายถึงระดับปริญญาเอกใชเลข 7 และ 8
เลขหลักสิบ
หมายถึงกลุมวิชา
เลขหลักหนวย
หมายถึงลําดับรายวิชาในกลุมวิชานั้น
ความหมายเลขหลักสิบ
0
หมายถึงกลุมวิชาบังคับ
1
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟากําลัง
2
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟากําลัง
3
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
4
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
5
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทย
6
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทย
7
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
8
หมายถึงกลุมวิชาวิจัยดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
9
หมายถึงกลุมวิชาปริญญานิพนธ
ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต
เลขนอกวงเล็บ
หมายถึงจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
เลขในวงเล็บตัวแรก หมายถึงจํานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึงจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึงจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 2.1 สําหรับผูจบปริญญาโทที่ทําวิจัยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ 700 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 1
DEE 700 Electrical Engineering Research Seminar I
วศฟ 703 วิยุตคณิต
DEE 703 Discrete Mathematics
วศฟ 704 การประมวลผลสัญญาณปรับตัวได
DEE 704 Adaptive Signal Processing
วศฟ... วิชาเลือก
DEE... Compulsory Elective Courses
รวมหนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ 701 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 2
DEE 701 Electrical Engineering Research Seminar II
วศฟ... วิชาเลือก
DEE... Compulsory Elective Courses
วศฟ 790 ปริญญานิพนธ
DEE 790 Thesis
รวมหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ 702 สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 3
DEE 702 Electrical Engineering Research Seminar III
วศฟ 790 ปริญญานิพนธ
DEE 790 Thesis
รวมหนวยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

หนวยกิต
1(0-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หนวยกิต
1(0-3-6)
3(3-0-6)
6
9
หนวยกิต
1(0-3-6)
6
6
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศฟ 790 ปริญญานิพนธ
DEE 790 Thesis

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9

รวมหนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศฟ 790 ปริญญานิพนธ
DEE 790 Thesis

9

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9

รวมหนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศฟ 790 ปริญญานิพนธ
DEE 790 Thesis

9

ชื่อวิชา

หนวยกิต
6

รวมหนวยกิต

6

3.1.4.2 แบบ 2.2 สําหรับผูจบปริญญาตรีที่ทําวิจัยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ 700 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 1
DEE 700 Electrical Engineering Seminar I
วศฟ 703 วิยุตคณิต
DEE 703 Discrete Mathematics
วศฟ 704 การประมวลผลสัญญาณปรับตัวได
DEE 704 Adaptive Signal Processing
วศฟ 705 ขั้นตอนวิธี
DEE 705 Algorithms
รวมหนวยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

หนวยกิต
1(0-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ 701 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 2
DEE 701 Electrical Engineering Seminar II
วศฟ... วิชาเลือก
DEE... Compulsory Elective Courses
วศฟ... วิชาเลือก
DEE... Compulsory Elective Courses
วศฟ... วิชาเลือก
DEE... Compulsory Elective Courses
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
1(0-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศฟ 702 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 3
DEE 702 Electrical Engineering Seminar III
วศฟ... วิชาเลือก
DEE... Compulsory Elective Courses
วศฟ... วิชาเลือก
DEE... Compulsory Elective Courses
วศฟ 791 ปริญญานิพนธ
DEE 791 Thesis
รวมหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศฟ 791 ปริญญานิพนธ
DEE 791 Thesis

หนวยกิต
1(0-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
9

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9

รวมหนวยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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9
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศฟ 791 ปริญญานิพนธ
DEE 791 Thesis

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9

รวมหนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศฟ 791 ปริญญานิพนธ
DEE 791 Thesis

9

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9

รวมหนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศฟ 791 ปริญญานิพนธ
DEE 791 Thesis

9

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9

รวมหนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศฟ 791 ปริญญานิพนธ
DEE 791 Thesis

9

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9

รวมหนวยกิต

9

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วศฟ 700
DEE 700

สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3-6)
Electrical Engineering Research Seminar I
การนําเสนอรายงานสัมมนาที่เกี่ยวของกับหัวขอที่นิสิตสนใจ ดวยปากเปลา และใน
รูปแบบบทความทบทวนวรรณกรรม
Seminar presentation on the topics related to the interests by giving oral presentation
and writing review article.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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วศฟ 701
DEE 701

สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3-6)
Electrical Engineering Research Seminar II
บุรพวิชา : วศฟ 700
การนําเสนอรายงานสัมมนาถึงแนวคิดและผลลัพธเบื้องตนของนิสิต ดวยปากเปลา
และในรูปแบบบทคัดยอขยาย
Seminar presentation on the concepts and preliminary results by giving oral
presentation and writing extended abstract.
วศฟ 702
DEE 702

สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา 3
1(0-3-6)
Electrical Engineering Research Seminar III
บุรพวิชา : วศฟ 701
การนําเสนอรายงานสัมมนาถึงผลลัพธการวิจัยบางสวนของนิสิต ที่สามารถใชเขารวม
การประชุมวิชาการได ดวยปากเปลา และในรูปแบบบทความวิจัย
Seminar presentation on the portion of research results that can be submitted to a
conference by giving oral presentation and writing manuscript.
วศฟ 703
DEE 703

วิยุตคณิต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
เซต ลํา ดับ การเรีย งสับเปลี่ยน การนับ เลขไฟโบนาชชี ความนา จะเปนการจัดหมู
จํานวนเฉพาะ กราฟ ทรี
Set; sequence; permutation; counting; Fibonacci numbers; combinatorial
probability; primes; graph; tree.
วศฟ 704
DEE 704

การประมวลผลสัญญาณปรับตัวได
3(3-0-6)
Adaptive Signal Processing
กระบวนการและแบบจําลองสุม ตัวกรองวีเนอร การทํานายเชิงเสน วิธีของการลดลง
ชันที่สุด ตัวกรองปรับตัวไดแบบคาเฉลี่ยกําลังสองต่ําที่สุด ตัวกรองปรับตัวไดแบบคาเฉลี่ยกําลังสองต่ํา
ที่สุดซึ่งถูกนอรมอลไลซ วิธีของกําลังสองต่ําที่สุด ตัวกรองปรับตัวไดแบบกําลังสองต่ําที่สุดวนซ้ํา ตัว
กรองคาลมาน
Stochastic processes and models; Wiener filter; linear prediction; method of steepest
descent; least-means-square (LMS) adaptive filter; normalized least-means-square adaptive filter;
method of least squares; recursive least-square (RLS) adaptive filter; Kalman filter.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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วศฟ 705
DEE 705

ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Algorithms
การเรี ย ง การค น หาทรี ฮี พ และแฮชชิ ง แบ ง เพื่ อ เอาชนะ กํา หนดการพลวั ต การ
วิเคราะหอมอรไทซ ขั้นตอนวิธีกราฟ เสนทางสั้นที่สุด โฟลวเครือขาย แคชชิง การคํานวณขนาน
Sorting; search trees, heaps, and hashing; divide-and-conquer; dynamic
programming; amortized analysis; graph algorithms; shortest paths; network flow; caching; parallel
computing.
วศฟ 710

การควบคุมขั้นสูงในการขับเคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียวและสอง
3(3-0-6)
เฟส
DEE 710
Advanced Control of Single and Two Phase Induction Motor Drives
การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียว แบบจําลองทางพลวัตของ
มอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียว หลักการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําสองเฟสแบบสมมาตรและไมสมมาตร
แบบจําลองทางพลวัตของมอเตอรเหนี่ยวนําสองเฟส อินเวอรเตอรแบบตางๆ สําหรับการขับเคลื่อน
มอเตอรเหนี่ยวนําสองเฟส วิธีการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําสองเฟสขั้นสูงดวยหลักการควบคุมแบบ
เวกเตอร การควบคุ มแรงบิ ดโดยตรง และวิธีค วบคุม ความเร็วรอบของมอเตอรแบบไรตัวตรวจวัด
ความเร็วรอบ
Control of single phase induction motors; dynamics modeling of SPIM; control of
symmetrical and asymmetrical three phase induction motors; dynamics modeling of TPIM; various
inverter topologies for TPIM drives; principle of advance control for TPIM; vector control; direct
torque control and speed sensorless control techniques.
วศฟ 711

การวิ เ คราะห แ ละออกแบบวงจรแปรผั น กํ า ลั ง ในระบบขั บ เคลื่ อ น 3(3-0-6)
มอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียวและสองเฟส
DEE 711
Analysis and Design of Power Converters in Single and Two phase
Induction Motor Drives
รายวิชานี้เนื้อหาครอบคลุมวิเคราะหและออกแบบวงจรแปรผันกําลังขั้นสูงสําหรับการ
ควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียวและสองเฟส บนพื้นฐานและหลัก การสเปซเวกเตอรพัลสวิดมอ
ดู เลชั่ น แบบแผนการสร า งสั ญญาณพัล สวิดมอดูเลชั่นสํา หรับ ควบคุม อินเวอรเตอร การออกแบบ
อินเวอรเตอรที่ใหแรงดันเอาตพุตสองเฟสแบบสมมาตรและไมสมมาตร
The course will cover advanced analysis and design of power converters for control
of single and two phase induction motor by the principles of space vector pulse width modulation,
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strategies of generating pulse width modulation pattern for controlling the inverter, inverter design of
balanced and unbalanced two-phase outputs.
วศฟ 712

หัวขอขั้นสูงทางดานอิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคลื่อน
3(3-0-6)
กระแสสลับ
DEE 712
Advanced Topics in Power Electronics and AC Drives
รายวิชานี้ครอบคลุมเรื่องราวความกาวหนาในปจจุบันและหัวขอที่นาสนใจทางดาน
อิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคลื่อนกระแสสลับ โดยการคัดเลือกของอาจารยผูสอน
The course will cover current advancements and interesting topics in power
electronics and AC drives selected by the instructor.
วศฟ 713

การออกแบบวงจรกรองสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาสําหรับระบบ
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
DEE 713
EMI Filter Design for Power Electronic Systems
รายวิชานี้คลอบคลุมเนื้อหาประกอบดวย บทนําเรื่องความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาในอิเล็กทรอนิกสกําลัง การวัดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัว
นํา เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนํา หลักการพื้นฐานของวงจรกรอง
องคประกอบวงจรกรองสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนํา เทคนิคการวัดอิมพีแดนซของ
แหลงกําเนิดสัญญาณรบกวน การออกแบบวงจรกรองสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนํา
ผลกระทบของวงจรกรองสัญ ญาณรบกวนแม เ หล็ ก ไฟฟ า ทางสายตั วนํ า ต อ เสถี ย รภาพของระบบ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง ขอจํากัดและการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนํา
Introduction to electromagnetic compatibility (EMC); electromagnetic interference
(EMI) in power electronics; conducted EMI measurement; conducted EMI reduction techniques;
basic concept of filtering techniques; EMI filter components; noise source impedance measurement
techniques; EMI filter design; effect of EMI filter on stability of power electronic systems; EMI filter
installations and limitations.
วศฟ 714
DEE 714

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาในระบบไฟฟากําลังสมัยใหม
3(3-0-6)
Electromagnetic Compatibility in Modern Power Systems
รายวิชาครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาในระบบไฟฟา
กําลังสมัยใหม โดยเนื้อหาประกอบไปดวย การวิเคราะหที่มาของปญหาและมาตรฐานที่เกี่ยวของ การ
วิเคราะหและควบคุมปญหาสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากระบบไฟฟากําลังสมัยใหม การ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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ควบคุมสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทั้งทางสายตัวนําและทางอากาศที่เกิดจากระบบสมารทกริด การ
วิเคราะหและปองกันผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากการทํางานของระบบไฟฟากําลัง
สมัยใหมที่เปนอันตรายตอมนุษย
The root causes of EMC problems in modern power systems and involving EMC
standardizations; the analysis and electromagnetic interference (EMI) controlling techniques in
modern power systems; controlling conducted and radiated EMI in smart grids; biological and
medical aspects of electromagnetic fields.
วศฟ 715
DEE 715

อิเล็กทรอนิกสกําลังขั้นสูงในระบบไฟฟากําลังสมัยใหม
3(3-0-6)
Advanced Power Electronics in Modern Power Systems
โครงสรางพื้นฐานของเครือขายระบบไฟฟากําลังสมัยใหม ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ไหลของกําลังงานในระบบไฟฟากําลัง คุณสมบัติพื้นฐานของระบบสงและการชดเชยในระบบสง การ
สงกําลังงานไฟฟาผานระบบ FACTS และ HVDC การควบคุมการไหลของกําลังงานแอกทีฟและรีแอก
ทีฟ การชดเชยคุณภาพแรงดันและกระแสในระบบไฟฟากําลัง วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังที่ใชในการแปร
ผันการผลิตพลังงานทางเลือก
Basic structure of electrical power system networks; fundamentals of power flow in
power systems; basic characteristics of transmission systems; compensation in transmission systems;
interconnection of power systems through FACTS and HVDC; active and reactive power flow
control; voltage and current compensation for power quality; power electronic circuits for conversion
of renewable energy generation.
วศฟ 716
DEE 716

ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Power System Reliability
การออกแบบและการประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับประมาณคาการ
วัดตางๆ ของความนาเชื่อถือไดในระบบไฟฟากําลัง การประเมินความเชื่อถือไดและดัชนีความเชื่อถือ
ได การเปรียบเทียบระหวางเกณฑเชิงกําหนดและเกณฑความนาจะเปน การจําลองสถานการณทํางาน
ของอุปกรณในระบบไฟฟากําลัง การสรางแบบจําลองระบบผลิตไฟฟา การประเมินความเชื่อถือไดของ
ระบบผลิตไฟฟากําลัง การออกแบบระบบไฟฟากําลังเพื่อยกระดับความเชื่อถือของระบบ การวางแผน
ขยายกําลัง การผลิตไฟฟา การประเมินความเชื่อถือไดของระบบที่มีการเชื่อมโยง กําลัง ผลิตสํารอง
สําหรับทํางาน การประเมินความเชื่อถือไดของระบบผลิตและระบบสงไฟฟากําลัง การประเมินความ
เชื่อถือไดของระบบจําหนายไฟฟากําลัง
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Design and application of mathematical models for estimating various measures of
reliability in electric power systems; Reliability evaluation and reliability indices; comparison
between deterministic and probabilistic criteria; operating state modelling of power system
equipment; generation system modelling; generation system reliability evaluation; design power
system in order to enhance its reliability; generation system expansion planning; interconnection
system reliability evaluation; operating reserve; composite system reliability evaluation; distribution
system reliability evaluation.
วศฟ 717
DEE 717

การผลิตไฟฟาแบบการกระจายตัว
3(3-0-6)
Distributed Generation
การจัดหาและบริหารจัดการไฟฟาในชนบท แนวความคิดพื้นฐานและคํานิยามการ
ผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว ความตองการใชไฟฟา การประเมินความนาเชื่อถือ เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
กระจายตัวชนิดกังหันแกส เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกระจายตัวชนิดเซลเชื้อเพลิง เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
กระจายตั วชนิ ดใช พลั ง งานทดแทน การวิเคราะหราคาสําหรับ การผลิตไฟฟา แบบกระจายตัว การ
ประเมินความเปนไปไดของโครงการและการตอเขากับระบบไฟฟา
Rural electrification; basic concepts and definitions of distributed generation;
demand for electric power: reliability evaluation; gas turbine powered distributed generators; fuel cell
powered distributed generators; renewable resources distributed generators; distributed generation
cost analysis; project feasibility; and grid interconnection option.
วศฟ 718
DEE 718

การควบคุมเชิงทํานายแบบจําลอง
3(3-0-6)
Model Predictive Control
หลักเบื้องตนของการควบคุมเชิงทํานายแบบจําลอง: แบบจําลองกระบวนการ ดัชนี
สมรรถนะ เงื่อนไขบังคับ การหาคาเหมาะที่สุด หลักการขอบเขตแบบถอยกลับ พื้นฐานเชิงทฤษฎีและ
ประเด็นทางปฏิบัติในการควบคุมเชิงทํานายแบบจําลอง แนวโนมการวิจัยในปจจุบันและอนาคตสําหรับ
การควบคุมเชิงทํานายแบบจําลอง
Basic concepts of model predictive control; process model; performance index;
constraints; optimization; receding horizon principle; theoretical foundation and practical issues in MPC;
current research and future trends of MPC.
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วศฟ 719
DEE 719

อสมดุลพลาสมาในยานความดันบรรยากาศ
3(3-0-6)
Non-equilibrium Atmospheric Plasma
ลั ก ษณะพื้ นฐานพลาสมาในย า นความดั นบรรยากาศ พลาสมาในย า นความดั นต่ํ า
พลาสมาในยานความดันบรรยากาศ การดิชชารจในชองวางขนาดไมโครที่ยานความดันอากาศสูง อสมดุล
พลาสมาเจ็ตในยานความดันบรรยากาศและการประยุกตใชงาน
Introduction to atmospheric pressure plasmas; low-pressure plasmas; atmospheric
pressure plasmas; high- pressure micro cavity discharges; atmospheric pressure non-equilibrium plasma
jets and its applications.
วศฟ 720
DEE 720

หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Advanced Topics in Electrical Engineering
รายวิชาครอบคลุมเรื่องราวความกาวหนาในปจจุบันและหัวขอที่นาสนใจทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา โดยผูสอนเปนผูเลือกหัวขอสําหรับการสัมมนา
The course will cover current advancements and interesting topics in the field of
electrical engineering selected by the instructor for seminar.
วศฟ 730
DEE 730

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Digital Signal Processing
ความรูทั่วไปเกี่ย วกับ อนุกรมฟูเรียร การแปลงดิสครีตไทมฟูเรียรการแปลงซี การ
แปลงดิสครีตฟูเรียรการแปลงฟาสตฟูเรียรการใชงานอัลกอริทึมของการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ระบบเวลาดีสครีตในทรานสฟอรมโดเมน โครงสรางตัวกรองความถี่แบบดิจิตอล การออกแบบตัวกรอง
ความถี่แบบดิจิตอลในกรณีของไอไออารและเอฟไออารเดซิเมชัน การประมาณคาในชวง การแปลง
ดิสครีตฮิลเบิรท
General concepts of discrete time fourier series and transform; z-transform; discrete
fourier transform; fast fourier transform; DSP algorithm implementation; discrete-time systems in
transform domain; digital filter structures; digital filter design: IIR case; digital filter design: FIR case;
decimation; interpolation; discrete Hilbert transform.
วศฟ 731
DEE 731

ทฤษฎีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Theory
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ เอ็นโทรป ขาวสารมิวชวล คุณสมบัติของ อิควิ
พารทิชันเชิงเสนกํากับอัตราเอ็นโทรปของกระบวนการสโตแคสติก การบีบอัดขอมูล การเขารหัส ความ
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ซับซอนโคลโมโกรอฟความจุชองสัญญาณ ดิฟเฟอเรนเชียลเอ็นโทรปชองสัญญาณแบบเกาส เอ็นโทรป
สูงสุดและการประมาณคาสเปกตรัม ทฤษฎีสารสนเทศและสถิติ ทฤษฎีการผิดเพี้ยนของสัญญาณ ทฤษฎี
สารสนเทศ โครงขาย Inequalities ในทฤษฎีสารสนเทศ
Introductions to information theory; entropy; mutual information; asymptotic
equipartition property; entropy rates of a stochastic process; data compression; coding; Kolmogorov
complexity; channel capacity; differential entropy; the Gaussian channel; maximum entropy and
spectral estimation; information theory and statistics; rate distortion theory; network information
theory; inequalities in information theory.
วศฟ 732
DEE 732

การอนุมานและกระบวนการสุม
3(3-0-6)
Inference and Random Process
ความน า จะเป น เงื่ อนไขและความอิ ส ระ ตั ว แปรสุ ม การกระจาย ฟ ง ก ชั นกํ า เนิ ด
โมเมนต การลูเขาของตัวแปรสุม การอนุมาน การประมาณ การทดสอบสมมติฐาน กระบวนการสุม โซ
มารคอฟ
Probability; conditioning and independence; random variables; distributions;
moment generating functions; convergence of random variables; inference; estimation; hypothesis
testing; random process; Markov chains.
วศฟ 733
DEE 733

หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Advanced Topics in Telecommunication Engineering
รายวิชานี้ครอบคลุมเรื่องราวความกาวหนาในปจจุบันและหัวขอที่นาสนใจทางดาน
วิศวกรรมโทรคมนาคม โดยผูสอนเปนผูเลือกหัวขอเพื่อการสัมมนา
The course will cover current advancements and interesting topics in the field of
telecommunications selected by the instructor for seminar.
วศฟ 750
DEE 750

การประมวลผลภาพถายขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Image Processing
วิชานี้ศึกษาถึงงานวิจัยขั้นสูงที่นาสนใจในปจจุบัน เกี่ยวกับการประมวลผลภาพถาย
โดยอาจารยผูสอนเปนผูพิจารณาหัวขอ
This course will cover advanced topics of interest selected by the instructor in the
field of imaging processing.
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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วศฟ 751
DEE 751

การจดจํารูปแบบขั้นสูงสําหรับการประมวลผลภาพถาย
3(3-0-6)
Advanced Pattern Recognition for Image Processing
วิชานี้ศึกษาถึงงานวิจัยขั้นสูงที่นาสนใจในปจจุบัน เกี่ยวกับการจดจํารูปแบบสําหรับ
การประมวลผลภาพถาย โดยอาจารยผูสอนเปนผูพิจารณาหัวขอ
This course will cover advanced topics of interest selected by the instructor in the
field of pattern recognition for imaging processing.
วศฟ 752
DEE 752

วิศวกรรมชีวกลศาสตรขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Biomechanics Engineering I
วิชานี้ศึกษาถึงงานวิจัยขั้นสูงที่นาสนใจในปจจุบัน เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวกลศาสตร
โดยอาจารยผูสอนเปนผูพิจารณาหัวขอ
This course will cover advanced topics of interest selected by the instructor in the
field of biomechanics engineering.
วศฟ 753
DEE 753

วิศวกรรมชีวกลศาสตรขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Biomechanics Engineering II
รายวิชานี้ครอบคลุมเรื่องราวความกาวหนาในปจจุบันและหัวขอที่นาสนใจทางดาน
วิศวกรรมชีวกลศาสตร โดยการคัดเลือกของอาจารยผูสอน
The course will cover current advancements and interesting topics in biomechanics
engineering selected by the instructor.
วศฟ 754
DEE 754

การประมวลผลสัญญาณทางชีวการแพทยขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biomedical Signal Processing
วิชานี้ศึกษาถึงงานวิจัยขั้นสูงที่นาสนใจในปจจุบัน เกี่ยวกับการประมวลสัญญาณทาง
ชีวการแพทย โดยอาจารยผูสอนเปนผูพิจารณาหัวขอ
This course will cover advanced topics of interest selected by the instructor in the
field of biomedical signal processing.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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วศฟ 755

วี ธี ก ารสร า งแบบจํ า ลองขั้ น สู ง สํ า หรั บ ระบบพลศาสตร ท างชี ว
3(3-0-6)
การแพทย
DEE 755
Advanced Modeling Methodology for Dynamic Biomedical Systems
วิธีการสรางแบบจําลองขั้นสูงโดยใชคณิตศาตรอธิบายกลไกและความสัมพันธตางๆ
เพื่อศึกษาระบบหรือปรากฎการณพลศาตรของระบบชีวการแพทยที่ไมสามารถตรวจวัดไดโดยตรง เชน
ระบบประสาทและการเคลื่ อ นไหว และทํา นายผลที่ เ กิด ขึ้ น ภายใต เ งื่อ นไขและความเป นไปได ที่
หลากหลาย เพื่อนําไปใชปรับปรุงพฤติกรรม และวิเคราะหแกใขปญหาความผิดปกติและปองกันการ
บาดเจ็บตางๆ
Deterministic models; simulation and analysis; stochastic models; simulation and
data analysis; optimization for nonlinear system; stochastic optimization; musculoskeletal model;
central pattern generating model; neuro-musculoskeletal model.
วศฟ 756
DEE 756

หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมชีวการแพทย
3(3-0-6)
Advanced Topics in Biomedical Engineering
รายวิชานี้ครอบคลุมเรื่องราวความกาวหนาในปจจุบันและหัวขอที่นาสนใจทางดาน
วิศวกรรมชีวการแพทย โดยการคัดเลือกของอาจารยผูสอนเพื่อการสัมมนา
The course will cover current advancements and interesting topics in biomedical
engineering selected by the instructor.
วศฟ 770
DEE 770

หัวขอชั้นสูงของระบบสื่อสารดวยแสง
3(3-0-6)
Advanced Topics in Optical Communication Systems
ทฤษฎีและการสื่อสารในเสนใยนําแสง ควันตัมของแสง ระบบการสื่อสารดวยแสง
การสื่อสารแบบไมเปนเชิงเสนในแสง ความออนไหวทางแสง การเกิดผลของเคอรในแสง การรวมตัว
แบบโฟเวฟคีออสในแสง โซลิตอนของแสง ทฤษฎีของโพรงสั่นพองวงแหวนแบบไมเปนเชิงเสน การ
ใช Add/Drop ในการตรวจดักแสง โพรงสั่นพองวงแหวนขนาดไมโครและนาโน การประยุกตใชโพรง
สั่นพองวงแหวนขนาดไมโครและนาโนในระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบแสง
Theory and fiber optic communication; quantum of light; optical communication
systems; nonlinear communication in fiber optic; nonlinearity in optical fibers; optical nonlinear
susceptibility; optical Kerr effect; Four Wave Mixing; optical chaos; optical soliton; theory of ring
resonator; add/drop filter; micro ring and nano ring resonator; and applied ring resonators system for
optical network communication.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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วศฟ 771
DEE 771

หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Advanced Topics in Computer Engineering
รายวิชานี้ครอบคลุมเรื่องราวความกาวหนาในปจจุบันและหัวขอที่นาสนใจทางดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยอาจารยผูสอนเปนผูพิจารณาหัวขอเพื่อการสัมมนา
This course covers current advancements and interesting topics in the field of
computer engineering selected by the instructor for seminar.
วศฟ 790
DEE 790

ปริญญานิพนธ
36
Thesis
ทําการวิจัยเกี่ยวกับหัวขอซึ่งทันสมัย ที่อยูในความสนใจทางดานวิศวกรรมไฟฟา ชีว
การแพทย คอมพิวเตอร หรือหัวขอที่เกี่ยวของ เพี่อจัดเตรียมขึ้นเปนปริญญานิพนธ โดยเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรปริญญาเอก
State-of-the-art research topic related to electrical engineering; biomedical
engineering; computer engineering; or related topics for writing a thesisin the fulfillment of the
requirement for the Doctoral of Philosophy's degree.
วศฟ 791
DEE 791

ปริญญานิพนธ
48
Thesis
ทําการวิจัยเกี่ยวกับหัวขอซึ่งล้ําสมัย ที่อยูในความสนใจทางดานวิศวกรรมไฟฟาชีว
การแพทย คอมพิวเตอร หรือหัวขอที่เกี่ยวของเพี่อจัดเตรียมขึ้นเปนปริญญานิพนธ โดยเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรปริญญาเอก
forward-looking research topic related to electrical engineering; biomedical
engineering; computer engineering; or related topics for writing a thesis in the fulfillment of the
requirement for the Doctoral of Philosophy's degree.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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3.2.2 อาจารยประจํา
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
ดร.เวคิน ปยรัตน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฑีฆพันธ เจริญพงษ

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

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ด., 2553

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ., 2541

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม., 2547

วิศวกรรมไฟฟา

Ph.D. , 2553

Electronics and
Communication
Engineeringt
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟาและ
สารสนเทศ
System Design
Engineering

วศ.บ., 2543
วศ.ม., 2548
D.Eng., 2551

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

สาขาวิชา

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
University of Fukui, Japan
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เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ดร.นําคุณ ศรีสนิท

วศ.บ., 2539

ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ชาญไชย ไทยเจียม

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

อาจารย

ดร.กฤชชัย วิถีพานิช

อส.บ., 2540

วศ.ม., 2544

อาจารย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ดร.สมภพ รอดอัมพร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

Ph.D. , 2555
อส.บ., 2534
วศ.ม., 2540
Ph.D., 2553

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
Applied Electrical
Engineering
เทคโนฯไฟฟา
อุตสาหกรรม
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิศวกรรมไฟฟา

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Electrical Engineering University of Limerick
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
วิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Electronics and Electrical University of Southampton, UK
Engineering
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เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ดร.ธนาธิป สุมอิ่ม

วศ.บ., 2539
M.Eng., 2545
Ph.D., 2552

อาจารย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ดร.วงศวทิ ย เสนะวงศ

อาจารย

ดร.กําพล วรดิษฐ

อาจารย

ดร.อัมราพร บุญประทะ
ทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

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

Ph.D., 2545
วศ.บ., 2545
วศ.ด., 2553
วศ.บ., 2543
วศ.ม., 2547
Ph.D., 2556

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
Electric Power System
Management
Electronic and
Computer Engineering
Biomedical Engineering
Engineering and
Physical Science in
Medicine
Biomedical Engineering
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical
Engineering

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

Imperial College London, UK
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Manchester, United Kingdom
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เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ดร.คมกฤษ ประเสริฐวงษ

อส.บ., 2536
วศ.ม., 2541
D.Eng., 2552

อาจารย

ดร.กําพล วรดิษฐ

วศ.บ., 2546
วศ.ด., 2553

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
Electric Power System
Management
วิศวกรรมไฟฟา
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิศวกรรมไฟฟา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทํางานวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตองเปนการศึกษาวิเคราะหหัวขอที่เกี่ยวของกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟาหรือที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการแกปญหาในเชิงทฤษฎี
หรือปฏิบัติ นิสิตแตละคนจะตองทําวิจัย โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 (ภาคผนวก ก)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิสิตตองคนควาศึกษาดวยตนเอง ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูคุมปริญญานิพนธ หัวขอ
ในการศึกษาคนควาเปนการคิดคน หรือพัฒนาที่ตรงสาขาวิศวกรรมไฟฟา หรือที่เกี่ยวของ โดยทําการ
เขียนปริญญานิพนธ ในรูปแบบที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความเขาใจในปญหา สามารถคนควาทฤษฎี รวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะหในเชิงวิชาการ
เพื่อนํามาสังเคราะหหาขอสรุป หรือหาแนวทางแกปญหา แลวถายทอด ในรูปแบบการเขียน และการ
นําเสนอ
5.3 ชวงเวลา

เปนไปตามขอ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน
และโครงสรางหลักสูตร

5.4 จํานวนหนวยกิต
- หลักสูตรแบบ 2.1 สําหรับผูจบปริญญาโทที่ทําวิจัยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 36 หนวยกิต
- หลักสูตรแบบ 2.2 สําหรับผูจบปริญญาตรีที่ทําวิจัยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 72 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ จัดเตรียมสถานที่ ครุภัณฑ อุปกรณ และวัสดุ
ที่ใชในงานวิจัย มีตัวอยางแมแบบ (รูปแบบ) ในการทําปริญญานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลปริญญานิพนธ ตามขอคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 5 ขอที่ 27 (ภาคผนวก ก)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีทักษะสื่อสาร

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

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
กลยุทธการสอน
จริยธรรม
1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหา - สรางวัฒนธรรมการศึกษาเพื่อ
ทางคุณธรรม จริยธรรมที่
นําไปสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ซับซอนในบริบททางวิชาการ
อยางมีคุณธรรมจริยธรรม เชน
หรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไมมี
วัฒนธรรมการเขาเรียน การ
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมี
เตรียมการเพื่อการเรียน การ
ระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ รวมมือกันทํางานกลุม การให
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็ เกียรติผูอื่น การรักษาเวลา โดย
สามารถใชดุลพินิจอยางผูรู ดวย เนนใหมีการเรียนรูผลกระทบ
ความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวย ของสิ่งที่ตนทําที่มีตอผูอื่น ทั้งใน
หลักการที่มีเหตุผลและคานิยม ดานการเรียนและในการ
อันดีงาม
ปฏิบัติงาน ผานการเรียนใน
2. แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุป รายวิชาการทํางานกลุม
การศึกษาดูงาน หรือการจัดงาน
ของปญหาโดยคํานึงถึง
สานสัมพันธระหวางนิสิต
ความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับ
บัณฑิตและคณาจารย
ผลกระทบ
3. ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของ - เรียนรูจากตัวอยางกรณีศึกษาที่
จรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรมการ
โตตอบและการแลกเปลี่ยนใน
หองเรียน หรือเมื่อไปศึกษาดูงาน
- ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและ
การมีสวนรวมของนักศึกษาใน
การทํางานกลุม
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
เพื่อทบทวน และแกไข
สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใช
ดุลพินิจทางดานคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
4. แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
ที่ทํางานและในชุมชนที่
กวางขวางขึ้น
2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
1. สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ
สรางองคความรูใหม มีความ
เขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งใน
องคความรูที่เปนแกนใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี
หลักการและแนวคิดที่เปน
รากฐาน
2. มีความรูที่เปนปจจุบันใน
สาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหา
ที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในสาขา
วิชาชีพ
3. จะตองมีความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ในการปฏิบัติงานในรายวิชาตาง
ๆ
- สอดแทรกความรูดานการ
จัดการทางอารมณ (EQ
Management)

กลยุทธการสอน
- ใชการเรียนการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
และผูเรียน และระหวางผูเรียน
และผูสอน
- ใชการเรียนการสอนโดย
นําเสนอเทคโนโลยีและองค
ความรูใหม ๆ ในรายวิชาตาง ๆ
ผานการศึกษางานวิจัย และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ จาก
บทความทางวิชาการและวิชาชีพ
- ใชการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจริง
- ใชเอกสารประกอบการสอน
เปนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู
ดานภาษาที่เกี่ยวของในรายวิชา
ตาง ๆ
- ใชเทคนิคการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนิสิต
เชน การทดสอบยอย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค
หรือประเมินจากรายงาน และ
การนําเสนอรายงาน รวมถึง
ประเมินจากผลการสอบ สอบ
ประมวลผลความรู การสอบ
หัวขอปริญญานิพนธ การสอบ
ความกาวหนา การสอบปริญญา
นิพนธ และการตีพิมพบทความ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
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ผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการสอน
นานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่ แบบผสมผสานเทคนิคการเรียน
เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอ การสอนแบบตาง ๆ เขาดวยกัน
สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา
ตามสถานการณและความจําเปน
ในแตละรายวิชา
2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
1. สามารถใชความเขาใจอันถอง
แทในทฤษฎี และเทคนิคการ
แสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญได
อยางสรางสรรค พัฒนาแนวทาง
การแกไขปญหาดวยวิธีการ
ใหมๆ
2. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัย
และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู
ความเขาใจใหมที่สรางสรรค
โดยบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอก
สาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
3. สามารถออกแบบและ
ดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญ
ในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองคความรูใหม หรือ
แนวทางปฎิบัติในวิชาชีพอยางมี
นัยสําคัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิธีการวัดและประเมินผล

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- เนนการสอนใหนิสิตรูจัก
บูรณาการและการประยุกตใช
ทฤษฎีความรูตางๆ ผานการทํา
รายงาน และงานที่มอบหมายใน
วิชาตางๆ
- เนนการสอนใหรูจักสังเกต
และจับประเด็นที่มาและ
ความสําคัญของปญหาตาง ๆ ใน
งาน และวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ
เพื่อนามากําหนดวัตถุประสงค
ในการแกปญหานั้นๆ อยางมี
บูรณาการ ผานการทําขอเสนอ
โครงการปริญญานิพนธ และ
วิชาที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัย
- เนนใหเห็นความสําคัญและ
รูจักเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะห
และตัดสินใจแกปญหาอยางมี
เหตุผลและอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนจริง ผานการศึกษาและ
การทํารายงาน การทําปริญญา
นิพนธ และวิชาที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีวิจัย

ประเมินจากผลการทํารายงาน
งานที่ไดรับมอบหมาย การสอบ
ปากเปลาในวิชาปริญญานิพนธ
การสอบหัวขอ และการรายงาน
ความกาวหนา
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถสูงในการ
- กําหนดใหมีการทํารายงาน
ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ หรืองานที่มอบหมายในแตละ แสดงออกของนิสิตในการ
และวิชาชีพสามารถวางแผน
วิชา และมีการนําเสนอผลงาน นําเสนอผลงานหรือรายงานใน
วิเคราะหและแกปญหาที่
หรือรายงานนั้นๆ
วิชาตาง ๆ หรือในการสอบปาก
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง
เปลาหรือการสอบปริญญานิพนธ
- ใชการเรียนการสอนแบบ
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
ตนเองและองคกรไดอยางมี
และผูเรียน และระหวางผูเรียน
ประสิทธิภาพ สรางปฎิสัมพันธ และผูสอน
ในกลุมอยางสรางสรรค
2. แสดงออกถึงความโดดเดนใน
การเปนผูนําในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อ
นํามาใชในการศึกษาคนควาใน
ประเด็นปญหาที่สําคัญและ
ซับซอน สรุปปญหาและ
เสนอแนะแกไขปญหาในดาน
ตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
เฉพาะ
2. สามารถสื่อสารอยางมี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- สอดแทรกการประยุกตใช
เทคโนโลยี การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
คิดวิเคราะหเชิงตัวเลขลงไปใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ
- มีการทดลอง คนควาเกี่ยวกับ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศลงในวิชาที่เกี่ยวของ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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- ประเมินจากการใชงาน blog
หรือ e-mail เพื่อการประสานงาน
ระหวางอาจารยและนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทางการปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวของ
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ผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธการสอน

ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้ง
ในวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการ และไมเปนทางการผาน
สื่อตีพิมพทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ

- จัดทา e-mail group หรือ blog
ของนักศึกษา เพื่อการสื่อสาร
การสงรายงาน และ
ประสานงานระหวางคณาจารย
และนักศึกษา และระหวาง
นักศึกษาและนักศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
ดานที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีที่
ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถใช
ดุลพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม
2. แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ
3. ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวน และแกไข สนับสนุนอยางจริงจัง
ใหผูอื่นใชดุลพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่น
4. แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและ
ในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
ดานที่ 2 ความรู
1. สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่
เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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2. มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในสาขาวิชาชีพ
3. จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
1. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ
2. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการ
แนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
3. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู
ใหม หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีค วามสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะหและ
แก ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นสู ง มากด ว ยตนเอง รวมทั้ ง วางแผนในการปรั บ ปรุ ง ตนเองและองค ก รได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สรางปฎิสัมพันธในกลุมอยางสรางสรรค
2. แสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
ดานที่ 5 การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหาที่สําคัญ
และซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการผานสื่อ
ตีพิมพทางวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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3.แผนที่แสดงความรับผิดชอบ (Mapping)
แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
●ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 700 สัมมนางานวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1
วศฟ 701 สัมมนางานวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2
วศฟ 702 สัมมนางานวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟา 3
วศฟ 703 วิยุตคณิต
วศฟ 704 การประมวลผลสัญญาณปรับตัวได
วศฟ 705 ขั้นตอนวิธี
วศฟ 710 การควบคุมขั้นสูงในการขับ
เคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียวและสองเฟส

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู
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2
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○
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●
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○

○
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○
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○
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○
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ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1
●

2
○

●

●

○

●

●
○
○
●

○
●
●
●

ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
○

2
●

○

○

●

●

○

○

●

○
●
●
○

○
○
○
○

●
○
○
●

○
●
●
○
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 711 การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรแปรผันกําลังในระบบขับเคลื่อน
มอเตอรเหนีย่ วนําเฟสเดียวและสองเฟส
วศฟ 712 หัวขอขัน้ สูงทางดาน
อิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคลื่อน
กระแสสลับ
วศฟ 713 การออกแบบวงจรกรอง
สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาสําหรับ
ระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
วศฟ 714 ความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟาในระบบไฟฟากําลัง
สมัยใหม
วศฟ 715 อิเล็กทรอนิกสกําลังขั้นสูงใน
ระบบไฟฟากําลังสมัยใหม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา
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ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 716 ความเชื่อถือไดของระบบ
ไฟฟากําลัง
วศฟ 717 การผลิตไฟฟาแบบการ
กระจายตัว
วศฟ 718 การควบคุมเชิงทํานาย
แบบจําลอง
วศฟ 719 อสมดุลพลาสมาในยานความ
ดันบรรยากาศ
วศฟ 720 หัวขอชั้นสูงทาง
วิศวกรรมไฟฟา
วศฟ 730 การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิตอลขั้นสูง
วศฟ 731 ทฤษฎีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา
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ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 732 การอนุมานและกระบวนการ
สุม
วศฟ 733 หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม
วศฟ 750 การประมวลผลภาพถายขั้น
สูง
วศฟ 751 การจดจํารูปแบบขั้นสูง
สําหรับการประมวลผลภาพถาย
วศฟ 752 วิศวกรรมชีวกลศาสตรขั้นสูง
1
วศฟ 753 วิศวกรรมชีวกลศาสตรขั้นสูง
2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา
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ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1
●

2
○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

○

ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
○

2
●

○

○

●

○

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

○

●

●

○

●

○

○

●

●

○
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ดานที่ 1
ดานที่ 2
รายวิชา
คุณธรรมและจริยธรรม

วศฟ 754 การประมวลผลสัญญาณทาง
ชีวการแพทยขั้นสูง
วศฟ 755 วีธีการสรางแบบจําลองขั้น
สูงสําหรับระบบพลศาสตรทางชีว
การแพทย
วศฟ 756 หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมชีว
การแพทย
วศฟ 770 หัวขอชั้นสูงของ
ระบบสื่อสารดวยแสง
วศฟ 771 หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
วศฟ 790 ปริญญานิพนธ
วศฟ 791 ปริญญานิพนธ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ความรู

1
○

2
●

3
○

4
○

1
●

2
○

3
○

1
○

2
●

3
○

○

●

○

○

●

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

●

○

○

●

○

●

○

●
●

○
○

●
●

●
●

●
●

●
●
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ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1
○

2
●

○

●

●

○

●

○

○

○

○
○

●
●

ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
●

2
○

○

○

●

○

●

●

○

○

●

○

●

○

○

●

○

●

○

●

●
●

●
●

●
●

○
○

●
●

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

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

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

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

- การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ใหผลการประเมินเปน ผาน P (Pass) หรือ
ไมผาน F (Fail)
- การสอบขอเสนอปริญญานิพนธ ตองไดรับผลผาน ภายในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใชการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน
หรือการสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใชจะขึ้นอยูกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรูในดาน
ตางๆเปนสําคัญ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 (ภาคผนวก ก)หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอที่ 48
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สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษาและมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
3. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
4. สอบภาษาตางประเทศได
5. สอบวัดคุณสมบัติได โดยการสอบปากเปลาและ/หรือสอบขอเขียน ในกรณีสอบปากเปลา
นิสิตจะไดรับคําสําคัญ 5 คํา ใหนําเสนอ ซึ่งคําสําคัญถูกเลือกโดยกรรมการบริหารหลักสูตร ในกรณี
สอบขอเขียน นิสิตจะสอบขอเขียน 4 วิชา จากวิชาใด ๆ ที่อยูในหลักสูตร ซึ่งเลือกโดยกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยตองไดรับผลผานครบทุกคําสําคัญและ/หรือทุกวิชาขอเขียน ภายในระยะเวลา 4 ภาค
การศึกษา ทั้งนี้ สามารถสอบซอมไดหนึ่งครั้ง ในแตละภาคการศึกษา
6. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
7. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีกระบวนการในการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําอาจารยใหมใหทราบถึงบทบาทและหนาที่อาจารย
ระดับ บัณฑิตศึก ษา พรอมทั้ง จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ย วของกับ การปฏิบัติงาน
ใหกับอาจารยใหมเพื่อใหอาจารยใหมมีความรูความเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ
พรอมทั้งชี้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดตางๆในหลักสูตร รวมทั้งมีแนวทางใน
การเตรี ยมเอกสารประกอบการสอนและแนวทางสอนแบบตางๆโดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญ มีการ
แนะนําสถานที่ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แนะนําอาจารยใหมตอนักศึกษาที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่
รับผิดชอบสอน รวมทั้งนโยบายของสาขาวิชา คณะฯ/สถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) สงเสริมใหคณาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/
หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และความคิดเห็นของ
นักศึกษาและอุตสาหกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของคณาจารย
(3) สงเสริมใหมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินการสอนทั้งภายในองคกร และจัดรวมกับองคการภายนอก
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สงเสริมใหคณาจารยนํานักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน
(2) สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมหรือแกไขปญหาตางๆ ใน
อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาแหงชาติ
(3) สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ เขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(4) สงเสริมใหคณาจารยสามารถลาศึกษาตอหรือลาเพิ่มพูนความรูในสาขาเฉพาะ
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3. การเตรียมการบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร
3.1 การเตรียมการบุคลากรใหม
มีกระบวนการในการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําบุคลากรใหมใหทราบถึงบทบาทและ
หนาที่บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา มีการแนะนําสถานที่ อาจารยในหลักสูตร แนะนํา
บุคลากรใหมตอนิสิตที่ในหลักสูตร
3.2 การพัฒนาบุคลากร
(1) สงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสปการณ
(2) สงเสริมใหบุคลากรนํานิสิตดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย
หัวหนาภาควิชา หรืออาจารยที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ และอาจารยประจํา
หลักสูตรอีก 2 คน เปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ทําหนาที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดย
คณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เปนผูกํากับและใหคําแนะนํา คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กําหนดอาจารยผูสอน ติดตาม รวบรวม
ขอมูลตางๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ เปนตน มาเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทุกๆ ป
1.1 เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยอาจารยและนิสิตสามารถทันตอความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเปนผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ ทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ
เฉพาะทาง
2. กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู มีแนวทางการเรียนรูที่สรางความรู ความสามารถ ในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
1.2 การดําเนินการ
1. ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัย อยางสม่ําเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ป
2. จัดใหมีผูสอนและหรือผูชวยสอน
3. กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมีประสบการณความเชี่ยวชาญ
ตรงสาขาวิชาการที่สอน
4. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําทางวิชาการ และหรือเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะ
ดาน
5. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานดานหลักสูตร ทั้งในและตางประเทศ
6. มีการประเมินตามตัวบงชี้ในหลักสูตรทุกป
7. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความรวมมือกับ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
8. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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1.3 การประเมินผล การดําเนินการ
1. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
2. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
3. ผลการประเมินการเรียนการสอน
4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ป
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ป
6. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ทรั พ ยากรที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารสื บ ค น ผ า นฐานข อ มู ล โดยมี สํ า นั ก งาน
สารสนเทศของคณะ หองสมุดประจําคณะ และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
หนั ง สื อด า นการบริหารจัดการและดา นอื่นๆรวมถึง ฐานขอมูล ที่จะใหสืบคนสวนระดับ คณะมี
หนั ง สื อ ตํ า ราเฉพาะทางที่ เ ป น หนั ง สื อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษนอกจากนี้ มี อุ ป กรณ ที่ ใ ช
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อบริการใหอาจารยและนิสิต
ไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนในการติดตอประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเปนคณะมีการ
จั ด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช ป ระกอบการสอนของอาจารย อ าทิ เ ครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร
คอมพิวเตอรเครื่องฉายสไลดเปนตน
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา
นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยทํา
หนาที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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2.4.1 เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และชองทางการเรียนรูที่เพียบพรอมทันสมัย
2.4.2 การดําเนินการ
1. จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2.จัดใหมีเครือขายและหองเรียนออนไลน
3.จัดใหมีหองสมุดที่สามารถใหบริการทั้งหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล
4.จัดใหมีหองเรียนที่มีเครื่องอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําเปนบันทึกจํานวนเครื่องมืออุปกรณ ชั่วโมงการใชงาน หองปฏิบัติการ และ
เครื่องมือ
2.สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล ที่มีใหบริการ
3.ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และการปฏิบัติการ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1. อาจารย ป ระจํ า ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติคือ สําเร็จการศึกษาทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3. มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี
ประสบการณทําวิจัย หรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตร และผูส อน จะตองประชุม รวมกันในการวางแผนและการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอน
ในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเปนอาจารย
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมและคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรกอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวย การสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และ
ทัศนคติตองาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถใหบริการ ให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง อาทิ ใหเขาใจ
แนวปฏิบัติงานของสาขาวิชาตางๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยนิสิตสามารถรับคําแนะนําดาน
วิชาการ อาทิ ปญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่เหมาะสม เปนตน ทุนสนับสนุนการวิจัย
ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณของนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒมี ก ารจั ด การที่ เ ป ด โอกาสให นิ สิ ต อุ ท ธรณ ใ นเรื่ อ งต า งๆ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ โดยนิสิตที่ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณผานกองกิจการนิสิตเพื่อ
ดําเนินการเสนอตอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาคําอุทธรณ
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟานั้นคาดวามีความตองการกําลังคน
ดานอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงขึ้น ไดกําหนดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของผูประกอบการ
โดยเฉลี่ยอยูในระดับ 3.5 จากเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้คณะฯโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
ฯ จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อนําขอมูลมาใช
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความตองการ
ของตลาดแรงงานเพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
2557
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
X
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน
X
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการ
X
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
X
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
X
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ50ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชีบ้ ังคับที่ตอ งดําเนินการ(ขอ 1-5) ในแตละป
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
9
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

2558

2559

2560

2561

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
12

5
12

5
10

5
11

61

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การประเมินกลยุทธการสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนใน
ทุกๆหวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการสอบยอย การสังเกตพฤติกรรม การ
แลกเปลี่ยนอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน รวมถึงการสอบกลางภาค
และปลายภาคจะสามารถชี้ไดวานิสิตมีความเขาใจในเนื้อหาที่สอนไปหรือไม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
จั ด ให นิ สิ ต ได มี ก ารประเมิ น ผลการสอนของอาจารย ใ นทุ ก ด า น ผ า นแบบประเมิ น
อิเล็กทรอนิคส และจัดทํารายงานผลการประเมินใหอาจารยทราบทุกๆ ภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลผานการสอบถามจากนิสิต บัณฑิต และผูใช
บัณฑิตหรือภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้อาจจะมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกดวย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไวในหมวดที่ 10 ขอ 50 (ภาคผนวก ก) ตัวบงชี้ผล
การดําเนินงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
เมื่อไดผลการประเมินตามหมวดที่ 10 ขอ 5 (ภาคผนวก ก) การประเมินผลการดําเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตรแลวใหคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูบริหารหลักสูตร นําผลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหเพื่อหาจุดแข็งจุดออน โอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และนําผลการวิเคราะหมาใช
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตรตอไป
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ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก ข

สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
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ภาคผนวก ค

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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การวิพากษหลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
2. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
3. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตร กิณเรศ
4. รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ ปณฑวิรุจน
มีความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และการแกไขหลักสูตรตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทาน
ดังตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
ที่
1
12 ผลกระทบจาก ขอ - การพัฒนาหลักสูตรควร - แกไขใหชี้ถึงความจําเปนตอการอยู
11.1 และขอ 11.2 ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ รอดในการแขงขันที่เนนการวิจัย
ตอการพัฒนา
ตองมีการสอนในระดับ และใสคําสําคัญ พัฒนาประเทศได
หลักสูตรและความ ปริญญาเอก ในสาขา
อยางยั่งยืน
เกี่ยวของกับพันธ วิศวกรรมไฟฟาที่เนนการ - แกขอความในทุกที่แลว
กิจของสถาบัน
วิจัยและสรางองคความรู
ใหม อันเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน
- แกขอความจาก
"หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต" เปน
"หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใน
ทุกที่
2

1.1

ปรัชญา

ควรเขียนใหกระชับ

2

1.3

วัตถุประสงค

ควรเขียนใหมีความ
แตกตางจากหลักสูตร
วิศวกรรมมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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ปรับขอความใหกระชับจาก 7
บรรทัด เหลือ 4 บรรทัด
ปรับวัตถุประสงคขอ 2 และ ขอ 4
ใหตางจากหลักสูตรวิศวกรรม
มหาบัณฑิต
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
2
2 แผนพัฒนา
ปรับปรุง

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

เนื่องจากหลักสูตรที่
นําเสนอเปนหลักสูตร
ใหม (ไมใชหลักสูตร
ปรับปรุง) จึงควรเขียน
แผนพัฒนากลยุทธ และ
ตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับ
การพัฒนาหลักสูตรใหม

ปรับแกขอความในแผน ใหเปนการ
เสนอหลักสูตรใหม ไมเปนการ
ปรับปรุง

3

2.2

คุณสมบัติของผูเขา ควรเขียนแยกสําหรับแบบ ดําเนินการเขียนแยกแลว
ศึกษา
2.1 และ 2.2 เพื่อความ
ชัดเจน

3

2.3

ปญหาของนิสิต
แรกเขา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การขาดคุณสมบัติเรื่อง
เปลี่ยนปญหานิสิตแรกเขาเปนเรื่อง
เกรดที่ไมเปนตามเกณฑ พื้นฐานนิสิตมาจากตางสาขากัน และ
เปนเรื่องที่คณะกรรมการ ภาษาอังกฤษ
บริหารหลักสูตรพิจารณา
ยกเวนไดอยูแลว จึงไม
นาจะเปนปญหา แตควร
พิจารณาปญหาในเรื่องอื่น
ๆ ไดแก ความรูพื้นฐานที่
ไมเทาเทียมกัน เนื่องจาก
การรับนิสิตที่มีความ
หลากหลายสาขา สวน
เกณฑความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษนั้น ใน
หลักสูตรในขอ 2.2 ไมได
บังคับ แตเปนทางเลือก
หากเกรดไมถึง 3.0
เทานั้น อยางไรก็ตาม
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557
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หมวด ขอที่
ที่

หัวขอ

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

มากในการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งนิสิต
สวนมากมีจุดออนดานนี้
จึงควรมีแนวทางแกไข
ดวยเชนกัน

3

2.4

กลยุทธในการ
(กลาวรวมกับความเห็น
ดําเนินการเพื่อ
หมวดที่ 3 ขอ 2.3)
แกปญหา/ขอจํากัด
ของนิสิตในขอ 2.3
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เสนอกลยุทธแกพื้นฐานนิสิตจากตาง
สาขาที่ตางกัน ดวยการมอบหมายให
นิสิตเขาฟงวิชาบรรยายที่เกี่ยวของ
และแกปญหาภาษาอังกฤษดวยการ
ใหอาจารยที่ปรึกษาแนะนําวิธีการ
พัฒนาทักษะทางภาษาที่ตองใชใน
การเรียนใหนิสิต
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
3
2.6 งบประมาณตาม
แผน

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

ควรตรวจสอบคาใชจาย แกงบประมาณใหตรงจํานวนนิสิตที่
ตอหัว ที่คิดที่จํานวนนิสิต ระบุในแผนการรับนิสิต
ขั้นต่ํา 10 คน ซึ่งไม
สอดคลองกับแผนการรับ
นิสิต

3

3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร

ควรเพิ่มวิชาเลือกในกลุม
สาขาดานชีวการแพทย
และคอมพิวเตอร

3

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
โดยรวม

รูปแบบ (format) การ
แกไข format คําอธิบายรายวิชา
เขียนรายละเอียดวิชา
ภาษาอังกฤษใหตรงกันทุกรายวิชา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ควรเหมือนกันทุกรายวิชา

3

3.2.2 อาจารยประจํา

อาจารยประจํา ควรใช
เฉพาะอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเทานั้น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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- เพิ่มวิชาเลือก การประมวลผล
ภาพถายขั้นสูง การจดจํารูปแบบขั้น
สูงสําหรับการประมวลผลภาพถาย
การประยุกตขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
ชีวกลศาสตร I การประยุกตขั้นสูง
สําหรับวิศวกรรมชีวกลศาสตร II
และการประมวลผลสัญญาณทางชีว
การแพทยขั้นสูง ในดานวิศวกรรม
ชีวการแพทย รวม 5 วิชา

พิจารณาคัดรายชื่ออาจารย ผูมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
4
3 แผนที่แสดงการ
กระจายความ
รับผิดชอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา
(Curriculum
Mapping)

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ควรพิจารณาปรับ
Mapping วิชา ปริญญา
นิพนธทั้ง 2 รหัสให
ครบถวนกวาที่ปรากฎ

2. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ที่
1
3 วิชาเอก
ควรปรับ
1
5 รูปแบบของ
ควรปรับ
หลักสูตร
1
6 สถานภาพของ
ปรับกอน
หลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตร
1

7

ความพรอมในการ ปรับกอน
เผยแพรหลักสูตร
คุณภาพและ
มาตรฐาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

การแกไข
ปรับจาก 5 วงทึบ 9 วงโปรง เปน 11
วงทึบ 3 วงโปรง

การแกไข
ปรับเปนเครื่องหมาย ปรับคําวาใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
ออก
ปรับเปนคําวาหลักสูตรใหม ในภาค
การศึกษาแรก ของปการศึกษา 2557

ปรับเปนปการศึกษา 2557

พ.ศ. 2557
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
1
13 ความสัมพันธ (ถา
มี) กับหลักสูตรอื่น
ที่เกิดสอนในคณะ/
ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

-ไมชัดเจน
- ประสปการณตีพิมพของ
อาจารยในวารสาร
นานาชาติคอนขางนอย
มาก (ระดับดีที่ไมไดอยู
ใน Beall List) นาจะ
รวมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่
มีประสปการณใน
ชวงแรก อาจจะรวมในรุน
1 - 2 จากนั้นคอยยืนดวย
ตัวเอง อาจารยเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุดในหลักสูตรป.
เอก สําคัญมากกวาวิชาที่
เรียน

- ระบุวาไมมี
- มีอาจารยลาศึกษาตอปริญญาเอก 2
ทาน กลับมาปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลงาน
ตีพิมพในวารสารนานาชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
3 3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ

3

3.1.4 แผนการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

- วิชาสัมมนานาจะมีแบบ
ไมคิดหนวยกิต
- หลักสูตรแบบ 2.1
เนื่องจากนักศึกษาจบป.
โทมาแลว วิชาบังคับ
นาจะตรงไปยังสาขาที่จะ
ทําวิจัยมากกวาไปเรียนใน
เรื่องที่ไมเกี่ยวกับงาน ทํา
ใหเสียเวลาวิชาบังคับ 6
หนวยกิต นาจะตรงสาขา
ที่ทําวิจัย เชน ถาทํา
เกี่ยวกับ Bioinformatics
วิชาไฟฟากําลังก็ไมเกี่ยว
ไมตองเรียน หลักสูตร
แบบ 2.2 นักศึกษามีพื้น
แคป.ตรี ไมพอทําวิจัย
ตองมีวิชาบังคับเรียนให
ชัดเจน ไมใหเลือกเรียน
เอง วิชาบังคับนาจะเปน
วิชาพื้นฐานดาน
คณิตศาสตรสวนหนึ่ง
(หรือสถิติ หรือ numerical
analysis หรือ discrete
maths หรือ EE maths)
- จํานวนวิชาเลือกในแต
ละกลุมนอยมาก
โดยเฉพาะชีวการแพทย
และคอมพิวเตอร

- ปรับวิชาสัมมนาใหมีหนวยกิตเปน
0
- ตัดวิชาระเบียบวิธีวิจัยออก ใสเปน
วิชา Discrete Mathematics วิชา
Adaptive Signal Processing และ
เฉพาะหลักสูตรแบบ 2.2 บังคับวิชา
Algorithms อีกวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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- ดําเนินการเพิ่มวิชาเลือกกลุมชีว
การแพทยและคอมพิวเตอร
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ที่
5
1 กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑในการ
ใหระดับคะแนน
(เกรด)

ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
- วิชาที่จะสอบ
Qualifying Exam มีวิชา
อะไรบาง

3. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตร กิณเรศ
หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ที่
1

3

6

9

ชื่อ ตําแหนง และ
คุณวุฒิการศึกษา

- ระบุวาเปนการสอบปากเปลา โดย
นิสิตไดรับคําสําคัญ 5 คํา ใหนําเสนอ
คัดเลือกโดยกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือสอบขอเขียน 4 วิชา
ใด ๆ ในหลักสูตร ซึ่งคัดเลือกโดย
กรรมการบริหารหลักสูตร

การแกไข

ควรเพิ่มอีก 2 คนใหครบ
5 คน ตามเกณฑสกอ.

ในสวนกรรมการบริหารหลักสูตรมี
รายชื่อ 3 ทาน และเพิ่มอีก 2 ทาน
เปน 5 ทานในสวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

ควรเพิ่มอีก 2 คนใหครบ
5 คน ตามเกณฑสกอ.

ดําเนินการเพิ่มรายชื่ออีก 2 ทาน เปน
5 ทาน

การเตรียมการ
ไมไดกลาวถึงในหนา 50
บุคลากรใหมและ ของตัวเลม
การพัฒนาบุคลากร

ดําเนินการเพิ่มเติมขอที่ 3 หมวดที่ 6

3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
3

การแกไข

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ที่
7
3.1 การรับอาจารยใหม ใหตรวจสอบคุณวุฒิของ
อาจารยในหนา 53
ความหมายของอาจารย
ประจําที่ปรากฎอยูในเลม
หมายถึงอาจารยที่สามารถ
สอน สอบ หรือเปน
อาจารยที่ปรึกษาสําหรับน
ศ.ป.เอก ไดทุกคน หรือไม
อยางไร
4. รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ ปณฑวิรุจน
หมวด ขอที่
หัวขอ
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ที่
1

9

ชื่อ ตําแหนง และ
คุณวุฒิการศึกษา

การแกไข
คัดรายชื่ออาจารยประจํา ใหมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่มี
ตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป

การแกไข

ซ้ํากับป.โท

ในสวนกรรมการบริหารหลักสูตร 3
ทาน เปนชุดเดียวกันกับหลักสูตรป.
โท ในสาขาเดียวกัน

3

3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

ซ้ํากับป.โท

ในสวนกรรมการบริหารหลักสูตร 3
ทาน เปนชุดเดียวกันกับหลักสูตรป.
โท ในสาขาเดียวกัน

3

3.2.2 อาจารยประจํา

ไมควรมีป.โท ควรมี
Ph.D. อยางเดียวที่เปน
อาจารยประจํา/อาจารย
สอน

คัดรายชื่ออาจารยผูสอน ใหมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือปริญญาโทซึ่งมี
ตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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ภาคผนวก ง

รายงานการสํารวจความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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กรรมการรางหลักสูตรไดสงแบบสํารวจความตองการหลักสูตร ไปสูหนวยงานตาง ๆ มี
ขอความในแบบสํารวจ ดังนี้

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

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

หญิง ไมระบุ
14
0
1
93.33 0.00
6.67

รวม
15
100.00
อายุ (ป)

จํานวน (คน)
รอยละ

จํานวน
รอยละ

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

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

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
0
13
1
1
0.00
86.67
6.67
6.67

จํานวน
รอยละ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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รวม
15
100.00

15
100.00

วิศวกรรมไฟฟา/โทรคม/คอม/ชีวการแพทย/อิเล็กทรอนิกส/วัดคุม/ควบคุม
13
86.67
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15
100.00

รวม

สาขาที่จบ
จํานวน
รอยละ

รวม

อื่นๆระบุ
2
13.33

รวม
15
100.00
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ตําแหนงในหนวยงาน
จํานวน
รอยละ

จํานวน
รอยละ

ผูจัดการ วิศวกร
4
7
26.67
46.67

รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
3
20.00

หัวหนาแผนก
1
6.67

อื่นๆ
3
20.00

รวม
15
100.00

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

อื่นๆ
3
20.00

รวม
15
100.00

ตอนที่ 2 ความจําเปนและความตองการใชวิศวกรระดับสูงกวาปริญญาตรีในหนวยงานของทาน
จํานวนความคิดเห็น

ลําดับ

2
3
4
0
3

3
2
1
4
2

3

2

จํานวนความคิดเห็น

ลําดับ

2
5
3
2
0

3
1
2
3
4

3

2

จํานวนความคิดเห็น

ลําดับ

ใช
ไมใช

7
5

1
2

ไมระบุขอมูล

3

2

2.1.1 ระดับความจําเปนของการใชทักษะของวิศวกร
ในระดับสูงกวาปริญญาตรี เพื่อแกปญหาดานเทคนิค
ที่ทานเคยประสบในหนวยงานของทาน
5
4
3
2
1

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

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

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

ไมระบุขอมูล
2.2 ในปจจุบนั หนวยงานของทานมีจํานวนวิศวกร
ระดับโท-เอกเพียงพอหรือไม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

พ.ศ. 2557

110

ตอนที่ 3 ทักษะที่คาดหวัง
3.1.1 ทักษะสวนบุคคล

จํานวน อันดับ

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

3
6
1

11
12
12
9
10
1

3
2
2
5
4
7

จํานวน อันดับ
14
11
9
11
8
1

1
2
3
2
4
5

จํานวน อันดับ

7
8
12

5
4
1

10
9
-

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

จํานวน อันดับ
12
10
9
1

1
2
3
4

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

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
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Drives, Power Electronics, Control System Applications

ประวัติการศึกษา
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สถานที่ศึกษา
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ปที่จบ
การศึกษา
2553
2541
2537

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

นายสมภพ รอดอัมพร
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

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

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Ph.D.
วศ.ม.
อส.บ.

University of Southampton
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย

ปที่จบ
การศึกษา
2553
2540
2534

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

นายฑีฆพันธุ เจริญพงษ
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร

เบอรติดตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

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

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

D.Eng.
วศ.ม.

ปริญญาตรี

วศ.บ.

University of Fukui
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ปที่จบ
การศึกษา
2552
2548
2542

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

นายกําพล วรดิษฐ
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร

เบอรติดตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

kampol@swu.ac.th
Wireless Communications

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

วศ.ด.
วศ.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปที่จบ
การศึกษา
2553
2545

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
• T. Q. S. Quek, K. Woradit, H. Shin, and Z. Lei . Uplink Coordinated Multi-Point ARQ in
MIMO Cellular Systems . 2011 IEICE Trans. Communications, vol. E94-B
• C. Herzet, K. Woradit, H. Wymeersch, and L. Vandendorpe, Code-aided Maximumlikelihood Ambiguity Resolution Through Free Energy Minimization . 2010 IEEE Trans.
Signal Processing, vol. 58
• K. Woradit, T. Q. S. Quek, W. Suwansantisuk, H. Wymeersch, L. Wuttisittikulkij, and M.
Z. Win, Outage Behavior of Selective Relaying Schemes . 2009 IEEE Trans. Wireless
Commun., vol. 8
• K. Woradit, M. Guyot, P. Vanichchanunt, P. Saengudomlert, and L.
Wuttisittikulkij.Multicast Routing and Wavelength Assignment with Shared Protection in
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Multi-fiber WDM Mesh Networks: Optimal and Heuristic Solutions. 2009 IEICE Trans.
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