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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก า วหน า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ต อ การพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองคความรูขั้นสูงทําใหเกิด
การพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและยอม ตอง
ใชความรูเปนฐานการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําไดจากการ
เร ง พัฒ นาความรูขั้ น สู ง การสร า งนวั ต กรรมและองค ค วามรู ใ หม รวมถึ ง การถ า ยทอดความรู แ ละการปรั บใช
เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันทุกระดับไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สํ า หรั บ วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละโทรคมนาคมเป น ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ศ วกรรมศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร จึงเปนสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําให
ตองมีการพัฒนาความรูทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญและสามารถบูรณาการความรูดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมและสาขาอื่นๆ เพื่อสรางองค
ความรูที่เขมแข็งและทําใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและแขงขันทางการคาในตลาดโลก
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความตองการพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง
กอใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญขององคความรูและการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น สงผล
คุโณปการตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง การบริหารจัดการทรัพยากร การควบคุม
มลภาวะและสิ่งแวดลอม การเพิ่มโอกาสการแขงขันทางการคา และการสงเสริมกระบวนการเรียนรู สิ่งเหลานี้มี
ผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเพื่อสรางความมั่นคงใหกับทั้งประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยพัฒนา
ประเทศในรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาความรูทางวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรจําเปนตองมีการเรียนการสอนที่มี
กระบวนการวิ จั ย เป น กระบวนการศึ ก ษานํ า ซึ่ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมนี้ ไดถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองตอปญหาของงานทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคมและการประยุกต โดยเนนการสรางองคความรูใหม เทคโนโลยีทางดานการวิเคราะหและปรับปรุง
ระบบ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม และสามารถประยุกตเทคโนโลยีดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมไดอยางหลากหลาย เชน ระบบการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการสื่อสาร
เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมีการใชทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูอยางประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ดานการผลิตเพื่อสงออกและทดแทนการนําเขา รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้งทางสังคม
วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรนี้สามารถสรางนักวิจัยที่มีความรูและความสามารถในการ
ทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและใชงานไดจริง และสอดคลองตอแนวทางการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ ก สและโทรคมนาคม เปน
หลักสูตรที่มุงเนนงานวิจัยและการสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ
และสรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อใหวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมรวมถึง
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาเลือกบางวิชาในกลุมวิชาเลือกที่มีแผนทําวิจยั รวมกับอุตสาหกรรม
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอื่นหรือ
หลักสูตรอื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้ง
กําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานใน
การติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมที่มีความรู ความสามารถในการ
ทํ า งานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห อ งค ค วามรู และสามารถประยุ ก ต ใ ช ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2.2 มี ค วามรู ความเข า ใจในวิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ขั้ น สู ง สามารถประยุ ก ต แ ละพิ จ ารณา
ผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีองคความรูดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
1.2.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก มีทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู
เพื่ อ สร า งองค ค วามรู และสามารถบู ร ณาการในศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งได หรื อ เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการในอุตสาหกรรม โดยสามารถประยุกตความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอด
ถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 มี ทั ก ษะในการแก ไ ขป ญ หาที่ ซั บ ซ อ น รวมถึ ง สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบที่ดี มีความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
1.2.5 มี ทัก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได อย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหา
ในดานตางๆ
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2.

แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมตา่ํ กวาที่ สกอ.
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองตอการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยีและ
ตลาดแรงงาน

-

-

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและวิจัย
-

กลยุทธ
ติดตามประเมินการใชหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
พัฒนาหลักสูตร โดยมีพนื้ ฐานจาก
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยระดับ
สากล
สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก
ทั้งภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐ
หรือมหาวิทยาลัยที่เนนวิจยั
สนับสนุนการฝกอบรมดานการเรียน
การสอน การประเมินผล และ
วิชาชีพอื่นๆ
สนับสนุนการทํางานวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย

-

-

-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
รายงานผลการประเมินการใช
หลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
จํานวนงานวิจยั รวมกับ
หนวยงานภายนอก
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
เครือขายหรือหนวยงาน
ภายนอกที่มีสว นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร
ตอที่ประชุมวิชาการ/บทความ
วิชาการ เพิ่มขึน้
จํานวนอาจารยที่เขารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
หรือดูงานทางวิชาการ เพิ่มขึน้

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป น แบบระบบทวิ ภ าค ป ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง แบ ง ออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาบั ง คั บ
ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี -
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวา 7 สัปดาห โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก1
1. สํา เร็ จ การศึก ษาวิ ศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเ ล็กทรอนิ ก ส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมโครงขาย วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส โดยมีผลการเรียนดี
2. สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตรประยุกต สถิติ
ประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสําเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิก ส เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม หรือสําเร็จการศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโครงขาย วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หรือสาขาวิชาตาม
ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผลการเรียนดีมาก
3. มีคุณ สมบั ติอื่น ที่เที ย บเทาตามขอบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีวาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
4. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 แผน ก แบบ ก2
1. สํา เร็จ การศึ ก ษาวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิศวกรรมอิเ ล็กทรอนิก ส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมโครงขาย วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
2. สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตรประยุกต สถิติ
ประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสําเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิก ส เทคโนโลยีไฟฟาอุ ตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม หรือสําเร็จการศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโครงขาย วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หรือสาขาวิชาตาม
ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
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3. มีคุณ สมบั ติอื่น ที่เทีย บเทาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญบุรีวาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
4. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- ไมมี 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
- ไมมี 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปที่ 2
20
20
20
20
รวม
20
40
40
40
40
คาดวาจะจบการศึกษา
20
20
20
20
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาสนับสนุนการศึกษา
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
2556
4,500,000 4,700,000
6,750,000 7,050,000
5,400,000 5,640,000
16,650,000 17,390,000
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ปงบประมาณ
2557
4,900,000
7,350,000
5,880,000
18,130,000

2558
5,100,000
7,650,000
6,120,000
18,870,000

2559
5,300,000
7,950,000
6,360,000
19,610,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ

1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินการ
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

550,000
572,000
594,880
618,675
8,623,125 8,968,050 9,326,772 9,699,843
4,662,000 4,869,200 5,076,400 5,283,600
13,835,125 14,409,250 14,998,052 15,602,118

643,422
10,610,000
5,490,800
16,222,059

400,000
420,000
440,000
460,000
400,000
420,000
440,000
460,000
14,235,125 14,829,250 15,438,052 16,062,118
225
235
245
255
63,267
63,103
63,012
62,989

480,000
480,000
16,702,059
265
63,027

หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม คาใชจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 63,080 บาทตอป

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเที ย บโอนหน ว ยกิ ต รายวิ ช าและการลงทะเบี ย นเรี ย นข า มสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให เ ป น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 ประกอบดวยการเรียนรายวิชาสัมมนา วิชาบังคับ และวิชาวิทยานิพนธ คือ
1. หมวดวิชาบังคับ (ไมนบั หนวยกิต)*
5 หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวย การเรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ ซึ่งแบงออกไดเปน 2 แผนการ
ศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจยั เชิงวิชาการ เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2.
แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
2.1 รายวิชาเลือกในแขนงวิชา
12 หนวยกิต
2.2 รายวิชาเลือกในแผนทําวิจยั รวมอุตสาหกรรม 6 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนผานเกณฑใน
ระดับ S (เปนที่พอใจ)
คุณสมบัติผูที่จะศึกษาในแบบที่ 2 เปนดังนี้
- มีคุณสมบัติเบือ้ งตนตามที่หลักสูตรกําหนดในหมวดที่ 3 ขอ 2.2.2
- มี ป ระสบการณ แ ละหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานเฉพาะสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า วิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอรและวิศวกรรมสารสนเทศ
ไมนอยกวา 3 ป หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.1.3 รายวิชา

1. ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิดังนี้
ภาควิชา/สาขา
คณะ
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
X X -X X X -X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ตําแหนงที่
2. ตําแหนงที่
3. ตําแหนงที่
4. ตําแหนงที่
5. ตําแหนงที่
6. ตําแหนงที่

1-2
3
4
5
6
7-8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุมวิชา
ปที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เปนเลข 6)
ลําดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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3. รายวิชา
แผน ก แบบ ก1
1. หมวดวิชาบังคับ 5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
04-610-606 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
04-610-607 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1
Electronics and Telecommunication Engineering Seminar 1
04-610-608 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 2
Electronics and Telecommunication Engineering Seminar 2

3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
1 (0-3-6)

หมายเหตุ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ แบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผล
การเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
2. วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
04-610-609 วิทยานิพนธ
Thesis

36 (0-0-108)

แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาบังคับ 6 หนวยกิต
ทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1.1 รายวิชาบังคับ คณิตศาสตรขั้นสูง 6 หนวยกิต (นับหนวยกิต)
04-610-601 เมทริกซขั้นสูง
Advanced Matrix
04-610-602 ระเบียบวิธีการคํานวณ
Computational Methods
04-610-603 กระบวนการและตัวแปรสุม
Random Variables and Processes
04-610-604 ฟงกชั่นแบบพิเศษ
Special Functions
04-610-605 คณิตศาสตรขั้นสูง
Advanced Mathematics
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 รายวิชาบังคับ 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
04-610-607 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1
Electronics and Telecommunication Engineering Seminar 1
04-610-608 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 2
Electronics and Telecommunication Engineering Seminar 2

1(0-3-6)
1(0-3-6)

หมายเหตุ นั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าสั ม มนาทางวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
โทรคมนาคม 1 และ สั ม มนาทางวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละโทรคมนาคม 2
แบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
2. หมวดวิชาเลือก 18 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือกโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 รายวิชาเลือก
แผนการศึกษาแบบที่ 1 ใหเลือกเรียน 18 หนวยกิตจากแขนงวิชา
แผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหเลือกเรียน 12 หนวยกิตจากแขนงวิชา รายวิชาตอไปนี้
2.1.1 แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
04-611-601 การประมวลผลทางเสียงพูดและเสียง
Speech and Audio Processing
04-611-602 การประมวลผลภาพและจดจํารูปแบบ
3(3-0-6)
Image Processing and Pattern Recognition
04-611-603 ทฤษฏีและการประยุกตใชงานโครงขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Neural Network Theory and Applications
04-611-604 การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Microprocessor-Based Systems Design
04-611-605 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ
3(3-0-6)
VLSI Design
04-611-606 ทฤษฎีการกรองแบบใหม
3(3-0-6)
Modern Filter Theory
04-611-607 การออกแบบและการสรางตัวกรองดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Filtering: Design and Implementation
04-611-608 แมเหล็กไฟฟาวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Electromagnetic
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04-611-609
04-611-610
04-611-611
04-611-612
04-611-613
04-611-614
04-611-615

ระเบียบเชิงตัวเลขสําหรับคํานวณสนามแมเหล็กไฟฟา
Numerical Methods for Electromagnetic Field Computation
การคํานวณทางคอมพิวเตอรแบบขนาน
Parallel Computing
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
High Frequency Electronics Circuit Design
เทคโนโลยีและการประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัว
Embedded System Technology and Applications
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลขั้นสูง
Advanced Digital Signal Processing
การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบผสมสมัยใหม
Modern Analog and Mixed-Signal Integrated Circuit Design
เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดียขั้นสูง
Advanced Multimedia Communications Technology

2.1.2 แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
04-612-601 การประมวลสัญญาณไมตอเนื่อง
Discrete Signal Processing
04-612-602 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม
Modern Antenna Design
04-612-603 การออกแบบวงจรสื่อสารขั้นสูง
Advanced Communications Circuit Design
04-612-604 การออกแบบวงจรไมโครเวฟขั้นสูง
Advanced Microwave Circuit Design
04-612-605 การออกแบบออสซิลเลเตอรและขยายสัญญาณความถี่สูง
Design of High Frequency Amplifiers and Oscillators
04-612-606 วงจรรวมไมโครเวฟ
Microwave Integrated Circuit
04-612-607 การสื่อสารดิจิตอลขั้นสูง
Advanced Digital Communications
04-612-608 โครงขายการสื่อสารขั้นสูง
Advanced Communication Networks
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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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-612-609
04-612-610
04-612-611
04-612-612
04-612-613
04-612-614
04-612-615

ทฤษฎีขาวสารขอมูล
Information Theory
ระบบการสื่อสารไรสายขั้นสูง
Advanced Wireless Communication System
การสื่อสารเคลื่อนที่ขั้นสูง
Advanced Mobile Communications
การสื่อสารดาวเทียมแถบกวาง
Broadband Satellite Communications
อุปกรณโฟโตนิกส
Photonic Components
โครงขายสื่อสารเชิงแสง
Optical Communication Network
เทคโนโลยีเลเซอร
Laser Technology

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)

2.2 วิชาเลือกในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม 6 หนวยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-610-610
การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
4(0-40-0)
โทรคมนาคม
Industrial Internship in Electronics and Telecommunication
Engineering
04-180-601
ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
04-415-603
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
04-610-711
วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-0-36)
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3.1.4 แผนการศึกษา

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-610-606 ระเบียบวิธีวิจยั *
04-610-609 วิทยานิพนธ
หนวยกิตรวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
3
3
0
6
0
0
6
3
0

ศึกษาดวยตนเอง
6
18
24

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
04-610-607 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1
0
3
และโทรคมนาคม 1*
04-610-609 วิทยานิพนธ
9
0
0
หนวยกิตรวม
9
0
3

ศึกษาดวยตนเอง
6

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
04-610-608 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1
0
3
และโทรคมนาคม 2*
04-610-609 วิทยานิพนธ
9
0
0
หนวยกิตรวม
9
0
3

ศึกษาดวยตนเอง
6

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-610-609 วิทยานิพนธ
หนวยกิตรวม
* ไมนับหนวยกิต (Audit)

ศึกษาดวยตนเอง
36
36

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
12
0
0
12
0
0
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27
33

27
33

04-610-6xx
04-610-607
04-61x-6xx
04-61x-6xx

04-610-6xx
04-610-608
04-61x-6xx
04-61x-6xx

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
1) แผนการศึกษาแบบที่ 1 (เรียนรายวิชาและทําวิจยั ในมหาวิทยาลัย)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
รายวิชาบังคับ คณิตศาสตรขั้นสูง
3
3
0
6
สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1
0
3
6
และโทรคมนาคม 1*
วิชาเลือกแขนงวิชา
3
3
0
6
วิชาเลือกแขนงวิชา
3
3
0
6
รวม
9
9
3
24
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
รายวิชาบังคับ คณิตศาสตรขั้นสูง
3
สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1
และโทรคมนาคม 2*
วิชาเลือกแขนงวิชา
3
วิชาเลือกแขนงวิชา
3
รวม
9

ทฤษฎี
3
0

ปฏิบตั ิ
0
3

ศึกษาดวยตนเอง
6
6

3
3
9

0
0
3

6
6
24

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-61x-6xx วิชาเลือกแขนงวิชา
04-61x-6xx วิชาเลือกแขนงวิชา
04-610-711 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
3
3
6
12

ทฤษฎี
3
3
0
6

ปฏิบตั ิ
0
0
0
0

ศึกษาดวยตนเอง
6
6
18
30

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-610-711 วิทยานิพนธ
รวม
* ไมนับหนวยกิต (Audit)

หนวยกิต
6
6

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบตั ิ
0
0

ศึกษาดวยตนเอง
18
18

17

04-610-6xx
04-610-607
04-61x-6xx
04-61x-6xx

04-610-6xx
04-610-608
04-61x-6xx
04-61x-6xx

04-610-610

04-180-601
04-415-603
04-610-711

2) แผนการศึกษาแบบที่ 2 (เรียนรายวิชาและทําวิจยั รวมกับภาคอุตสาหกรรม)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
รายวิชาบังคับ คณิตศาสตรขั้นสูง
3
3
0
6
สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1
0
3
6
และโทรคมนาคม 1*
วิชาเลือกแขนงวิชา
3
3
0
6
วิชาเลือกแขนงวิชา
3
3
0
6
รวม
9
9
3
24
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชาบังคับ คณิตศาสตรขั้นสูง
สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม 2*
วิชาเลือกแขนงวิชา
วิชาเลือกแขนงวิชา
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
1
0

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
วิชาเลือกในแผนวิจยั ฯ
วิชาเลือกในแผนวิจยั ฯ
วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
4
0

3
3
9

1
1
6
12

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-610-711 วิทยานิพนธ
รวม
* ไมนับหนวยกิต (Audit)

3
3
9

1
1
0
2

หนวยกิต ทฤษฎี
6
0
6
0
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ปฏิบตั ิ
0
3

ศึกษาดวยตนเอง
6
6

0
0
3

6
6
24

ปฏิบตั ิ
40

ศึกษาดวยตนเอง
0

0
0
0
40

2
2
18
22

ปฏิบตั ิ
0
0

ศึกษาดวยตนเอง
18
18

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
04-610-601

เมทริกซขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Matrix
ความรูพื้นฐานของเมทริกซ เวกเตอรสเปช อินเนอรโพรดักซ รูปแบบของเมทริกซชนิด
พิเศษ คุณสมบัติของโพลิโนเมียล เวกเตอรเจาะจง ทฤษฎีคิวอารแฟคเตอร เมทริกซเฮอรมิ
เทินซ ทฤษฎีเชอรโพรดักซ อินนิคิวลิตี้ เมทริกซเออรีคูซิเบิ้ล ทฤษฎีเพอรรอน-โพรบินิอัล
ฟงกชั่นเมทริกซโพลิโนเมียลและอินเตอรโพเลชั่น ฟงกชั่นเมทริกซฮาดามารด
Fundamentals of matrix, vector spaces, inner products, special types of matrices,
characteristic polynomials, eigenvectors, QR factorization theorem, hermitian matrices,
the schur product theorem, inequalities, irreducible matrices, perron-frobenious
theorem, polynomial matrix functions and interpolations, hadamard matrix function

04-610-602

ระเบียบวิธีการคํานวณ
3(3-0-6)
Computational Methods
ความรูพื้นฐานการวิเคราะห ผลเฉลยสมการเชิงเสนและเมทริกซผกผัน ไดแก ระเบียบ
วิธีการกําจัดแบบเกาส ระเบียบวิธีแบบแยกสวน ระเบียบวิธีทําซ้ํา ผลเฉลยสมการไมเปน
เชิงเสนไดแก สมการพีชคณิต ระเบียบวิธีทําซ้ํา การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การ
คํานวณคาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง ระเบียบวิธีกําลัง การแปลงเมทริกซ การประมาณคา
ฟงกชันและการประมาณคาภายในชวง ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญ ผลเฉลยสมการ
เชิงอนุพันธยอย เทคนิคระเบียบวิธีการคํานวณไดแก การแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง
การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว การประมาณคาสเปกตรัมแบบเร็ว การแยกสเปกตอล ฟงกชัน
กอกําเนิดแบบสุม
Fundamentals of analysis, linear equation solutions and inverse matrix, gaussian
elimination, factorization method, iterative method, nonlinear equation solutions,
algebraic equation, iterative methods, error estimations, computations of eigen-value
and eigen-vector, power method matrix transformations, function approximation and
interpolation method, ordinary differential equation solutions, partial differential
equation solutions, techniques of computational methods, discrete fourier transform
(DFT), fast fourier transform (FFT), fast spectral estimation, spectral factorization,
dummy random generation
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04-610-603

กระบวนการและตัวแปรสุม
3(3-0-6)
Random Variables and Processes
ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม ความหนาแนน ฟงกชันของตัวแปรสุม เอ็กซเพคเตชัน
โมเมนท การกระจายหลายตัวแปร กระบวนการเฟนสุม ฟงกชันออโตคอรรีเลชัน การ
วิเคราะหสเปกตรัมของสัญญาณแรนดอม ระบบเชิงเสนที่มีอินพุทแบบแรนดอม การ
กระจายแบบพิเศษตางๆ ความไมเทากัน ทฤษฎีเซนทรัลลิมิต หลักการพื้นฐานในการ
ประมาณ การทดสอบสมมติฐาน
Probability theory, random variables, density, functions of random variables,
expectation, moment, multivariate distribution, random process, autocorrelation
function, spectral analysis of random signal, linear systems with random inputs, order
statistic and special distribution, inequalities, central limit theorem, parameter
estimation, hypothesis testing

04-610-604

ฟงกชั่นแบบพิเศษ
3(3-0-6)
Special Functions
ฟงกชั่นเบตาและฟงกชั่นแกมมา ฟงกชั่นไฮเปอรจีโอเมทริกซ ฟงกชั่นเลอรจองโพลิโน
เมียล ฟงกชั่นเชิงเสน และกลุมของโพลิโนเมียลอื่นๆ
Gamma and beta functions, hypergeomatrix function, legendre polynomials, linear
function, and other polynomial sets

04-610-605

คณิตศาสตรขนั้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Mathematics
สมการเชิงอนุพันธยอย ปญหาเงื่อนไขคาขอบเขต สมการความรอน สมการคลื่น สมการลา
ปลาซ การแปลงแบบฟู ริ เยร การวิ เคราะห เชิ งตั วเลข การหารากสมการไม เชิ งเส น การ
ประมาณคาในชวง อนุพันธและอินทิเกรทเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการระบบเชิงเสน
คาเจาะจง เวกเตอรเจาะจงและผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ หาคาสมการ
ในรูปเชิงซอน
Partial differential equation, boundary value problem, heat equation, wave equation,
laplace equation, fourier transformation, numerical analysis, root of non-linear equation,
interpolation, numerical derivation and integration, solution of linear eqution, eigenvalue, eigen-vector and numerical solution of ordinary differential equation, complex
function analysis
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04-610-606

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ระเบียบวิธีดําเนินงานวิจัยเบื้องตน การจัดทําโครงรางงานวิจัย การสืบคนฐานขอมูลทาง
วิชาการดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม การทบทวนวรรณกรรม ประเภท
ของตัวแปร การจําลองระบบดวยคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร การออกแบบการทดลอง
เครื่องมือและการเก็บขอมูลการทดลอง การจัดการผลการทดลอง การวิเคราะหขอมูล การ
เขียนรายงานและการนําเสนอ
Introduction to research methodology, research proposal preparation, academic
database searching on electronics and telecommunication engineering, literature review,
variable types, mathematic modeling and computer simulation of systems, experimental
design, tools and experimental data collection, experimental data management, data
analysis, report writing and presentation

04-610-607

สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1
1(0-3-6)
Electronics and Telecommunication Engineering Seminar 1
การเขียนผลงานวิชาการ การนําเสนอผลงานวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมและการ
อางอิง การอภิปรายหัวขอที่นาสนใจในแขนงตางๆ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคมเพื่อเปนแนวทางการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และการนําเสนอแนว
ทางการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
Academic writing, academic presentation, literature review and references, electronics
and telecommunication engineering topics discussion as a research guide for students
and their research framework presentation

04-610-608

สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 2
1(0-3-6)
Electronics and Telecommunication Engineering Seminar 2
การอภิปรายผลงานวิจัยที่นาสนใจทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมจาก
วิทยากรรับเชิญ และการนําเสนอความกาวหนาของวิทยานิพนธ
Interesting research discussion in electronics and telecommunication engineering by
guest speakers and presentation of thesis progression
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04-610-609

วิทยานิพนธ
36 (0-0-108)
Thesis
นักศึกษาตองทํางานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยเนนใน
หัวขอ ที่ มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิ ทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร การนําเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ การเขียน
วิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด สอบปากเปลาตอคณะกรรมการสอบและจัดทํารูปเลม
วิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณ
Research under the supervision of the advisor with emphasizes on originality and aims
toward new and useful results in engineering fields, research publication in
international journals/transactions, submission of a complete thesis

04-611-601

การประมวลผลทางเสียงพูดและเสียง
3(3-0-6)
Speech and Audio Processing
คุณสมบัติของสัญญาณเสียงพูดและเสียง เทคนิคการใชการสุมสัญญาณ การควอนไทซ
แบบสเกลาร การควอนไทซแบบเวกเตอร ระบบและมาตรฐานสากลของระบบการ
จดจําคุณสมบัติของเสียงพูด การเขารหัสสัญญาณเสียงพูด การจําลองและเลียนแบบ
เสียงพูด การเขารหัสเสียงแบบไฮบริดจ การเขารหัสเสียงแบบ Code excited linear
prediction (CELP) รูปแบบการเรียนรูทางสถิติแบบ Hidden markov models (HMM)
การเปลี่ยนตัวอักษรเปนเสียงพูด เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน การวัดและปรับปรุง
คุ ณ ภาพของสั ญ ญาณเสี ย งพู ด และเสี ย ง การประยุ ก ต ใ ช ง านจริง ของระบบสั ญ ญาณ
เสียงพูดและสัญญาณเสียง
Characteristics of speech and audio signal, random signal technique, scalar
quantization, vector quantization, standard and systems of speech recognition, speech
coding, speech synthesis, hybrid coding technique, code excited linear prediction
(CELP) algorithm, hidden markov models (HMM) technique, text-to-speech synthesis
algorithm, noise reduction technique, measurement and enhancement of the speech
quality and audio signal technique, applications of speech and audio processing
system
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04-611-602

การประมวลผลภาพและจดจํารูปแบบ
3(3-0-6)
Image Processing and Pattern Recognition
ทฤษฎีการประมวลผลภาพ การหาขอบและวัตถุ การแยกภาพจากพื้นหลัง ทฤษฎี Sobel
ทฤษฎี Prewitt การเขาใจและจดจํารูปแบบวัตถุของเครื่องจักร ทฤษฎี Baysean ทฤษฎี
โครงขายประสาทเทียมเบื้องตน เทคนิคการคนหาและการแยกแยะ เทคนิคการรวบรวม
กลุม การแยกรูปแบบวัตถุในระบบเชิงเสน การเรียงลําดับการทํางานของแบบจําลองการ
ตัดสินใจในการคัดเลือกรูปแบบวัตถุ เชน รายละเอียดการเลือก รายละเอียดความตองการ
เทคนิคในการวิเคราะหภาพ การประยุกตใชงานและทิศทางการทําวิจัยของระบบการ
จดจํารูปแบบ
Image processing theory, edge and object detection, background detection, sobel
theory, prewitt theory, perception and pattern recognition machine, baysean decision
theory, basic concept of neural network, deterministic and statistical classification
techniques, clustering algorithm, training in linear classifiers, sequential decision
models for pattern classification, detail of object classification and requirement of
pattern recognition systems, analysis pattern recognition techniques, application and
future research of pattern recognition system

04-611-603

ทฤษฏีและการประยุกตใชงานโครงขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Neural Network Theory and Applications
พื้นฐานการจดจําและการเรียนรูของสมองมนุษย หลักการของโครงขายประสาทเทียม
โครงขายประสาทเทียมแบบมีการสอนและไมมีการสอน สถาปตยกรรมแบบจําลอง
โครงข า ยประสาทเที ย ม โครงข า ยประสาทเที ย มแบบชั้ น เดี ย วและแบบหลายชั้ น
อัลกอริทึมการเรียนรู การออกแบบโครงขายประสาทเทียม การประยุกตใชงานโครงขาย
ประสาทเทียม
Basic concepts of recognition and learning of human brain, artificial neural network
(ANN) algorithm, supervised and unsupervised learning neural network, neural
network architectures, single and multi-layer perceptron of neural network, training
algorithms, neural networks design, applications of ANN
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04-611-604

การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Microprocessor-Based Systems Design
คุณลักษณะทางฮารดแวรและซอฟแวรของไมโครโพรเซสเซอร การพัฒนาโปรแกรม
ดวยภาษาระดับสูง อุปกรณภายนอกการเชื่อมตอกับเซ็นเซอรและทรานดิวเซอร การ
จําลองการทํางานในระบบสัญญาณดิจิตอลและการทํางานบนเวลาจริง การออกแบบ
ระบบ และการประยุก ตใ ชง านในระบบควบคุม การควบคุมหุน ยนต ระบบควบคุ ม
ทางดานการแพทย
Hardware device and software configurations of microprocessor, development of
high-level languages for control, interfaces, sensors and transducers, microprocessor
simulation of digital logics and real-time devices, control system design and
applications, robot controller

04-611-605

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ
3(3-0-6)
VLSI Design
ออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก (VLSI) ผลกระทบของ VLSI ตอสถาปตยกรรมของ
คอมพิวเตอร การออกแบบ ASIC
Very large scale integration (VLSI) technology and VLSI design method, the impacts
of VLSI on chip architecture, application specific integrated circuit (ASIC) design
automation

04-611-606

ทฤษฎีการกรองแบบใหม
3(3-0-6)
Modern Filter Theory
ฟงกชั่นโครงขาย การประมาณคาโพลของตัวกรอง การแปลงในเชิงความถี่ ตัวสงผาน
ของระบบการกรอง การเลื่อนของเฟสและเวลาในตัวกรอง และตัวกรองชนิดพิเศษที่ใช
งานเฉพาะอยาง
Network functions, approximation all pole filter, frequency transformation, element of
passive synthesis, approximation rational transfer functions, phase-shifting and
time-delay filters, time domain considerations, special function filters
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04-611-607

การออกแบบและการสรางตัวกรองดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Filtering: Design and Implementation
การใชงานในระบบเชิงเสน ที่ไ มขึ้นกับเวลา การออกแบบตั วกรองโดยการประยุก ต
ทฤษฎี ข องตั ว กรองแบบไอไออาร และเอฟไออาร การหาผลรวมยอดประสาน
กระบวนการลดทอนสัญญาณรบกวนในตัวกรองเชิงเลข สภาวะเสถียรของระบบการ
กรองเชิงเลข การใชฮารดแวร และตัวประเมินผลกลางในการประยุกตใชงานตัวกรอง
เชิงเลข
Implementation properties of linear shift invariant systems, design and realization
methods for IIR and FIR filters, convolution using effects of finite wordlength,
quantization noises and limit cycle reduction strategies, limit cycles and overflow
oscillations, wave digital filters, hardware and microprocessor implementation of
digital filters applications

04-611-608

แมเหล็กไฟฟาวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Electromagnetic
ทบทวนสมการแม็กเวลล เงื่อนไขขอบเขต สมการคลื่นแมเหล็กไฟฟาและผลเฉลย คลื่น
ระนาบ คลื่นทรงกระบอกและคลื่นทรงกลม การแพรกระจายคลื่น สายสง ทอนําคลื่น
วงจรเรโซแนนซและสายอากาศ ทฤษฎีและนิยามตาง ๆ ฟงกชันของกรีน หลักการของ
ฮอยเก น ส ทฤษฎี ก ารกระจั ด กระจาย ทฤษฎี ก ารเลี้ ย วเบนเชิ ง เรขาคณิ ต สมการเชิ ง
อินทิกรัล ระเบียบวิธีโมเมนต ระเบียบวิธีโดเมนเชิงสเปกตรัม ระเบียบวิธีผลตางสืบเนื่อง
เชิงเวลา
Review of maxwell’s equations, boundary conditions, electromagnetic wave equation
and its solution, plane wave, cylindrical wave and spherical wave, electromagnetic
wave propagation, transmission line, waveguide, resonator and antenna, fundamental
theory and definitions, green’s functions, huygens’s principle, scattering theory,
geometrical theory of diffraction, method of moments, spectral domain approach,
finite-difference time-domain method
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04-611-609

ระเบียบเชิงตัวเลขสําหรับคํานวณสนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Numerical Methods for Electromagnetic Field Computation
ทบทวนสมการแม็ก เวลลที่อยูใ นรูปอนุพันธแ ละปริพั น ธ ทฤษฎีก ารกระจัดกระจาย
สมการปริพันธสเกลารอับดับแรกและสองสมการปริพันธแมเหล็กไฟฟา ระเบียบวิธี
โมเมนต ระเบียบวิธีคอนจูเกทกราเดียน ระเบียบวิธีผลตางสืบเนื่อง ระเบียบวิธีไฟไนท
อินทริเกรท ระเบียบวิธีผลตางสืบเนื่องเชิงเวลา การประยุกตใชงานของ FIT และ FDTD
สําหรับปญหาการแพรกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
Review of maxwell's equations in differential and integral form, scattering theory,
scalar integral equation of first and second kind, electromagnetic integration equation
(EFIE, MFIE), method of moments (MoM), conjugate gradient method, finite
difference method (FDM), finite integration technique (FIT), finite difference time
domain method (FDTD), application of FIT and FDTD with electromagnetic wave
propagation problems

04-611-610

การคํานวณทางคอมพิวเตอรแบบขนาน
3(3-0-6)
Parallel Computing
การจําแนกประเภทคอมพิวเตอรแบบขนาน SISD, SIMD, MISD และ MIMD
คอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผลขนานจํานวนมหาศาล ตัวประมวลผลแบบพหุคูณ
กลุมของคอมพิวเตอรและสภาพแวดลอมการคํานวณแบบหลากหลาย การประมวลผล
แบบเวกเตอรและแบบขนาน สภาวะแวดลอมของการคํานวณ กระบวนการของผลเฉลย
เชิ ง ตั ว เลข วิ ท ยาการที่ มี ใ ช สํ า หรั บ การประมวลผลแบบขนาน เช น ภาษา
ตัวแปลโปรแกรม ไลบราลี่และระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบซอฟทแวรที่จําเปนใน
การประมวลผลแบบขนาน การออกแบบอัลกอริทึ่มแบบขนาน การเขียนโปรแกรม
คํานวณแบบขนานดวยไลบราลี่ MPI การวิเคราะหสมรรถนะ
Classification of parallel computers, SISD, SIMD, MISD and MIMD, massively
parallel computers, multiprocessors, clusters of computers, and heterogeneous
computing environment, parallel and vector computing, computational environment,
process of numerical solution, available of technology of parallel computing such as
languages, compilers, library, and operating systems, examine the software needs of
parallel processing, parallel algorithm design, parallel computation programming using
MPI standard library, performance analysis
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04-611-611

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
3(3-0-6)
High Frequency Electronics Circuit Design
ศึกษาความเพี้ยนของสัญญาณ ในแงของขนาดฮารมอนิกสเฟส และ เวลาหนวงของ
สัญญาณ สัญญาณรบกวนตางๆ และวิธีการวัดอุปกรณที่ใชในความถี่สูงและแบบจําลอง
เชน ตัวกรองสัญญาณแบบเซรามิก ทรานซิสเตอร วงจร RLC การแมตชิ่งอิมพีแดนซ
การออกแบบวงจรความถี่สูง ตัวกรองสัญญาณแบบแบนดพาส วงจรขยายสัญญาณ และ
วงจรรับ-สงสัญญาณ
Signal distortion types, harmonic, phase and delay, noise types and measurement
methods, high frequency components and their models, ceramic filter, transistors,
RLC circuits, impedance matching, design of high frequency circuits, bandpass filter,
small signal amplifier, transmitter and receiver

04-611-612

เทคโนโลยีและการประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัว
3(3-0-6)
Embedded System Technology and Applications
เทคโนโลยีซอฟแวร เทคโนโลยีฮารดแวร ทฤษฎีการควบคุมแนวใหม สถาปตยกรรมของ
ฮารดแวรและซอฟแวร การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวบนชิบ การประยุกตใชงาน
ระบบสมองกลฝงตัว
Software technology, hardware technology, modern control theory, architecture of
hardware/software design, system-on-chip embedded system design, embedded system
application

04-611-613

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Digital Signal Processing
สัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่อง ผลการแปลงแซด การแปลงฟูรีเยร การวิเคราะห
สั ญ ญาณและระบบแบบไม ต อ เนื่ อ งทางเวลาด ว ยฟู ริ เ ยร กรรมวิ ธี สั ญ ญาณ
แบบโฮโมมอรฟก การประมาณสเปกตรัมของกําลังทางความถี่ การออกแบบวงจรกรอง
ความถี่แบบดิจิตอล การประยุกตการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล การใชโปรแกรม
สําหรับการออกแบบและวิเคราะหสัญญาณดิจิตอล
Discrete-time signal and systems, z-transform, discrete fourier transform, fast fourier
transform, fourier analysis of discrete-time signals and systems, homomorphic signal
processing, power spectrum frequency estimation, digital filter design techniques,
applications of digital signal processing, programming software design and analysis
digital signal system
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04-611-614

การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบผสมสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Analog and Mixed-Signal Integrated Circuit Design
การออกแบบวงจรแบบอนาลอกและดิจิตอลทํางานผสมกันใชทรานซิสเตอรไบโพลาร
จั่งชั่นและทรานซิสเตอร CMOS ทํางานรูปแบบแรงดันและกระแส วิเคราะหคุณสมบัติ
ไฟตรงและไฟสลับในรูปแบบสัญญาณขนาดเล็ก
CMOS and bipolar mixed-signal integrated circuit (IC) design, voltage-mode
operation, current-mode operation, DC bias analysis, small-signal analysis

04-611-615

เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดียขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Multimedia Communications Technology
ภาพรวมของการสื่อสารมัลติมีเดีย หลักการขั้นพื้นฐานของเสียง ภาพนิ่ง และกราฟฟก
ภาพเคลื่อนไหวและกราฟฟกเคลื่อนไหว การบีบอัดขอมูล มาตรฐานการสื่อสาร
มัลติมีเดีย อุปกรณเก็บขอมูลเชิงแสงเครือขายสื่อสารสําหรับมัลติมีเดีย งานประยุกต
ทางดานการสื่อสารมัลติมีเดีย
Overview of multimedia communications, basic sound, image, and graphics concepts,
video and animation, data compression, multimedia standards, optical storage media,
multimedia networking, and multimedia communications applications

04-612-601

การประมวลสัญญาณไมตอเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Signal Processing
ระบบเชิงเสนและสัญญาณไมตอเนื่อง กระบวนการสุม ผลการแปลงและผลการแปลง
ผกผันลาปลาซ ผลการแปลงแซด ฟงกชันการถายโอน การจับคูระหวางระนาบตางๆ
การเสถียรภาพและเฟส การพิจารณา และการออกแบบวงจรกรองดิจิตอลแบบมีการ
ปอนกลับและไมมีการปอนกลับ
Discrete linear systems, discrete signals, sampling processes and theorems, laplace
transform of discrete signals, z-transform, pulse transfer functions, mapping from
s-plane to z-plane, stability and minimum phases, physical reliability of H(z), recursive
digital filter design, pulse invariant techniques, bilinear z-transform, square magnitude
techniques
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04-612-602

การออกแบบสายอากาศสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Antenna Design
ทฤษฎีการวิเคราะหสายอากาศ การแพรกระจายคลื่นในระบบสายอากาศ การออกแบบ
สายอากาศไมโครสตริป การออกแบบสายอากาศแบบปรับตัวได สายอากาศแบบปรับ
เฟสได สายอากาศหลายลํา คลื่น สายอากาศแถวลํ าดั บ สายอากาศฉลาดสํ า หรั บ การ
สื่อสารไรสาย และเทคนิคการทดสอบสายอากาศ
Analysis of antenna, radio wave propagation in antenna system, micro-strip antenna
design, steering vector array, adaptive antenna design, phased array antenna,
multi-beam antenna, conformal antenna, diversity antenna, smart antenna design for
wireless communications and antenna measurement techniques

04-612-603

การออกแบบวงจรสื่อสารขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Communications Circuit Design
หลักการออกแบบวงจรสื่อสารดวยคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ หลักการออกแบบวงจรใน
ยานความถี่วิทยุใหมีสัญญาณรบกวนต่ํา การวิเคราะหและออกแบบวงจรขยายกําลังยาน
ความถี่กวางแบบไมเชิงเสน การใชเทคนิค S-พารามิเตอรสําหรับการออกแบบวงจรยาน
ความถี่วิทยุชนิดแอกทีพ เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบ วงจรรวม
ยานความถี่วิทยุ วงจรรวมชิ้นเดียวยานไมโครเวฟ
Principles of radio frequency and microwave communications circuit design,
fundamentals of low noise radio frequency design, analysis and design of wideband
nonlinear power amplifiers, s-parameter technique for radio frequency active circuits
design, computer aided design techniques, radio frequency integrated circuit (RFIC),
monolithic microwave integrated circuit (MMIC)

29

04-612-604

การออกแบบวงจรไมโครเวฟขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Microwave Circuit Design
เทคโนโลยีการสื่อสารดวยคลื่นไมโครเวฟ อุปกรณพาสซีฟ แอคทีฟและวงจรรวมใน
ระบบสื่อสารไมโครเวฟ เทคนิคการออกแบบกําเนิดสัญญาณ ขยายสัญญาณ กรองความถี่
มิกเซอร แมทชิ่งที่ทํางานยานความถี่ไมโครเวฟ การออกแบบสายสง อุปกรณและวงจร
ไมโครเวฟดวยเทคนิคไมโครสตริปไลน สายอากาศขนาดเล็กทํางานที่ความถี่ไมโครเวฟ
และการปอนสัญญาณ เทคนิคการออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟดวย CAD แบบ
ใหม เทคนิคการทดสอบอุปกรณและวงจรไมโครเวฟ
Microwave communication technology, passive and active devices and microwave
integrated circuits (MICs) in microwave communication systems, design technique of
microwave oscillator, amplifier, filter, mixer and matching, design of microwave
transmission line, components and circuits by employing microstrip line technique,
small microwave antenna and signal feeding, microwave circuits and systems design by
modern computer aided design (CAD) software and testing techniques of microwave
components and circuits

04-612-605

การออกแบบออสซิลเลเตอรและขยายสัญญาณความถี่สูง
3(3-0-6)
Design of High Frequency Amplifiers and Oscillators
ทรานซิสเตอรพารามิเตอรที่ความถี่สูง หลักการออกแบบเครื่องขยายสัญญาณ แผนภาพ
ของสมิธและโครงขายการแมชชิ่ง เชน อิมมิตแตนซแมชชิ่งดวยเสนไมโครสตริปและ
สตั บ การออกแบบเครื่ อ งขยายสั ญ ญาณดว ยการใช สมิ ธ ชารต เสถี ย รภาพการไบอั ส
พารามิเตอรการกระจัดกระจาย การออกแบบเครื่องขยายสัญญาณดวยพารามิเตอรการ
กระจัดกระจาย การออกแบบออสซิลเลเตอรพารามิเตอรการกระจัดกระจาย ความเสถียร
และไมเสถียร
Transistor parameters at high frequency, amplifier design principles, smith chart and
matching networks, immittance matching with microstrip line and stub, amplifier
design using the smith chart, bias stabilization, scattering parameters, amplifier design
using scattering parameters, oscillator design using scattering parameters, stability and
instability
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04-612-606

วงจรรวมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Integrated Circuit
การวิเคราะหสายสงแบบสตริป คุณสมบัติของทอนําคลื่นแบบระนาบ ระเบียบวิธีของการ
วิเคราะหไมโครสตริป องคประกอบแบบกอนชนิดระนาบ การกระจายตามความถี่บน
สายไมโครสตริป แบบจําลองทอนนําคลื่นแบบระนาบ ความไมตอเนื่องของไมโครส
ตริป ความสูญเสียของไมโครสตริป วงจรกรองและตัวเชื่อมรวมแบบระนาบ วงจรรวม
ไมโครเวฟแบบระนาบ
Analysis of strip transmission lines, transmission properties of planar waveguide,
methods of microstrip analysis, planar lumped elements, dispersion on microstrip line,
planar waveguide model, microstrip discontinuities, microstrip losses, planar filters and
couplers, planar microwave integrated circuits

04-612-607

การสื่อสารดิจิตอลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Digital Communications
การแทนสารสนเทศในรูปเชิงตัวเลข ทฤษฎีความนาจะเปนและกระบวนการสุมของ
สัญญาณ การวิเคราะหความถี่ของสัญญาณเชิงตัวเลข ผลของการจํากัดแบนดวิดท วิกฤติ
ของไนควิสต ระบบเบสแบนด การจัดการสัญญาณหลายระดับ การซิงโครไนซและ
อิควอไลเซชัน การสื่อสารดิจิตอลผานชองสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนไวทเกาสเซียน
การสงดิจิตอล PAM ผานวงจร AWGN จํากัดแบนดวิดท การสงสัญญาณดิจิตอลผานการ
มอดูเลชั่นคลื่นพาห การเขาและถอดรหัสชองสัญญาณ การเขาและถอดรหัสแหลงกําเนิด
ขอมูล ความจุของชองสัญญาณ
Information in digital forms, probability theory and random process of signal,
frequency analysis of digital signals, effects of bandwidth limitation, Nyquist's criteria,
baseband systems, multilevel signaling, synchronization and equalization, digital
transmission through AWGN channel, digital PAM transmission through band-limited
AWGN channel, digital transmission via carrier modulation, channel coding, source
coding, channel capacity
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04-612-608

โครงขายการสื่อสารขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Communication Networks
หลักการของโครงขายการสื่อสาร สถาปตยกรรมโครงขายลําดับชั้น ทฤษฎีการเขาแถว
การตรวจจับความผิดพลาด กลยุทธของการสงซ้ํา การจัดเฟรม การควบคุมอัตราขอมูล
และการคนหาเสนทางเชื่อมตอ การสื่อสารแบบมัลติเพิ้ลแอคเซส
Principles of communication networks, layered network architecture, queuing theory,
error detection, retransmission strategies, framing, flow control and routing,
multiple-access communications

04-612-609

ทฤษฎีขาวสารขอมูล
3(3-0-6)
Information Theory
ขาวสารขอมูลและการวัด กระบวนการเฟนสุม คาเฉลี่ยของขาวสารขอมูล และคาสูงสุด
ขาวสารขอมูล กฏของซิพฟ ขาวสารขอมูลเชื่อมโยง อัตราการรับสง แถบความกวางของ
ความถี่ของสัญญาณรบกวน การสุม และมิติเหนือสัญญาณรบกวน กําลังงานสําหรับแถบ
ความกวางของความถี่
Information and measurement, stochastic process, average information and maximum
information, zipf's law, joint information, transmission rate noise bandwidth, sampling
and noise hypersphere power for bandwidth

04-612-610

ระบบการสื่อสารไรสายขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Wireless Communication System
การวิ เ คราะห สั ญ ญาณและระบบ ระบบการสื่ อ สารไร ส ายยุ ค ใหม การคํ า นวณใน
ระบบสื่อสารไรสาย คุณลักษณะทางกายภาพของความถี่วิทยุ สถาปตยกรรมการสื่อสาร
ไรสาย เทคนิคการรับสงขอมูล สัญญาณรบกวนในการสื่อสารไรสาย และการจําลอง
ระบบการสื่อสารไรสาย
Analysis of signal and system, modern wireless communication system, wireless
computing, physical characteristics of radio frequency, media access techniques, noise
in communication systems, and simulation of wireless communication systems
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04-612-611

การสื่อสารเคลื่อนที่ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mobile Communications
พื้นฐานการสื่อสารเคลื่อนที่ คุณลักษณะของชองสัญญาณแบบเคลื่อนที่ การเกิดชาโดว
การเกิ ด การจางหาย การเกิ ด ดอปเปลอร การเกิ ด การเฟดหลายวิ ถี แบบจํ า ลอง
ชองสัญญาณ เทคนิคการลดความผิดพลาดของสัญญาณ การเขาและถอดรหัสควบคุม
ความผิดพลาด การแทรกสลับบิต การกระจายสเปกตรัม การควบคุมกําลังงาน การใช
เทคนิคแบบหลากหลาย สายอากาศไมโม อัลกอริทึมของการเขารหัสและถอดรหัส
แบบสเปซ ระบบการสื่อสารเซลลูลาร ทราฟฟกในระบบเซลลูลาร การประยุกตใชโอเอ็ฟ
ดีเอ็ม
Fundamental of mobile communications, characteristics of mobile channel, shadowing
effect, fading effect, doppler effect, multipath fading effect, channel model, error
correcting technique, error control code, interleaver, spread spectrum, power control
technique, diversity technique, MIMO systems, space-time codes and decoding
algorithms, cellular communication systems, cellular traffic, OFDM and its application

04-612-612

การสื่อสารดาวเทียมแถบกวาง
3(3-0-6)
Broadband Satellite Communications
ทบทวนทฤษฎีระบบสื่อสาร เทคนิคการมอดูเลตสําหรับระบบสื่อสารดาวเทียม เทคนิค
การเขาถึงชองสัญญาณแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล ไดแก FDMA และ TDMA การ
มอดูเลตระหวางกัน และการรบกวนระหวางกัน สถานีภาคพื้นดิน ทรานสปอนเดอร และ
ระบบสายอากาศ การคํานวณสําหรับการออกแบบงบประมาณการเชื่อมตอดาวเทียม
ไดแก คาการสูญเสีย คาความไว และคาอัตราสวนของคลื่นพาหตอสัญญาณรบกวน
Review of communication system theory modulation techniques for satellite
communications analog and digital multiple access techniques, FDMA and TDMA
intermodulation and interference earth stations, transponders and antenna systems
calculations of satellite link budget design, losses, sensitivity and carrier-to-noise ratio
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04-612-613

อุปกรณโฟโตนิกส
3(3-0-6)
Photonic Components
การคิดคน พัฒนา และหลักการทํางานของอุปกรณเชิงแสง ออพทิคัลคัพ-เพลอะ อุปกรณ
ขยายแสง เสนใยแกวนําแสงชนิดพิเศษ FBG อุปกรณลดทอนกําลังงานแสง อุปกรณ
กรองแสง ไอโซเลเตอรเชิงแสง เซอรกูเลเตอรเชิงแสง MZI แหลงกําเนิดแสง อุปกรณ
หนวงเวลาเชิงแสง สวิตชเชิงแสง การประยุกตอุปกรณเชิงแสงในดาน การสื่อสาร ตัว
ตรวจรู การประมวลสัญญาณ และโครงขายสื่อสารเชิงแสง
Invention, developement and principles of optical devices, optical coupler, optical
amplifier, special fiber optic, fiber bragg grating (FBG), optical attenuator, optical
filter, optical isolator, optical circulator, mark-zehnder interferometer (MZI), optical
source, optical time delay, optical switch, applications of photonic components on
optical communications, sensors, signal processing and communication networks

04-612-614

โครงขายสื่อสารเชิงแสง
3(3-0-6)
Optical Communication Network
การสร า งและพั ฒ นาเส น ใยแก ว นํ า แสง อุ ป กรณ ใ นระบบสื่ อ สารเชิ ง แสง การขยาย
สัญญาณแสง เทคนิคการชดเชย Chromatic dispersion เทคนิคการมอดูเลทเชิงแสง
ระบบมัลติเพล็กซชนิด WDM ระบบ SDH/SONET อุปกรณและระบบโครงขายสื่อสาร
เชิงแสง โครงขายสื่อสารเชิงแสงที่ใชอุปกรณพาสซีฟและระบบสื่อสารเชิงแสง FTTH
Production and developement of fiber optic, devices of optical communication
systems, optical signal amplifications, chromatic dispersion compensation techniques,
optical modulation techniques, wavelength division multiplex (WDM) systems,
SDH/SONET systems, Passive optical network (PON) and fiber to the home (FTTH)
systems
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04-612-615

เทคโนโลยีเลเซอร
3(3-0-6)
Laser Technology
ธรรมชาติของแสง คุณสมบัติของแสงเลเซอร เทคโนโลยีการคิดคน พัฒนา และหลักการ
ทํางานของเลเซอร คุณสมบัติและชนิดของเลเซอร เลเซอรของแข็ง ของเหลวและกาซ
เทคโนโลยีของเลเซอรสารกึ่งตัวนํา หลักการทํางาน โครงสราง คุณสมบัติและชนิดของ
เลเซอรไดโอด การออกแบบวงจรจายกระแสใหเลเซอรไดโอด การประยุกตใชงานของ
เลเซอรไดโอดในดานการสื่อสารเชิงแสง ปญหาและงานวิจัยในการพัฒนาเลเซอรไดโอด
Nature of light, properties of laser light, technology invention, developement and
principles of laser, properties and types of laser, solid, liquid and gas laser,
semiconductor lasers technology, principles, structures and properties of laser diode,
power supply circuit design for laser diode and applications of laser diode for optical
communication

04-610-610

การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
4(0-40-0)
Industrial Internship in Electronics and Telecommunication
Engineering
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก ไ ขและวิ เ คราะห ป ญ หาทางอุ ต สาหกรรมในสิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยปญหาดังกลาวตองเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
สถานประกอบการ โดยนักศึกษาตองเขียนรายงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่
ไดใหแกอาจารยผูสอน
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the internship
thesis research by working in an industrial environment for at least 1 semester under the
supervision of a faculty member and industry, preparation of a working report and
summary of the internship
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04-180-601

ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
หลัก การพื้นฐานของระบบสิ่ง แวดล อมและการจั ดการ ประเด็ น สิ่ งแวดลอมและการ
จัดลําดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและเกณฑในการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอม ระบบ
สารสนเทศสิ่งแวดลอม องคกรดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการและการประเมินดาน
เศรษฐศาสตรในการควบคุมสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา
ของระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
Concepts of environmental systems and management issues and priorities, standards
and criteria setting, indication and indices, information systems, organization
enforcement and economic aspects of environmental control, EMS and ISO,
monitoring, pollution prevention, case studies

04-415-603

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานวิศวกรรม ตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย มูลคา
ปจ จุบัน และมูลคารายป อัตราผลตอบแทน ผลประโยชน ตอเงิ นลงทุ น ค า เสื่อมราคา
ผลกระทบภาษีรายได จุดคุมทุน การทดแทนทรัพยสิน การวิเคราะหเงินเฟอ และการ
วิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตางๆ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง และความไม
แนนอน
Basic of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, annual worth,
rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impacts of income tax, break-even points,
replacement, inflation, project evaluation and decision making under risks and
uncertainty

04-610-711

วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
คนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารย การเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด
การนําเสนอผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
และจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
Research on an interesting topic in electronics and telecommunication engineering
under the supervision of a faculty member, preparation of thesis in a proper form,
presentation at a public seminar, oral examination by the committee and writing up a
complete thesis
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายจักรี
ศรีนนทฉัตร

2

นายอํานวย
เรืองวารี

3

นายจิรวัฒน
คชสาร

4

นายไพฑูรย
รักเหลือ

5

นายบุญยิ่ง
นบนอบ

ตําแหนง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2554 2555 2556 2557

อาจารย Ph.D. (Electrical Engineering) University of Northumbria at Newcastle,

2548

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารย Dr.-Ing (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารย Ph.D. (Telecommunications)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

2538
2550
2544
2539
2551
2542
2539

United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Kassel University, Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)
ทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)
ทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
อส.บ. (เทคโน โลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
อิเล็กทรอนิกส)
ทหารลาดกระบัง

2552

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2546
2544
2552
2541
2537

3.2.2 อาจารยประจําและสนับสนุนหลักสูตร
ลําดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
นางจินตนา
นาคะสุวรรณ

ตําแหนง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ศาสตราจารย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
ผูชวย ค.อ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
นายธนะพงศ
เหนือ
นพวงศ ณ อยุธยา ศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
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ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2554 2555 2556 2557
2523

6

6

6

6

6

6

6

6

2517
2539
2544
2523

3.2.2 อาจารยประจําและสนับสนุนหลักสูตร (ตอ)
ลําดับ
3
4

ชื่อ-สกุล
นายปราชญ
ดาบบัง
นายวิสิทธิ์
ลอธรรมจักร

ตําแหนง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ศาสตราจารย
อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Electrical
Engineering)

ค.อ.บ.(วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 รศ.ดร.กนก เจนจิระพงศเวช
2 รศ.ดร.สมเกียรติ อุดมหรรษากุล
3 ดร.สมภพ สูงสถิตานนท
4 Prof. Dr. Takenobu Matsuura

สําเร็จจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
University of Northumbria at Newcastle,
United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

ตําแหนง
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย
Professer

5

Prof. Dr. Toshio Wakabayashi

Professer

6

Prof. Dr. Sean Danaher

Professer

4.

ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2554 2555 2556 2557
2546

6

6

6

6

2539
2553

6

6

6

6

2528

สถานที่ทํางาน
ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
School of Engineering, Tokai University,
Japan
School of Information and
Telecommunication Engineering, Tokai
University, Japan
University of Northumbria at Newcastle, UK.

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานอุตสาหกรรม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม จัดใหมีรายวิชา
การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 แบบที่ 2
(แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม) เพื่อชวยใหนักศึกษาที่มีความสนใจตองการทําวิจัยรวมกับอุตสาหกรรมไดเรียนรู
กระบวนการจริงในโรงงานและปญหาจริงหนางาน โดยปญหาดังกลาวจะตองเปนสวนหนึ่งหรือสอดคลองกับ
วิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนําความรูขั้นสูงทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ไปแกไขหรือวิเคราะหปญหาวิศวกรรม และระยะเวลาการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมตองไมนอยกวา
1 ภาคการศึกษาโดยตองเขียนรายงานและสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่ไดแกอาจารยผูสอน

38

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความรับผิดชอบในการทํางาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสวนที่ไดรับมอบหมาย
3. เขาใจหลักการ กระบวนการผลิตและปญหาหนางานในโรงงานอยางถองแท เพื่อนําไปสูการ
วิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค
4. สามารถใช ค วามรู ท างด า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละโทรคมนาคมบู ร ณาการ เพื่ อ นํ า ไป
แกปญหาของกระบวนการผลิตหรือปญหาหนางานไดอยางเหมาะสม
5. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติรวมกับองคความรูในการประมวล การแปลความหมาย
การวิเคราะหขอมูลผล
6. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การสืบคน
ขอมูลอยางเปนระบบ และถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
8. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดยเปนการคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุมมีขอบเขตการ
ทํ า งานที่ ชั ด เจน การรายงานความก า วหน า ทุ ก ภาคการศึ ก ษา การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ต ามรู ป แบบที่ กํ า หนด
การนําเสนอผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนโครงการวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพื่อสรางองคความรู
ใหม เทคโนโลยีหรือการประยุกตในกระบวนการผลิต มีการเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด การนําเสนอ
ผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถวางแผน กํา หนดกรอบแนวคิ ด และวิ ธีดํ า เนิน งานในการทําวิ จัย เพื่ อวิ ทยานิ พ นธห รื อ
โครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
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5.3

5.4

5.5

5.6

2. สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ติ ด ตามความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ใ หม ๆ
ที่เกี่ยวของ มีการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุป
ที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
4. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือจัดการกับ
บริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
5. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมได
อยางสรางสรรคจากองคความรูเดิม
6. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการสื่อสารดวยปากเปลาและการเขียน รวมทั้งสามารถ
นําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
ชวงเวลา
แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปการศึกษาที่ 1 - 2
แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก1 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 12 หนวยกิต
การเตรียมการ
1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนักศึกษาควรจะเสนอหัวขอวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาแรก
เขาใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาทุกสัปดาห
3. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ
กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 ครั้ง ตลอดชวงการทํา
วิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ
2. ต อ งเสนอและสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยอีก 1 คน
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กําหนด
4. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ดานบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่องการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ ผานรายวิชา
สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1, 2 และอื่นๆ เปนการ
เสริมสรางและฝกบุคลิกภาพรวมถึงมารยาทของผูเขารวมประชุมสัมมนา
2. มีการรายงานทางวิชาการอยางตอเนื่องผานวิชาวิทยานิพนธ และวิชาเรียน
ทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกิดความรูและทักษะทางปญญา
2. ดานภาวะผูน ํา และความ 1. การตรงตอเวลา และสม่ําเสมอตอการเขาชั้นเรียน
รับผิดชอบตลอดจนมี 2. ให มี ก ารทํ า งานกลุ ม เพื่ อ ฝ ก ด า นภาวะผู นํ า ในรายวิ ช าของหลั ก สู ต ร และ
วินัยในตนเอง
กิจกรรมของภาควิชาฯ
3. การกลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ รวมถึง
สามารถวิเคราะห แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสูการจัดทํา
วิทยานิพนธและเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. คุณธรรม จริยธรรม และ สอนและสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาชีพ ผานรายวิชาและวิทยานิพนธ

2.

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทักษะการจัดการและวินิจฉัยปญหาที่ซับซอนทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
โดยประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยางเหมาะสมดวยตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม
4. มีความเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. จัดใหมีการสอนดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพใหแกนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม โดยอยูในวิชาความรูพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
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2. สําหรับนักศึกษาปริญญาโททั่วไป จะมีการสอนดานคุณธรรม จริยธรรมและกรณีศึกษาการ
จัดการปญหาในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1 และ 2
รวมทั้ ง มี ก ารสอดแทรกการเรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในรายวิ ช าสอนอื่ น ๆ และ
วิทยานิพนธของหลักสูตร
3. หลักสูตรจัดใหมีการปลูกฝงเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในการทํางาน เชน การตรงตอ
เวลาในการทํางานและสงงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น ภาวะผูนําและผูตาม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น จะใช
การทํางานกลุมและการนําเสนองาน ซึ่งพิจารณาจากผูเขาฟงในที่ประชุม กรรมการสอบ
อาจารยผูสอน และเพื่อนรวมงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริมตางๆ
5. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรียนการสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรียนที่กําหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การสงงานตามกําหนด และการมีสว นรวมในกิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่จากการทําวิทยานิพนธ
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุมกิจกรรมตางๆ
5. ประเมินปริมาณจากการทุจริตในการทํางานและการสอบ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญของ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม และสามารถประยุกตความรูไดอยาง
เหมาะสม
2. มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพื่อคํานวณทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3. มี ค วามเข า ใจต อ การพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
โทรคมนาคม ที่สอดคลองกับวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบ
ขององคความรูนั้นๆ ตอสภาพปจจุบันและอนาคต
4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และเทคนิคการ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการทํางานที่เหมาะสม
และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมและ
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหองเรียนควบคูกับการทํางานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ ดังนี้
1. มีการเรียนการสอนความรูเนื้อหาสาระหลักและเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือคํานวณใน
รายวิชาของหลักสูตร และมีการสอดแทรกใหติดตามองคความรูใหมๆ จากบทความวิชาการ
2. มีการนําเสนองานวิจยั เชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
3. จัดใหมีการสัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม เพื่อใหนักศึกษาไดมีการ
สื บ ค น ข อ มู ล เรี ย นรู ค วามรู แ ละเทคโนโลยี ใ หม ๆ ทางวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
โทรคมนาคม และสามารถบูรณาการทางความรู
4. มีการทํางานวิจัยเชิงลึก โดยนักศึกษาตองคนควาขอมูลและใชกระบวนการทางวิจัย รวมทั้ง
ตองวิเคราะหและสรุปประเด็นที่สําคัญจากการคนควา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. การประเมิ น ผลการเรี ย นรูใ นห อ งเรี ย นหรื อสถานประกอบการ ประกอบดว ย การสอบ
รายงานที่ไดรับมอบหมายและ/หรือการนําเสนอรายงาน
2. การประเมินผลการเรียนรู จากวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ประกอบดว ย การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น ความรู จากบทความวิ ชาการและ
ผลสัมฤทธิ์จากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. การประเมินผลการเรียนรูจากวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินเอกสารควบคูกับการ
สอบปากเปลาของคณะกรรมการสอบ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถใชความรูเดิมรวมกับความรูหลักในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาสรางสรรคองคความรูใหมหรือขยายแนวทางปฏิบัติแบบใหมไดอยางมีนัยสําคัญดวย
ตนเอง โดยเน น ใช ก ระบวนการวิ จั ย เป น กระบวนการศึ ก ษานํ า ซึ่ ง ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญาต อ ง
ประกอบดวย
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือ
โครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรู
ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ/หรื อ ภาคปฏิ บั ติ ดุ ล ยพิ นิ จ เทคนิ ค วิ จั ย หรื อ เทคนิ ค คํ า นวณ และ
การวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมี
นัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหา
หรื อ จั ด การกั บ บริ บ ทใหม ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ ด า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
โทรคมนาคม
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4. สามารถสั ง เคราะห แ ละพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ท างด า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
โทรคมนาคมไดอยางสรางสรรคจากองคความรูเดิม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ใหมีโครงงานทางวิชาการเพื่อเปนกรณีศึกษาจากรายวิชาเรียนและวิชาสัมมนาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1 และ 2 ซึ่งตองมีการสืบคน ความรู ดุลยพินิจ การวิเคราะห
การอภิปราย การหาขอสรุป การทํารายงาน การนําเสนอและตอบคําถาม
2. กระบวนการวิจัยในวิชาวิทยานิพนธ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมหรือแนวทางปฏิบัติแบบใหม
อยางมีนัยสําคัญ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากผลที่ไดจากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรียนในหลักสูตร การมีสวนรวม
ในการอภิปราย ความสมบูรณของงาน
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจริงจากวิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษาและ
ในภาพรวม โดยใชวิธีการประเมินเอกสารควบคูกับการสอบปากเปลาของคณะกรรมการ
สอบ เชน การประเมินจากแผนการทํางานและการดําเนินงาน การรายงานความกาวหนา
ความเข า ใจในทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต เทคนิ ค การวิ จั ย การออกแบบการทดลองและ
เครื่ อ งมื อ ผลการทดลอง การวิ เ คราะห ข อ สรุ ป ที่ ส มบู ร ณ เ พื่ อ ขยายองค ค วามรู ห รื อ
การประยุกตใชจากที่มีอยูเดิม
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและ/
หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอดแทรกลงในการสอนที่ตองมีการทํางานเปนกลุมและวิชาสัมมนาที่ตองมีกิจกรรม
รวมกัน ซึ่งตองมีความรับผิดชอบ การกระจายงานตามหนาที่ รวมทั้งวิชาวิทยานิพนธเพื่อใหการทํางานสําเร็จลุลวง
เปนไปตามตารางเวลา และไดความสมบูรณของงาน
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน แบบประเมินของสมาชิกในกลุม
2. ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการร ว มกิ จ กรรมต า งๆ และความครบถ ว นชั ด เจนตรงประเด็ น
ของกลุม
3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในวิชาวิทยานิพนธ การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
และการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา
2. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิ เ คราะห ข อ มู ล ผลการทดลองเพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ ท างวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสารดวยปาก
เปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติในรายวิชาดวยสถานการณ
จําลอง และ/หรือสถานการณจริงเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ สามารถวิเคราะหคัดกรองหรือ
สังเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหาทางดาน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
2. จัดใหมีกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานอยางเปน
ทางการและไม เ ป น ทางการ ในรายวิ ช าการเรี ย นการสอน สั ม มนาทางวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิทยานิพนธ
3. สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถนําเสนอ
รายงานไดอยางเหมาะสม
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3.

4. จัดใหมีการแนะนําและปฏิบัติจริงเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล การใช
ฐานขอมูลในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิทยานิพนธ
รายวิชาเรียน เพื่อติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ใชการสอบขอเขียน การทํารายงาน
โครงการทางวิชาการ หรือการสอบปากเปลาจากอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือคณะกรรมการสอบ โดยพิจารณาจากการอธิบายการใชเครื่องมือ การคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติ ขอจํากัดและความเหมาะสมของเครื่องมือ
2. ประเมินผลการเรียนรูดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการสอบปากเปลา
จากอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการสอบ โดยพิจารณาจาก
การอธิบาย การตอบคําถาม วิธีการนําเสนอรายงาน
แผนที่ แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรูจากหลั กสู ตรสูรายวิช า (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทักษะการจัดการและวินิจฉัยปญหาที่ซับซอนทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
โดยประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยางเหมาะสมด วยตนเองรวมทั้ ง
สนับสนุนผูอื่นใหมีการใช คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
4. มีความเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
3.2 ความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญของสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม และสามารถประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม
2. มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ เฉพาะทางหรื อ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ คํ า นวณทางวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3. มีความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูใหม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ที่สอดคลองกับวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององคความรูนั้นๆ
ตอสภาพปจจุบันและอนาคต
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4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และเทคนิคการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการทํางานที่เหมาะสม และสามารถ
บูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
1. สามารถวางแผน กํ า หนดกรอบแนวคิ ด และวิ ธี ดํ า เนิ น งานในการทํ า วิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ หรื อ
โครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดํ าเนิ นงานวิจัยหรื อโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคด วยตนเอง โดยใช ความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหา
ขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือจัดการ
กับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
4. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมได
อยางสรางสรรคจากองคความรูเดิม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเอง และ/หรือ
งานกลุม
4. สามารถแสดงความเป น ผู นํ า ได อ ย า งเหมาะสมตามโอกาส และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอแนวทางการ
แกไขปญหา
2. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล การแปลความหมาย
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ผลการทดลองเพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ ท างวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
โทรคมนาคม
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสารดวยปากเปลาและ
การเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการสืบคน
ขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

04-610-601 เมทริกซขั้นสูง





 



 













  





 

04-610-602 ระเบียบวิธีการคํานวณ





 



 













  





 

04-610-603 กระบวนการและตัวแปรสุม

   





 









       

04-610-604 ฟงกชันแบบพิเศษ
04-610-605 คณิตศาสตรขั้นสูง

                  
                   

04-610-606 ระเบียบวิธีวิจัย





 



 













  





 

04-610-607 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1





 



 













  





 

04-610-608 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 2





 



 













  





 

04-610-609 วิทยานิพนธ





































04-611-601 การประมวลผลทางเสียงพูดและเสียง





 



 













  





 

04-611-602 การประมวลผลภาพและจดจํารูปแบบ
04-611-603 ทฤษฏีและการประยุกตใชงานโครงขายประสาทเทียม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปญญา

4

1

1

  
   



          
           

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู

4

1

  
   



2

3

2

3

4

2

3

4

04-611-604

การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอรขั้นสูง

04-611-605

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ

04-611-606









































04-611-607

ทฤษฎีการกรองแบบใหม
การออกแบบและการสรางตัวกรองดิจิตอล









































04-611-608

แมเหล็กไฟฟาวิศวกรรมขั้นสูง









































04-611-609

ระเบียบเชิงตัวเลขสําหรับคํานวณสนามแมเหล็กไฟฟา









































04-611-610

การคํานวณทางคอมพิวเตอรแบบขนาน









































04-611-611

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง









































04-611-612

เทคโนโลยีและการประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัว









































04-611-613
04-611-614

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลขั้นสูง
การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบผสมสมัยใหม

















































































04-611-615

เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดียขั้นสูง











































49

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

04-612-601 การประมวลสัญญาณไมตอเนื่อง





 



















  

04-612-602 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม



    







    

04-612-603 การออกแบบวงจรสื่อสารขั้นสูง

   





 









       

04-612-604 การออกแบบวงจรไมโครเวฟขั้นสูง



  





















 









04-612-605 การออกแบบออสซิลเลเตอรและขยายสัญญาณความถี่สูง

























 









04-612-606 วงจรรวมไมโครเวฟ



    







    

 



 

04-612-607 การสื่อสารดิจิตอลขั้นสูง

   

04-612-608 โครงขายการสื่อสารขั้นสูง







3




4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4








 



 





 









       

 



















04-612-609 ทฤษฎีขาวสารขอมูล

   





 









       

04-612-610 ระบบการสื่อสารไรสายขั้นสูง



 



















04-612-611 การสื่อสารเคลื่อนที่ขั้นสูง

   





 









       

04-612-612 การสื่อสารดาวเทียมแถบกวาง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทางปญญา

2

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

04-612-613 อุปกรณโฟโตนิกส



  





















 









04-612-614 โครงขายสื่อสารเชิงแสง



  





















 









04-612-615 เทคโนโลยีเลเซอร
04-610-610 การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

                   
                   

04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ



04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

                   
                   





51

























4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1

04-610-711 วิทยานิพนธ

3

2. ความรู

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



 





หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดยใหผลการประเมิน
เปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน ดังนี้
ระดับคะแนน คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
B
3.0
ดี
(Good)
C
2.5
คอนขางดี
(Fairly Good)
C
2.0
พอใช
(Fair)
D
1.5
คอนขางพอใช (Poor)
D
1.0
ออน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย
1.2 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติการสอบภาษาตางประเทศ การสอบ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1) การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ
ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับ คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)
52

2.

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู
ประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้
1. การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวนคือ
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธ
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอนเนื้อหาและความ
ทันสมัย การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําไดโดยใชการประกันคุณภาพภายในดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรูห ลังนัก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ การศึก ษานั้ น ควรเนน การทําวิจั ย อยา ง
ตอเนื่องในดานสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน
และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดําเนินการมีดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
2. มีการติดตามขอมูลของบัณฑิตตอภาวะการณไดงานทําเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละโทรคมนาคม
จะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
แผน ก แบบ ก1 มีเงื่อนไขดังนี้
1. มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (Journal/Transaction) ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ
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3. มีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือไดัรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติซึ่งอาจตีพิมพเปน Letter หรือ Short paper ก็ไดหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา
2 เรื่อง
4. สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ โดยใหเปนไปตามประกาศคณะหรือ
มหาวิทยาลัย
5. เกณฑ อื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามข อบังคั บ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุรีวา ดว ยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
แผน ก แบบ ก 2 มีเงื่อนไขดังนี้
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร
ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีการ
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
3. สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ โดยใหเปนไปตามประกาศคณะ หรือ
มหาวิทยาลัย
4. เกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1.

การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. จัดใหมีการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อใหอาจารยใหมมีความเขาใจตอวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพ
2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การศึกษาตอ การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการอยางตอเนื่อง
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2.

การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการดานการเรียนการสอน เชน การจัดทําสื่อการสอน
การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใชโปรแกรมเฉพาะสาขาในการคํานวณผล เปนตน
2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูด านการเรียนการสอน เชน การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ
1. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรอื่นๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณการทํางานวิจัยและบริการ
วิชาการ
2. สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3. กระตุนใหอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวิจัยและการสรางเครือขายการวิจัย
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนา
วิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.

การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไมนอยกวา 3
คน ซึ่งไดรับมอบหมายและแตงตั้งจากคณบดีตามคําแนะนําของหัวหนาภาค โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทําหนาที่วางแผน การจัดการเรียนการสอน การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนว
ทางการบริหารหลักสูตรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้
1.1 มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารย
ผูสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.2 การสอนทุก รายวิชาตองมี แผนการสอนที่ ชัด เจน และตองมีการประเมิน การเรียนการสอนทุ ก
รายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
2. การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธเพื่อใหสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้
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2.1 นักศึกษาทุกคนควรมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาแรก
ของปการศึกษาที่ 2
2.2 นักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนวิจัยเชิงวิชาการ) ตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในภาค
การศึกษาแรกของปการศึกษาที่ 2
2.3 นักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม) ตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายใน
ภาคการศึกษาแรกของปการศึกษาที่ 2
2.4 นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 ครั้ง ตลอดชวงเวลาการ
ทําวิทยานิพนธ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
3. การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอผลงานเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการที่มีการจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้งหรือผลงาน
วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ ส ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ ต อ งได รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารทางวิ ช าการที่ มี
มาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
3.2 ต อ งเสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการต อ ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กําหนด
3.4 ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
4. มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป
5. รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม และคาใชจายในสวนของบุคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล สําหรับหมวดคาใช
สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับจากการสนับสนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสม มีอุปกรณ หองเรียน สื่อการเรียนการสอน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมตอโครงขายที่สามารถคนควา สนับสนุนการเรียนการสอนและ
วิจัย ซึ่งทรัพยากรเดิมที่มีอยูแลว มีดังนี้
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1. หองคอมพิวเตอรของคณะวิศวกรรมศาสตรและภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
เพื่อหาความรูเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมเฉพาะทาง
ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
2. หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตรเปนแหลงรวบรวมเอกสาร ตํารา วารสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจัยออนไลน
3. ครุภัณฑของหองปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมจะมีการปรับปรุงทุกป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ประสานงานระหวางสํานักหอสมุดกลางและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือและตําราที่
เกี่ยวของ เพื่อใชในการเรียนการสอนและทําวิทยานิพนธ
2. ประสานงานระหวางภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียนและทําวิจัย
เพื่อใชในหองปฏิบัติการ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมีเปาหมายเพื่อใหหลักสูตรสามารถวางแผนการจัดการเรียน
การสอนไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนดวยตนเองโดยการ
ประเมินดานความเพียงพอดานตํารา วารสาร วารสารออนไลน อุปกรณในหองปฏิบัติการ ดานโสตทัศนอุปกรณ
และระบบเครือขาย จะใชการจัดทําสถิติ ความถี่การใช ความพึงพอใจของผูใช ความเร็วของระบบเครือขายตอ
นักศึกษา หรือจํานวนชั่วโมง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมหรือเทียบเทา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร และคณาจารย ป ระจํ าหลั ก สูต รต อ งมีก ารประชุ มร ว มกั น เพื่ อ วาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและใหความเห็นชอบตอการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการบริหารเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหลักสูตรและไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษในหลักสูตร เพื่อถายทอดประสบการณตรงและความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะ
ทางแกนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเปนผู
ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวของ
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4.

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคมควรมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หรือ
เทียบเทา สวนบุคลากรที่มีหนาที่อื่นๆ นั้นมิไดจํากัดวุฒิ แตควรมีประสบการณในการทํางานในดานที่เกี่ยวของกับ
ภาระงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนใหมีการดูงานภายนอกหนวยงานหรือการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ จัดใหมีการสัมมนารวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนิสิต
นักศึกษาระหวางหนวยงานและสถานศึกษาอื่น มีวารสารทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หรือ
สาขาวิชาการที่สัมพันธ ทั้งในและตางประเทศเพื่อการศึกษาคนควาและการทําวิทยานิพนธ
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมในระดับประเทศและ
ระดับสากล โดยเขารับฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน
3. มีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน หรือการเขารวมสัมมนาใหเหมาะสมตาม
ความสามารถ ความถนัด และความตองการของผูเรียน
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรืออื่นๆ โดยตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนเปนสังคมแหงการเรียนรู เศรษฐกิจฐานความรูและการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
จากผลงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคม ในสวนของกลุมสถาบันการศึกษาที่ผลิตและกลุมหนวยงานผูใชวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพในระดับสูงมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเชิง
คุณภาพ
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จากการสัมภาษณเชิงลึกทั้งกลุมสถาบันการผลิตและกลุมผูใชวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม พบวา
วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมชั้นสูงยังไมเพียงพอตอความตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพที่จะ
ตอบสนองตอความตองการของหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนอาชีพจะสนับสนุนสงเสริมตอสังคมการ
เรียนรู เศรษฐกิจฐานความรูและการปฏิรูปการศึกษาอันจะสงผลตอการพัฒนาของประเทศเพื่อการแขงขัน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X X X X X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับคุณวุฒิ
X X X X
สาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ
X X X X X
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํา รายงานผลการดํ า เนินการของรายวิชา และประสบการณ X X X X X
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
X X X X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู X X X X X
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธิ์การสอน
X X X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศนหรือคําแนะนําดานการ
X X X X
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ X X X X X
วิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ครั้งตอคนตอป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
X X X X X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี
X X X X
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากกระดับคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน
X X X X X
และทรัพยากรสนับสนุน ไมนอยกวา 3.5 จากกระดับคะแนน 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
X X X
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
14. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวา
X X X
รอยละ 80
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
5
5
5
5
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
10 12 14 14 14
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1.

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนําสงภาควิชาภายใน 4 สัปดาหกอนการเรียน
การสอน เพื่อทําการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งจากภาควิชา
2. จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินโดยนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
ประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมไดจากการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
แลวและผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกคณะกรรมการหลักสูตรที่แตงตั้งจากภาควิชา
3. จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจําหลักสูตร
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