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หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ภาษาอังกฤษ:
Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
ชื่อย่อ (ไทย):
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Doctor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
D.Eng. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้ า
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แบบที่ 1.1 เรี ยน 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2.1 เรี ยน 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2.2 เรี ยน 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
แบบที่ 1.1 เรี ยนตลอดหลักสู ตร 3 ปี
แบบที่ 2.1 เรี ยนตลอดหลักสู ตร 3 ปี
แบบที่ 2.2 เรี ยนตลอดหลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จดั การเรี ยนการสอน
โดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ....
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมตั ิหลักสู ตร
ในการประชุ ม ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ในปี การศึกษา 2559
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8. 1 อาจารย์หรื อผูส้ อนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญา
8. 2 นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
8. 3 นักวิชาการในองค์กรต่างๆ
8. 4 เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐ หรื อสถานประกอบการ ในตําแหน่งวิศวกร ผูบ้ ริ หาร
8. 5 ประกอบธุ รกิจส่ วนตัวทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
8. 6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
8. 7 ที่ปรึ กษาโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
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9. ชื่ อ-นามสกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นายสมชัย หิ รัญวโรดม*

ตําแหน่ งวิชาการ
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
สํ าเร็จจาก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Electrical Engineering) Northumbria University,
Newcastle, United Kingdom
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณทิต (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
2 นายวันชัย ทรัพย์สิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Electrical Engineering) Northumbria University,
Newcastle , United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
พระนครเหนือ
3 นายกฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Energy-EPS)
Asian Institute of Technology,
Thailand
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
4 นายบุญยัง ปลัง่ กลาง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Dr.-Ing. (Electrotechnik)
Kassel University, Kassel,
Germany
M.Sc. (Electronics and System Panaborn Univeristy, Panaborn,
Germany
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
5 นายสุ รินทร์ แหงมงาม
อาจารย์
Ph.D. (Energy Science)
Kyoto University, Kyoto, Japan
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
* ประธานหลักสูตร

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปี ทีจ่ บ
2543
2528
2523
2522
2548
2533
2522
2551
2543
2539
2548
2544
2539
2551
2545
2539
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปั จจุบนั มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซี ยน
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัว
ของภาคการผลิตอย่างรวดเร็ วและอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และธุ รกิจขนาด
กลาง สําหรับประเทศไทย ยังคงต้องการวิศวกร นักวิจยั หรื อนักวิชาการระดับสู ง ที่ตอ้ งมีความรู ้ท้ งั
ด้านทฤษฏีและปฏิบตั ิที่สามารถทํางานได้ สามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความลุ่มลึกเชิ งวิชาการ
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิ งพาณิ ชย์ท้ งั ภายในประเทศและต่างประเทศอย่าง
เป็ นรู ปธรรมโดยคํานึ งถึ งการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community)
เป็ นหลัก สามารถสนับสนุ นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยัง่ ยืน โดยการเร่ งพัฒนา
ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมที่มีความจําเป็ นต่อการพัฒนา ซึ่ งสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า เป็ นแขนงหนึ่งที่
มีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทาง
หรื อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) การขาดบุ ค ลากร นัก วิ จ ัย นัก วิ ช าการในระดับ ขั้น สู ง เป็ นสิ่ ง ที่ ต้อ งเร่ ง พัฒ นาและ
ดําเนินการ เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว
การพัฒนาบุคลากร นักวิจยั และนักวิชาการในระดับสู ง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ต้องเป็ น
บทบาทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา ที่มีความ
พร้ อมในการผลิ ตบุคลากร นักวิจยั และนักวิชาการระดับสู งในสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่
เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยตรง เป็ นสาขาหนึ่ งที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําให้ตอ้ งมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างลุ่มลึกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
อย่างต่ อเนื่ อง สามารถนําองค์ค วามรู ้ ใหม่ม าบูรณาการกับศาสตร์ สาขาอื่ นๆ เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี
คุณภาพและมีมาตรฐานนําพาให้ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง สามารถแข่งขันการ
ผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เชิงพาณิ ชย์ในตลาดโลกหรื อในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างยัง่ ยืน
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การศึกษาทางด้านวิศวกรรม ได้มีการขยายตัวมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ งได้ทาํ
การเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี
เท่านั้น การเปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิ ตศึกษาโดยเฉพาะหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก ยังมี
จํานวนน้อยแห่งซึ่ งมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัย / สถาบัน ที่มีความพร้อมในการดําเนิ นการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของภาคการผลิต
ในอุตสาหกรรมและความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและ
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วัฒนธรรม ซึ่ งความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีน้ นั ส่ งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่ เป็ นรู ปธรรม การบริ หารจัดการทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
การควบคุ มมลภาวะและสิ่ ง แวดล้อมจากการผลิ ตพลัง งานไฟฟ้ า การเพิ่มโอกาสการแข่ง ขันเชิ ง
พาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นมีผลต่อการมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน และเพื่อ
สร้างความมัน่ คงให้กบั ประชาคม ชุ มชนและธุ รกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่าง
ลึ ก ซึ้ งในผลกระทบต่ อ สั ง คมและวัฒ นธรรม รวมถึ ง การมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม จะช่ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรู ปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย รวมถึงการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
(Life-long Learning) ทั้งนี้การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่ดีจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ตามข้อตกลงว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community) ซึ่ งต้องมีการ
แข่ง ขันสู ง ด้า นการเคลื่ อนย้า ยแรงงาน วิศ วกร นัก วิจยั และนัก วิช าการสายวิช าชี พ ระหว่า งกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยนที่มีขอ้ ตกลงร่ วมกัน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) การพัฒนา
บุคลากร นักวิจยั และนักวิชาการในระดับสู งสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เป็ นภารกิจหลักอันหนึ่ ง การพัฒนาและเสริ มสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่จาํ เป็ นต้องมี
การเรี ยนการสอนที่ มีก ระบวนการวิจยั เป็ นหลักในการศึ กษา ซึ่ งหลักสู ตรวิศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิ ตสาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ านี้ ได้ถูก พัฒนาขึ้ นเพื่อตอบสนองต่ อความต้องการในการผลิ ต
บุคลากร นักวิจยั และนักวิชาการในระดับสู ง ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู ้ ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสู งและการวิจยั ในสาขาวิชาชี พ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ระดับสู ง เพื่อพัฒนาความรู้ และการปฏิ บตั ิ ในสาขาวิชาชี พของตนให้
ก้าวหน้ายิง่ ขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มกําลังเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจและกลยุทธ์
ใหม่ ๆ
2) สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าํ ในสาขาวิชา ในการแก้ปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นและข้อสรุ ปต่อกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผเู ้ ชี่ ยวชาญในสาขาวิชาได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถจัดการกับปั ญหาทางจริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บทของวิชาการหรื อวิชาชี พได้มน่ั คง
และรวดเร็ ว มีความคิดริ เริ่ มในการหาทางเลื อกที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชน
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โดยคาดหวัง ว่า จะเป็ นการสร้ า งศัก ยภาพให้ ก ับ ประเทศ สามารถพึ่ ง พาตนเองอย่า งยัง่ ยื น ทาง
เทคโนโลยี เน้นการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ในระดับสู ง ด้านกระบวนการผลิ ต การปรับปรุ งคุณภาพ
การควบคุ ม คุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์หรื อบู รณาการ
เทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าได้อย่างหลากหลาย อาทิ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้านวัสดุ และด้านชี ววิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรั พยากรและวัตถุ ดิบที่มีอยู่อย่าง
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิ งพาณิ ชย์ดา้ นการผลิ ตเพื่อส่ งออกและทดแทน
การนํา เข้า รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาคมมี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ที่ ดี ท้ ัง ทางสั ง คม วัฒ นธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม โดยหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าที่ดาํ เนิ นการนี้ จะ
เป็ นการยกระดับการศึกษาของชาติ และยังช่วยส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นให้การเรี ยนการสอนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีความเข้มแข็งด้านวิชาการสายวิชาชี พ ตลอดจนการพัฒนางานวิจยั ในระดับสู ง
ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้ นาํ และกําหนดทิศทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ าในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่ตอ้ งมีการเตรี ยม
ความพร้อมเข้าสู่ ขอ้ ตกลงว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในอนาคต
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้น
ด้านทักษะการวิจยั และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในระดับสู งที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็ นไปตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดการศึกษาวิชาชี พระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ สร้ า งงานวิ จ ัย และนวัตกรรม รวมถึ ง การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิ งพาณิ ชย์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลักสู ตรนี้ ยงั มี การส่ งเสริ มความสําคัญของคุ ณธรรม จริ ยธรรมทั้งนี้ เพื่อให้ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการ
ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เป็ นที่พ่ งึ ของสังคมและประเทศชาติได้เป็ นอย่างดี
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
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13.3 การบริ หารจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ท้ งั ด้านวิชาการและ
วิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรี ยน
การสอนและการวิจ ัย ให้ เ พี ย งพอที่ จ ะจัด การศึ ก ษาได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ รวมทั้ง ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึ กษาอื่น ๆ เพื่อใช้ทรัพยากรร่ วมกันในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนให้มีคุณภาพ และจัดให้มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ในทุก ๆ ด้านตามที่กาํ หนด
นอกจากนี้มีการกําหนดอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผูแ้ ทนจากภาควิชาอื่ นที่เกี่ ยวข้อง เพื่อบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรี ยนรู้
เป็ นไปตามที่ระบุ ในหลักสู ตร รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3
หรื อ มคอ.4) และรายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิ ช า (มคอ.5 หรื อ มคอ.6) รวมทั้ง มอบ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทํารายงานประจําปี (มคอ.7) เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

8

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตมีความรู ้ ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกในระดับสู งอย่างมีอิสระ
เชี่ ย วชาญในการพัฒนาการล่ า สุ ดขององค์ค วามรู้ ใ นสาขาวิชาวิศ วกรรมศาสตร์ มี คุ ณธรรมและ
จริ ยธรรมที่ ต อบสนองต่ อ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ทุ ก ด้ า น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
1.2.2 เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู ้ระดับสู งและการวิจยั
เชิงประยุกต์ในสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
1.2.3 เพื่อให้มีความตระหนักกับประเด็นปัญหาที่กาํ ลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของสาขา
วิชาชี พ รวมทั้งความท้า ทายของประเด็ นปั ญหาเหล่ า นั้นต่อการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ใ นปั จจุ บนั และต่ อ
ข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับกัน
1.2.4 เพื่อให้มีการศึกษาค้นคว้าระดับสู งที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฏีและการวิจยั
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า รวมถึ งการสร้างองค์ความรู ้ และแปลความหมายขององค์ความรู ้ ใหม่
ทางการวิ จ ัย ที่ มี ล ัก ษณะสร้ า งสรรค์ โ ดยเฉพาะ หรื อการใช้ ท ฤษฏี แ ละการวิ จ ัย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
คุณประโยชน์ที่สาํ คัญต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
1.2.5 เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจอย่างลุ่มลึ กในเทคนิ คการวิจยั ที่ สามารถประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
1.2.6 เพื่อให้มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยั จากดุษฎีนิพนธ์ หรื อจากรายงาน
ผลของโครงการและจากสิ่ งตีพิมพ์ต่างๆ ที่อา้ งอิงได้ในวงวิชาการหรื อวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. การบริ หารหลักสู ตร
-มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
หลักสู ตร
-มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
-ติ ด ตามและประเมิ น การผลการ
ดํา เนิ น การหลัก สู ต รตามตัว บ่ ง ชี้
อย่างสมํ่าเสมอ
2. การบริ หารทรั พยากรการ -จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ อ
เรี ยนการสอน
ครุ ภ ัณ ฑ์ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ส นับ สนุ น
การเรี ยนการสอน
-มีการสํารวจความพร้อมทรัพยากร
การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ น
-มี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอของ
ทรัพยากร

3. การบริ ห ารศัก ยภาพของ
คณาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากร
สายสนับ สนุ น การเรี ย นการ
สอน

-สนับ สนุ นบุ ค ลากรด้า นการเรี ย น
การสอนเพื่ อให้เกิ ดความเข้ม แข็ ง
ด้านวิชาการ
-การมี ส่ ว นร่ ว มของคณาจารย์ใ น
การวางแผน การติ ดตามแล ะ
ทบทวนหลักสู ตร
-การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
-จัดทํา มคอ.3-7 ทุ กภาค
การศึกษา
-คําสั่ งแต่งตั้งผูร้ ั บผิดชอบ
หลักสู ตร
-ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การบริ ห ารหลัก สู ต รตาม
ตัวบ่งชี้ทุกปี
-เ อ ก ส า ร บ่ ง ชี้ ว่ า มี ก า ร
จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการจัดซื้อทุกปี
-จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
การเรี ยนการสอน อาทิ
ตํารา หนังสื อ อุปกรณ์ การ
เรี ยนการสอนทุกปี
-มี ก ารออกแบบสอบถาม
และประเมินโดยนักศึ กษา
และติดตาม ปรับปรุ งทุกปี
-อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร
ทุกคนได้รับการอบรมหรื อ
พัฒ นาตนเองอย่า งน้อ ย 1
ครั้งต่อปี และบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น การเรี ยนการ
สอนได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยร้อยละ 50 ต่อปี
-มี ก า ร ปร ะ ชุ ม อา จ า ร ย์
ประจําหลักสู ตรจํานวนไม่
น้อยกว่าร้ อยละ80 ทุกภาค
การศึกษา
-มี ก ระบวนการแต่ ง ตั้ ง
คณาจารย์พเิ ศษที่ชดั เจน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัด การศึ ก ษาเป็ นระบบทวิ ภ าค ข้อ กํา หนดต่ า ง ๆ เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค.)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ งเป็ นภาค
การศึ กษาที่ ไม่บงั คับ ใช้ระยะเวลาศึ ก ษาไม่น้อยกว่า 8 สัป ดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึ ก ษาในแต่ล ะ
รายวิชาให้เท่ากันกับภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
แบบ 1 แบบทําดุษฎีนิพนธ์ อย่ างเดียว
แบบ 1.1 สํ าหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
1. สําเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบ
ควบคุ ม วิศวกรรมวัดคุม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า และคุณภาพของวิทยานิ พนธ์
ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก หรื อสําเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ
กว่า 3.50 ตามระบบคะแนน 4.00 แต้ม หรื อเทียบเท่า
2. สําเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (Master of Science) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมวัดคุม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า และคุณภาพของวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก หรื อสําเร็ จ
ปริ ญญามหาบัณฑิตด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.50 ตามระบบคะแนน 4.00 แต้ม หรื อเทียบเท่า
3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศ ซึ่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะ
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ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะอนุ กรรมการสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
หมายเหตุ ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต ที่มิได้กาํ หนดไว้ ต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน
ตามที่คณะกรรมการประจําหลักสู ตรกําหนด
แบบ 2 แบบลงเรียนรายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1 สํ าหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
1. สําเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมวัดคุม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
2. สําเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (Master of Science) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมวัดคุม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า หรื อเทียบเท่า
3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศ ซึ่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะอนุ กรรมการสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
หมายเหตุ ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต ที่มิได้กาํ หนดไว้ ต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน
ตามที่คณะกรรมการประจําหลักสู ตรกําหนด
แบบ 2.2 สํ าหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1. สํา เร็ จการศึ ก ษาวิศ วกรรมศาสตรบัณฑิ ต ในสาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมวัดคุ ม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้องในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า และสําเร็ จวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสู ตร
2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศ ซึ่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะอนุ กรรมการสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
หมายเหตุ ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ที่มิได้กาํ หนดไว้ ต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานตามที่
คณะกรรมการประจําหลักสู ตรกําหนด

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
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เนื่องจากเป็ นหลักสู ตรใหม่ แต่ได้มีการประเมินจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น ที่เปิ ดการเรี ยนการ
สอนระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า มี แนวโน้มเรื่ องการปรั บตัว และความรู ้ พ้ืนฐานของ
นักศึกษามีไม่เพียงพอต่อการมาศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ทั้งนี้เกิดจากเนื้อหารายวิชาในหลักสู ตรมีความ
เข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับการจัดทําหลักสู ตรต้องเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่ งชาติ ซึ่ งเป็ นส่ วนสนับสนุ นให้การเรี ยนการสอนเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานสากล การที่นกั ศึกษามีความรู ้
พื้นฐานไม่เพียงพอ ทําให้เกิดปั ญหาในระหว่างการเรี ยนการสอนภาคปกติของผูเ้ รี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่สอดส่ องดูแล ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และติดตามการ
เรี ยนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่อยู่ในความดูแล ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งสามารถเข้า
พบตามตารางเวลานัดหมายเพื่อขอคําแนะนําได้
2. จัดสอนเสริ มหรื อแนะนําการลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐานให้กบั นักศึกษาที่มีปัญหา
3. จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องเสริ มสร้ างความรู ้ พ้ืนฐานให้กบั นักศึกษา อาทิ
เชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู ้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึ กษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสู ตร 3 ปี (สํ าหรับผู้เข้ าเรียนในแผน แบบ 1.1 และแบบ 2.1)
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

2557
7
7
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2558
8
7
15
-

2559
8
8
7
23
7

2560
9
8
8
25
8

2561
10
9
8
27
8

2.5.2 หลักสู ตร 4 ปี (สํ าหรับผู้เข้ าเรียนในแผน แบบ2.2)
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

2557
2
2
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2558
2559
2560
2
2
4
-

2
2
2
6
-

3
2
2
2
9
2

2561
3
3
2
2
10
2
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าสนับสนุนการศึกษา
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2557
360,000
243,000
603,000

2558
760,000
513,000
1,273,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน

ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปี งบประมาณ
2559
1,160,000
786,000
1,946,000

2560
1,200,000
813,000
2,013,000

2561
1,200,000
813,000
2,013,000

2557

2558

ปี งบประมาณ
2559

318,000
19,000
301,500
638,500

318,000
31,000
636,500
985,500

318,000
170,000
973,000
1,461,000

318,000
170,000
1,006,500
1,494,500

318,000
170,000
1,006,500
1,494,500

638,500
9
70,944

985,500
19
51,868

1,461,000
29
50,379

1,494,500
30
49,817

1,494,500
30
49,817

2560

2561

*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 54,565 บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึ กษาที่ เคยศึ ก ษาในสถาบันอุ ดมศึ ก ษาอื่ น ๆ มาก่อน เมื่ อเข้า ศึกษาในหลักสู ตรนี้ แล้ว อาจ
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2549
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสู ตร
48
หน่วยกิต
แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสู ตร
48
หน่วยกิต
แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสู ตร
72
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างของหลักสู ตร
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการทําดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 1.1 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตตามข้อกําหนดในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2
1. หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
1.2 วิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
4
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
หน่วยกิต
3. ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
แบบ 2 เป็ นแบบการศึกษาที่มีการลงเรี ยนรายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์ แบ่งออกได้เป็ น 2 แผนการศึกษา
แบบ 2.1 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตตามข้อกําหนดในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2
1. หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
1.2 วิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
4
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
3. ดุษฎีนิพนธ์
36
หน่วยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตตามข้อกําหนดในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2
1. หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
1.2 วิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
4
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
24
หน่วยกิต
3. ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
หมายเหตุ
1. การรับนักศึกษาให้เข้าศึกษาในแบบใด อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
2. สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาแบบ 1.1 หลักสู ตรอาจกําหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมทาง
วิชาการอื่น ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการทําดุษฎี นิพนธ์ ตามความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาดุ ษฎี
นิพนธ์ โดยไม่นบั หน่วยกิต ประเมินผลเป็ น พอใจ หรื อ ไม่พอใจ (Satisfied/Unsatisfied, S/U)
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3. คําอธิ บายและเหตุผลประกอบอื่นๆ
(ก) ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)
วิชานี้เป็ นวิชาบังคับ ซึ่ งเน้นถึงการทําวิจยั เชิ งความคิดริ เริ่ มและสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ ที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึ กซึ้ งในองค์ความรู ้ ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อ
ส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า วิชานี้ จะ
ไม่นาํ หน่วยกิตมารวมในการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จํานวนหน่วยกิตการลงทะเบียนในแต่ละภาค
การศึกษา ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาดุ ษฎี นิพนธ์หลัก การเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎี
นิ พนธ์ และการสอบดุ ษฎี นิพนธ์ข้ นั สุ ดท้าย ให้เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2549
(ข) การกําหนดภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Requirement)
นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
ในขณะมี ส ภาพเป็ นนักศึ ก ษาสามัญ ตามข้อบัง คับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ว่า ด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2549 ซึ่ งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษา
ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ค) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
นักศึ กษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อ
เป็ นผู ้มี สิ ท ธิ ข อทํา ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้า ย โดย
คณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2549 หรื อตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
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3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา
1. ความหมายของรหัสวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชา ในหลักสู ตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 หลัก ซึ่ งจําแนกตาม
แผนภูมิต่อไปนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
XX–X X X –X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่

1–2
3
4
5
6
7-8

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา

2. ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่ วโมงเรียน
หน่วยกิต
คาบเรี ยนทฤษฎี
คาบเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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3. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
สําหรับนักศึกษาทุกแผนการศึกษา (แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ) ต้องเรี ยนรายวิชา ดังนี้
04-210-801 สัมมนาปริ ญญาเอก 1
1(0-3-6)
Doctoral Seminar 1
04-210-802 สัมมนาปริ ญญาเอก 2
1(0-3-6)
Doctoral Seminar 2
04-210-803 สัมมนาปริ ญญาเอก 3
1(0-3-6)
Doctoral Seminar 3
04-210-804 สัมมนาปริ ญญาเอก 4
1(0-3-6)
Doctoral Seminar 4
โดยไม่นบั หน่วยกิตและประเมินผลเป็ น พอใจ หรื อ ไม่พอใจ (Satisfied/Unsatisfied, S/U)
2. หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาตามแผนการศึกษา แบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเลือกของกลุ่มวิจยั ให้ครบอย่าง
น้อย 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษา
นักศึกษาตามแผนการศึกษา แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเลือกของกลุ่มวิจยั ให้ครบอย่าง
น้อย 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษา
โดยมีรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิจยั ดังนี้
1. กลุ่มวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
04-211-801
04-211-802
04-211-803
04-211-804
04-211-805
04-211-806

ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ ในระบบไฟฟ้ ากําลัง
Computer Aids Power System Analysis
ภาวะชัว่ ครู่ ในระบบไฟฟ้ ากําลัง
Electrical Transient in Power Systems
เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟ้ ากําลัง
Power System Stability and Dynamic
ระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้ า
Power Distribution Systems
คุณภาพในระบบไฟฟ้ ากําลัง
Power Systems Quality
วิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู งขั้นสู ง
Advanced High Voltage Engineering

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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04-211-807
04-211-808
04-211-809
04-211-810
04-211-811
04-211-812

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า
Electromagnetic Compatibility
ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ ากําลัง
Power System Reliability
เทคนิคการหาค่าความเหมาะสมในระบบไฟฟ้ ากําลัง
Optimization Techniques in Electrical Engineering
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง 1
Selected Topics in Power Engineering 1
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง 2
Selected Topics in Power Engineering 2
ปั ญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
Special Problems in Electrical Engineering

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

2. กลุ่มวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
04-212-801
04-212-802
04-212-803
04-212-804
04-212-805
04-212-806
04-212-807
04-212-808
04-212-809

เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าขั้นสู ง
Advanced Electrical Machines
การควบคุมการขับเคลื่อนทางไฟฟ้ า
Electric Drives Control
การแปลงผันกําลังแบบวิธีสวิตช์
Switched Mode Power Conversion
การควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลังขั้นสู ง
Advanced Control of Power Electronics Circuits
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังในระบบไฟฟ้ ากําลัง
Power Electronics in Power Systems
ระบบควบคุมดิจิทลั
Digital Control Systems
ระบบการควบคุมเหมาะที่สุด
Optimal Control Systems
ทฤษฏีโครงข่ายประสาทเทียม
Neural Network Theory
ระบบควบคุมขั้นสู ง
Advanced Control Systems

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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04-212-810
04-212-811
04-212-812

ระบบขับเคลื่อนแบบปรับความเร็ วสมัยใหม่
Modern Adjustable Speed Drives
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง 1
Selected Topics in Power Electronics Engineering 1
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง 2
Selected Topics in Power Electronics Engineering 2

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

3. กลุ่มวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
04-213-801
04-213-802
04-213-803
04-213-804
04-213-805
04-213-806
04-213-807
04-213-808
04-213-809
04-213-810
04-213-811
04-213-812

เทคโนโลยีดา้ นพลังงาน
Energy Technology
วิศวกรรมโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic Engineering
การออกแบบระบบโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic Systems Design
เทคโนโลยีบูรณาการระบบโฟโตโวลตาอิกกับอาคาร
Building Integrated Photovoltaic System Technology
การแปลงพลังงานโดยตรง
Direct Energy Conversion
เทคโนโลยีกริ ดอัจฉริ ยะ
Smart Grid Technology
เทคโนโลยีระบบพลังงานแบบผสมผสาน
Hybrid Energy Systems Technology
การจัดการด้านความต้องการกําลังไฟฟ้ า
Demand Side Management
ระบบสะสมพลังงาน
Energy Storage Systems
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์เชื้อเพลิง
Fuel Cell Electrification Systems
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้ า 1
Selected Topics in Electrical Energy Engineering 1
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้ า 2
Selected Topics in Electrical Energy Engineering 2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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4. กลุ่มวิจัยการประมวลผลสั ญญาณ
04-214-801
04-214-802
04-214-803
04-214-804
04-214-805
04-214-806
04-214-807
04-214-808

เวฟเลตและการประมวลผลสัญญาณ
Wavelet and Signal Processing
การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั เวลาจริ ง
Real-Time Digital Signal Processing
การประมวลภาพเชิงดิจิทลั
Digital Image Processing
การประมวลเสี ยงพูดเชิงดิจิทลั
Digital Speech Processing
ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสู ง
Advanced Embedded System
การออกแบบวงจรรวมดิจิทลั ด้วยภาษาบรรยาย
Digital VLSI Circuit Design by HDL
หัวข้อคัดสรรทางการประมวลผลสัญญาณ 1
Selected Topics in Signal Processing 1
หัวข้อคัดสรรทางการประมวลผลสัญญาณ 2
Selected Topics in Signal Processing 2

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

5. กลุ่มวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้าสื่ อสาร
04-215-801

วงจรความถี่วทิ ยุและไมโครเวฟ
RF and Microwave Circuits
04-215-802 การออกแบบวงจรออสซิ ลเลตและขยายสัญญาณความถี่สูง
High Frequency Amplifier and Oscillator Design
04-215-803 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับการคํานวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
Numerical Techniques for Electromagnetic Field Computation
04-215-804 สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ าและวิธีการลดทอน
EMI and Noise Reduction Techniques
04-215-805 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ
Antenna Theory and Design
04-215-806 ระบบเรดาร์ ระยะใกล้และขนาดเล็ก
Small and Short-Range Radar Systems

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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04-215-807
04-215-808

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร 1
Selected Topics in High Frequency Electrical Engineering 1
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร 2
Selected Topics in High Frequency Electrical Engineering 2

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

6. กลุ่มวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
04-216-801
04-216-802
04-216-803
04-216-804
04-216-805
04-216-806
04-216-807
04-216-808
04-216-809
04-216-810
04-216-811

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
ระบบฐานข้อมูล
Computer Database System
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
Computer Network and Communication
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
ปั ญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
แมชชีนวิชชัน่
Machine Vision
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอหร์
Human and Computer Interactions
วิเคราะห์แบบพลวัตไม่เชิงเส้น
Nonlinear Dynamic Analysis
ระบบฝังตัว
Embedded System
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Selected Topics in Computer Engineering 1
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Selected Topics in Computer Engineering 2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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3. ดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ี
ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ และประเมินผลเป็ น S หรื อ U ในแต่ละภาคการศึกษา โดยแผนการศึกษา แบบ 1.1 แบบ
2.1 และแบบ 2.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ตลอดหลักสู ตรรวมจํานวนหน่วยกิต ที่
ต้องได้รับการประเมินผลเป็ น S สอบผ่าน/พอใจ (Satisfactory) ดังนี้
แบบที่ 1.1 ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์รวมไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต ตลอดหลักสู ตร
แบบที่ 2.1 ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์รวมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต ตลอดหลักสู ตร
แบบที่ 2.2 ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์รวมไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต ตลอดหลักสู ตร
โดยมีขอ้ กําหนดดังนี้
แบบที่ 1.1 ต้องลงทะเบียนในรายวิชา 04-210-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1
แบบที่ 2.1 ลงทะเบียนในรายวิชา 04-210-902 ดุษฎีนิพนธ์ 2
แบบที่ 2.2 ลงทะเบียนในรายวิชา 04-210-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1
โดยรายวิชาดุษฎีนิพนธ์มีรายละเอียดดังนี้
04-210-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1
48(0-0-50)
Doctoral Dissertation 1
04-210-902 ดุษฎีนิพนธ์ 2
36(0-0-50)
Doctoral Dissertation 2
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3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1.1 แผนการศึกษาทําดุษฎีนิพนธ์ อย่ างเดียว
(ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตตามข้อกําหนดในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2)
รหัสวิชา
04-210-801
04-210-901

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 1
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
6

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษานอกเวลา
50
50

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษานอกเวลา
50
50

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-802
04-210-901

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 2
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
6

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-803
04-210-901

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 3
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 1
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-804
04-210-901

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 4
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 1
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-901

รหัสวิชา
04-210-901

ดุษฎีนิพนธ์ 1

ดุษฎีนิพนธ์ 1

รายวิชาทีน่ ับหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร แบบ 1.1 รวม 48 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : จํานวนหน่วยกิตรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 1 ที่ทาํ การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
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แบบ 2 แผนการศึกษาแบบลงเรี ยนรายวิชาและทําดุษฏีนิพนธ์
แบบ 2.1 (ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตตามข้อกําหนดในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2)
รหัสวิชา
04-210-801
04-21x-xxx
04-21x-xxx
04-21x-xxx

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 1
1*
รายวิชาเลือก
3
รายวิชาเลือก
3
รายวิชาเลือก
3
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

ทฤษฎี
0
3
3
3
9

ปฏิบัติ
3
0
0
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
9
9
9
33

ทฤษฎี
0
3
0
3

ปฏิบัติ
3
0
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
6
50
62

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
6
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
6

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษานอกเวลา
50
50

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
6
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
6

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษานอกเวลา
50
50

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-802
04-21x-xxx
04-210-902

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 2
1*
รายวิชาเลือก
3
ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-803
04-210-902

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 3
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 2
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-804
04-210-902

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 4
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 2
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-902

รหัสวิชา
04-210-902

ดุษฎีนิพนธ์ 2

ดุษฎีนิพนธ์ 2

รายวิชาทีน่ ับหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร แบบ 2.1 รวม 48 หน่ วยกิต
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แบบ 2 แผนการศึกษาแบบลงเรี ยนรายวิชาและทําดุษฏีนิพนธ์
แบบ 2.2 (ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตตามข้อกําหนดในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2)
รหัสวิชา
04-21x-xxx
04-21x-xxx
04-21x-xxx
04-21x-xxx

รหัสวิชา
04-21x-xxx
04-21x-xxx
04-21x-xxx
04-21x-xxx

รหัสวิชา
04-210-801
04-210-901

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
3
3
3
3
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
12

ทฤษฎี
3
3
3
3
12

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0

ศึกษานอกเวลา
9
9
9
9
36

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
3
3
3
3
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
12

ทฤษฎี
3
3
3
3
12

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0

ศึกษานอกเวลา
9
9
9
9
36

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 1
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 1
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
76

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษานอกเวลา
6
50
56

รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก

รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-802
04-210-901

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 2
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 1
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-803
04-210-901

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 3
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 1
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต

รหัสวิชา
04-210-804
04-210-901

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
สัมมนาปริ ญญาเอก 4
1*
ดุษฎีนิพนธ์ 1
9
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
9

* รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต
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รหัสวิชา
04-210-901

รหัสวิชา
04-210-901

ดุษฎีนิพนธ์ 1

ดุษฎีนิพนธ์ 1

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
6
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
6

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษานอกเวลา
50
50

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
6
รวมหน่ วยกิตทีน่ ับ
6

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษานอกเวลา
50
50

รายวิชาทีน่ ับหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตร แบบ 2.2 รวม 72 หน่ วยกิต

