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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาษาอังกฤษ      : Master of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ชื่อย่อ (ไทย)   : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Master of Engineering (Electrical Engineering) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : M. Eng. (Electrical Engineering)  
 
3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

ไม่มี 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ     
 เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

5.2 ภาษาที่ใช ้   
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

5.3 การรับเขา้ศึกษา    
 นิสิตไทยและ/หรือนิสิตต่างชาติ 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
 ไม่มี 
 

 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 6.1 กําหนดการเปิดสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  
 6.2 เปน็หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551  
 6.3 คณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

•  คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 8/2554 
 เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

•  สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 
 เมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

•  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่………. 
 เมื่อวันที่….เดือน……..ปี…….. 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2556 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
 (8.1) งานที่เก่ียวกับวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
 (8.2) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 (8.3) วิศวกรไฟฟ้า 
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9.  ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  (เรียงตามตําแหน่งวิชาการสูงสุดขึ้นก่อน) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายสุชาติ แย้มเม่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph. D. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 12 12 

    M. Sc. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541   
    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย พ.ศ. 2531   
2 นายสมพร  เรืองสินชัยวานิช   ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph. D. Electrical Engineering The University of Sheffield อังกฤษ พ.ศ. 2548 12 12 

    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไทย พ.ศ. 2539   
3 นางแคทรียา  สุวรรณศรี อาจารย์ D. Eng. Energy Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2550 7 8 
    M. Eng. Electrical Power 

System Management 
Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2545   

    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2541   
4 นางศุภวรรณ 

 
พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ Ph.D. Automatic Control 

and Systems 
Engineering 

University of Sheffield อังกฤษ พ.ศ. 2552 6 6 

    M. Eng. Microelctronics Asian Institute of Technology (AIT) ไทย พ.ศ. 2545   
    วศ. บ. ระบบควบคุมและ

เครื่องมือวัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

ไทย พ.ศ. 2541   

5 นางสุพรรณนิกา วัฒนะ อาจารย์ Ph. D. Energy Planning & 
Policy 

University of Technology, Sydney 
(UTS) 

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 10 10 

    วศ. ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2545   
    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2541   
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 การพิจารณาร่างหลักสูตรส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
พ.ศ. 2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาสถานะ และการปรับตัวของบริบทการพัฒนาสถานะ และ
การปรับตัวของประเทศไทยในหลายๆ ด้านที่แสดงถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาหลักสูตร
โดยเฉพาะเน้ือหาที่เก่ียวกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้าน
สังคมและสิ้งแวดล้อม ดังน้ี 
 

      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่กล่าวถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพและความรู้ทั้ง
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถทํางานได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนา
หรือสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย
กับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้คํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัย
คุกคามต่อประเทศไทยโดยด้านหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการ
ให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สุง
อายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนําเทคโนโลยีไฟฟ้ามาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนํามาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แต่ในอีกด้านจะเป็นภัยคุกคามในเร่ืองการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์อย่างเสรีที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า จึงจําเป็นต้องให้ความรู้
ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นกลไกด้านหน่ึงของ
การขับเคลื่อนกระบวนในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามลําดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทยรวมท้ังการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วย
ความเพียรพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิศวกรรมไฟฟ้าโดยการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจําเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพที่รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
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วิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากน้ีบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จําเป็นต้องมีความพร้อม
ที่ในการปฏิบัติงานได้ทันที มีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าต่อสังคม มีการปฏิบัติตนอย่างมือ
อาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
เทคโนโลยี การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่พร้อมทั้งวิชาการและคุณธรรม 
 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
พันธกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือการพัฒนาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพะเยาโดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่ม
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ 

การผลิตบัณฑิตและการวิจัย คือ สองในสี่พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย การพัฒนาหลักสูตร
มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงเป็นหน่ึงในพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรใน
ภูมิภาคและในประเทศ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการชักนําให้เกิด
ความเจริญย่ิงยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีรูปแบบ
ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน
หรือทุนวัตถุดิบ ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสําคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
วิจัยประยุกต์ โดยมุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพ้ืนฐานในสาขาต่างๆ เป็นฐานนําไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มี
ประสิทธิภาพและการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านความรู้ของ
ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
     13.1 กลุม่วิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสตูรอ่ืน  
 ไม่ม ี
 

     13.2 กลุม่วิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหภ้าควิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
   ไม่ม ี
 
     13.3 การบริหารจัดการ  
   ไม่ม ี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สร้างเสริมความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและความสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
ระบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มคีุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
         1.2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้าทาง
วิชาการหรือการปฎิบัติในวิชาชีพและสิ่งที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการเหล่าน้ีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
          1.2.2 มีความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิควิจัยเพ่ือศึกษาค้นคว้าในวิชาการหรือการปฎิบัติ
ทางวิชาชีพ 
         1.2.3 มีความสามารถในการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 
         1.2.4 มีความสามารถสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยโดยการเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ 
อย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และในการดําเนินการจะมีความ
สอดคล้องกับกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการ
พัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีที่สําคัญดังน้ี 

แผนพัฒนา กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย 
รวมถึงปัจจัยที่สนับสนุน
ระบบการเรียนการสอน
และการวิจัย 

1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อ
การผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณุภาพ  
โดยพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ 

1.  ห้องเรียน ที่มีโสตทัศนูปกรณ์ที่
ครบถ้วน  สะอาด มีขนาดเหมาะสมกับ
จํานวนผู้เรียน  และสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต  
2.  ห้องสมุด  ที่มีหนังสือ และเอกสารทาง
วิศวกรรมครบทุกสาขาวิชา  และมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย  
3.  ห้องปฏิบัติการ  ที่มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์รองรับงานวิจัยระดับสูง 

 
4.  พ้ืนทีท่ํางานที่เอ้ืออํานวยต่อการทํา
วิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
 
 

 
 
 
1.1  ร้อยละของจํานวนห้องเรียนที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่  1(1)  
 
 
1.2  สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาห้องสมุด 
 
1.3  สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับงานวิจัย
ระดับสูง 
1.4  จํานวนห้องทํางานของ
มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ข้อ  ที่ 1(4)    
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แผนพัฒนา กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสูคุ่ณภาพโดยมุ่งผลที่
มหาบัณฑิต ทีมี่ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาบัณฑิต 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร 
และ/หรือในทีป่ระชุมวิชาการ 
2.  สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษใน

การศึกษา 
และวิจัย 
3. มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิจาก 
ภายนอกมาบรรยาย 

 
       
 
1.1  ร้อยละของบทความทางวิชาการ
ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
1.2  มีวารสารวิศวกรรมรองรับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3  มหาบัณฑิตมีความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
1.4 เอกสารการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้

มีความทันสมยั 

สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีในงานด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า และมี

มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าที่ 

ศธ. กําหนด 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ 
ทางด้านวิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและได้มาตรฐาน 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 

3. เชิญผู้เช่ียวชาญท้ังภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

4. ส่งเสริมใหม้ีการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือในด้านการวิจัย กับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในภาคเอกชน 
และภาครัฐ  

1.1 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม มคอ. 
ครบถ้วน 

 
 
 
 
1.2 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

3. พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอ

เพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพการสอน

และการวิจัย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. จัดให้มีโครงการเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย เพ่ิมทกัษะ
และประสบการณ์แก่บุคลากรด้าน
วิชาการ  

3. มีการประเมินผลการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 จํานวนของบทความทางวิชาการที่
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1.2  มีการจัดโครงการแก่บุคลากรด้าน
วิชาการ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย เพ่ิมทักษะและ
ประสบการณ์ 
1.3 รายงานผลการประเมินการเรียน 
การสอน 

 



8 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่ม ี
 
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วันและเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 วันและเวลาราชการปกติซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ซ) 
 

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
 จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ซ) 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ ขาดทักษะในการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับการทํา

วิจัยและดําเนินการจัดหาสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มหรือเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

 

     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
 2.5.1 จํานวนนิสิตที่จะรับเขา้ศึกษาตามการจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก2 และจํานวนบัณฑิตที่ 
 คาดว่าจะจบการศึกษา มีดังน้ี 

ชั้นป ี จํานวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
ผู้สาํเร็จการศกึษา - 10 10 10 10 
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     2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1.งบประมาณรายได้ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
รวมรายรับ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

  

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 
2.ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 
3.หมวดเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
จํานวนนิสิต 20 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องหลักเกณฑ์ 
 และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสตูร 
     3.1.1 จํานวนหน่วยกิต 
 เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ลําดับที่ รายการ 

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

  แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 
1 งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า 12 24 

 1.1.วิชาพ้ืนฐาน - 3 
 1.2.วิชาบังคบั - 9 

 1.3.วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 12 

2 วิทยานิพนธ์ 12 12 
3 รายวิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกิต) - 4 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 
 

     3.1.3 รายวิชา 
 (1) งานรายวิชา ไม่น้อยกว่า     24 หน่วยกิต   
 (1.1) วิชาพ้ืนฐาน    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรยีนอย่างน้อยจํานวน 3 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 303501  คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณ                  3(3-0-6) 
   Mathematics for Signal Processing 
 303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ     3(3-0-6) 
    Mathematics for Approximation 
 303503 คณิตศาสตร์ไมเ่ชิงเส้น      3(3-0-6) 
    Non-Linear Mathematics 
 

 (1.2) วิชาบังคับ       9 หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรยีนจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
 303511 การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง                  3(2-2-5) 
     Power System Operation and Control 
 303512  ทฤษฎีเครื่องจักรกลไฟฟ้า                  3(3-0-6) 
     Theory of Electrical Machines 
 303513  ระบบการแปลงผันพลังงาน                 3(3-0-6) 
   Energy Conversion Systems 
 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
 303531  การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์                        3(2-2-5) 
   Microprocessor-Based System Design 
 303532  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง                      3(2-2-5) 
   Advanced Electronic Circuit Design 
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 303533  เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน      3(2-2-5) 
   Noise Reduction Techniques 
 กลุ่มวิชาระบบควบคุมและการประมวลผลสญัญาณ 
 303551  ทฤษฎีควบคุมพ้ืนฐาน                       3(3-0-6) 
   Fundamentals of control theory 
 303552  ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สดุและการประยุกต์                          3(3-0-6) 
   Optimization Theory and Its Applications 
 303561  การประมวลผลสัญญาณ                    3(2-2-5) 
   Signal Processing 
 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 303571  สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1           3(3-0-6) 
   Stochastic Signals and Systems 1 
 303580  ทฤษฎีสารสนเทศ                 3(3-0-6) 
   Information Theory 
 303581  ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า                   3(3-0-6) 
   Electromagnetic Theory 
 

     (1.3) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยสามารถเลือก 
 คละกลุ่มวิชาได้และต้องไม่ใช่วิชาที่เรียนมาแล้วในกลุ่มวิชาบังคับ 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
 303514  การจัดการและงานธนกิจของสาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง           3(3-0-6) 
   Organization and Finance of a Power Utility 
 303515  การหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์ในไฟฟ้ากําลัง               3(2-2-5) 
   Optimization and Its Applications in Power Systems 
 303516  เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง               3(3-0-6) 
   Advanced High Voltage Technology 
 303517  การวางแผนและเศรษฐศาสตร์ทางไฟฟ้า                   3(3-0-6) 
   Electricity Economics and Planning 
 303518  เสถียรภาพและพลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง               3(3-0-6) 
   Power System Dynamics and Stability 
 303519  คุณภาพไฟฟ้า                                3(3-0-6) 
   Power Quality 
 303521  เทคโนโลยีพลังงานข้ันสูง                    3(3-0-6) 
   Advanced Energy Technology 
 303522  การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า          3(2-2-5) 
   Electrical Machine Design 
 303523  วิศวกรรมระบบโฟโตโวลตาอิก             3(3-0-6) 
   Photovoltaic Systems Engineering 
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 303524  การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง                3(3-0-6) 
   Analysis of DC Power Converter Characteristics 
 303528  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง      3(3-0-6) 
   Special Topics in Electrical Power Engineering 
 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
 303540  การออกแบบวงจรขยายและวงจรกําเนิดความถ่ีสูง                    3(2-2-5) 
   Design of High-Frequency Amplifiers and Oscillators 
 303541  การออกแบบและสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง                  3(2-2-5) 
   Advanced Network Synthesis and Design 
 303542  การเขียนโปรแกรมให้กับระบบเวลาจริง                    3(2-2-5) 
   Real-Time System Programming 
 303543  อิเล็กทรอนิกสท์างแสง                      3(3-0-6) 
   Opto-Electronics 
 303544  อิเล็กทรอนิกสชี์วการแพทย์               3(2-2-5) 
   Biomedical Electronics 
 303548  หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 1              3(3-0-6) 
   Special Topics in Electronics and Embedded Systems 1 
 303549  หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 2      3(3-0-6) 
   Special Topics in Electronics and Embedded Systems 2 
 กลุ่มวิชาระบบควบคุมและการประมวลผลสญัญาณ 
 303553  การควบคุมตรรกแบบคลุมเครือและโครงข่ายประสาท  3(2-2-5) 
   Neural Network and Fuzzy Logic Control 
 303554  ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด     3(2-2-5) 
   Optimal Control Systems 
 303555  การควบคุมแบบคงทน                      3(2-2-5) 
   Robust Control 
 303562  การประมวลผลภาพ                         3(2-2-5) 
   Image Processing 
 303563  คอมพิวเตอร์วิทัศน์                          3(2-2-5) 
   Computer Vision 
 303564  การออกแบบตัวกรอง                       3(3-0-6) 
   Filter Design 
 303565  เมคคาทรอนิกส์และระบบหุน่ยนต์         3(2-2-5) 
   Mechatronics and Robotics Systems 
 303566  เวฟเล็ต                                        3(3-0-6) 
   Wavelets 
 303567  ทฤษฎีการเรียนรู้เครื่องจักร                3(3-0-6) 
   Machine Learning Theory 
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 303569  หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุมและการประมวลผลสญัญาณ            3(3-0-6) 
   Special Topics in Control System Engineering and Signal Processing 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 303571  สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1           3(3-0-6) 
   Stochastic Signals and Systems 1 
 303572  สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2           3(3-0-6) 
   Stochastic Signals and Systems 2 
 303573  ทฤษฎีของเส้นใยนําแสงและการสื่อสารทางแสง                3(3-0-6) 
   Theory of Optical Fibers and Optical Communications 
 303574  การออกแบบระบบสื่อสาร                  3(2-2-5) 
   Communication System Design 
 303575  วงจรไมโครเวฟ: ทฤษฎีและเทคนิค        3(3-0-6) 
   Microwave Circuits: Theory and Techniques 
 303576  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ                  3(3-0-6) 
   Radio Wave Propagation 
 303577  วิทยุแบบรังผึ้งและการสื่อสารไร้สาย      3(2-2-5) 
   Cellular Radio and Wireless Communications 
 303578  การสื่อสารระบบเชิงเลขขั้นสูง             3(2-2-5) 
   Advanced Digital System Communications 
 303582  ระเบียบวิธีช้ินประกอบอันตะสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                   3(3-0-6) 
   Finite Element Method for Electrical Engineering 
 303583  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหลก็ไฟฟ้า                 3(2-2-5) 
   Numerical Methods in Electromagnetics 
 303584  ทฤษฎีการเข้าคิวและการประยุกต์ใช้งาน                  3(3-0-6) 
   Queuing Theory and Applications 
 303585  ทฤษฎีการเข้ารหัส                   3(3-0-6) 
   Coding Theory 
 303586  ทฤษฏีสายอากาศ                    3(3-0-6) 
   Antenna Theory 
 303589  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                    3(3-0-6) 
   Special Topics in Communication Engineering 
 

 (2) วิทยานิพนธ ์      จํานวน 12 หน่วยกิต  
 303593  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2                  3 หน่วยกิต 
   Thesis 1, Type A2 
 303594  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2                  3 หน่วยกิต 
   Thesis 2, Type A2 
 303595  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2                  6 หน่วยกิต 
   Thesis 3, Type A2 
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 (3) รายวิชาบงัคับไม่นบัหนว่ยกิต    จํานวน 4 หน่วยกิต   
 303591  สัมมนา                                        1(0-2-1) 
     Seminar 
 303592  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
   Research Methodology in Science and Technology                              
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     3.1.4 แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก2  
 

ปีที่ 1   
ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

303501 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) หรือ 
 Mathematics for Signal Processing  

303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ      3(3-0-6) หรือ 
 Mathematics for Approximation  

303503 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น      3(3-0-6) 
 Non-Linear Mathematics    

303592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ไม่นับหน่วยกิต)                    

     3(3-0-6)  

 Research Methodology in Science and 
Technology (Non-credit) 

 

303xxx วิชาบังคับ 
Compulsory Course 

     3(x-x-x) 

303xxx วิชาบังคับ 
Compulsory Course 

     3(x-x-x) 

รวม     9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

303591 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1)  
 Seminar (Non-credit)  
303xxx วิชาบังคับ      3(x-x-x) 
 Compulsory Course  
xxxxxx วิชาเลือก      3(x-x-x) 
 Elective Course  
xxxxxx วิชาเลือก      3(x-x-x) 
 Elective Course  
xxxxxx วิชาเลือก      3(x-x-x) 
 Elective Course  
303593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2       3 หน่วยกิต 
 Thesis 1, Type A2  

รวม     15 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

303594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2       3 หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A2  
xxxxxx วิชาเลือก      3(x-x-x) 
 Elective Course  

รวม      6 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

303595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2       6 หน่วยกิต 
 Thesis 3, Type A2  

รวม      6 หน่วยกิต 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
303501 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณ                                                      3(3-0-6) 
           Mathematics for Signal Processing  
           ทฤษฎีความน่าจะเป็น อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงแซด       
ผลการแปลงฟูเรียร์เต็มหน่วย การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
           Probability theory; Fourier series; the Fourier transform; the Laplace transform; the        
z-transform; the discrete Fourier transform; applications in signal processing and control system. 
 
303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ                                                                   3(3-0-6) 
  Mathematics for Approximation 
  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อนุกรมอนันต์และการทดสอบการลู่เข้า ทฤษฎีเมทริกซ์ และพีชคณิตเชิงเส้น 
แนะนําการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและวิธีช้ินประกอบอันตะ และการประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม  
  Ordinary differential equations (ODEs); matrix theory and linear algebra; systems of ODEs; 
introduction to numerical analysis and finite-element method; applications in engineering. 
 
303503 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น                                                                                3(3-0-6) 
  Non-Linear Mathematics    
  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาดิรีเคลและอินทิกรัลแคลคูลัส สูตร
การหาปริพันธ์แบบพัวซองค์ ฟังก์ชันโฮโลมอร์ฟิกและเมโรมอร์ฟิกของตัวแปรเชิงซ้อน และการประยุกต์ใช้งานใน
เชิงวิศวกรรม   
  Nonlinear ODEs; partial differential equations; Dirichlet problem, and integral calculus, 
and Poisson integral formula; holomorphic and meromorphic functions of one complex variable; 
applications in engineering. 
 
303511 การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง                                                      3(2-2-5) 
           Power System Operation and Control 
           แบบจําลองสําหรับองค์ประกอบของระบบไฟฟ้ากําลังและการวิเคราะห์โหลดโฟลว์ของระบบ
กระแสสลับ/กระแสตรง การพัฒนาระเบียบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสําหรับสภาวะปกติ สภาวะช่ัว
ครู่ และสภาวะพลวัต การประมาณสถานะ การวิเคราะห์การลัดวงจร การควบคุมความถ่ีของโหลด การ
ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ การวิเคราะห์โหลดโฟลว์ การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแสดงผลและสื่อสาร 
พร้อมกับการทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจําลองกรณีศึกษาต่างๆ 
 Modeling of power system components and load flow analysis of AC/DC systems; 
development of methods to analyze and design of systems for steady state, transient, and 
dynamic conditions; state estimation; contingency analysis; load-frequency control and automatic 
generation control; load flow analysis; computer-aided systems monitoring and communication; 
computer laboratory session on use of application software and sample study 
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303512 ทฤษฎีเครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                                            3(3-0-6) 
  Theory of Electrical Machines 
    คอมเพล็กเซอร์ เฟเซอร์ ฟลักซ์แม่เหล็กเก่ียวคล้อง และหน่วยต่างๆ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าและหม้อ
แปลง การแปลงผันพลังงาน ระบบกระตุ้นเด่ียว ระบบกระตุ้นคู่ พ้ืนฐานด้านเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า: การวิเคราะห์
และออกแบบ รูปแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและการตรวจสอบสภาวะ
ผิดปกติ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดขดลวดสามเฟส เครื่องจักรสมวารสามเฟส เครื่องจักรเหน่ียวนําสามเฟส มอเตอร์
เฟสเดียว สภาวะช่ัวครู่บนเส้นสายส่งกําลังไฟฟ้า หม้อแปลง และเครื่องจักรกลไฟฟ้า ปรากฏการณ์อาร์คและ
รีสไตรก้ิง อุปกรณ์ดักจับฟ้าผ่าและการวางตําแหน่งฉนวน 
  Complexor, phasor, flux linkage, and units; electromagnetic circuits and transformers; 
energy conversion, single excite, and double excite; fundamentals of electric machinery: 
analysis and design; mathematical model of DC machines and fault detection; 3 phases 
transformers, 3 phases synchronous machines, 3 phases induction machines; 1 phase motor; 
transients on transmission lines, transformers, and machines; arcing and restriking 
phenomena; lightning arresters and insulation coordination 
 
303513 ระบบการแปลงผันพลังงาน                                                                          3(3-0-6) 
           Energy Conversion Systems 
           คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งานสวิตช์กําลัง ทอพอโลยีและเทคนิคการควบคุมตัวแปลงผันกําลัง
แบบต่างๆ ได้แก่ กระแสตรงเป็นกระแสตรง กระแสสลับเป็นกระแสตรง กระแสตรงเป็นกระแสสลับ และ
กระแสสลับเป็นกระแสสลับ ความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกรวม เทคนิคการป้องกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลังในแบบต่างๆ ได้แก่ แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง ระบบยานยนต์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม และกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม 
          Characteristics and application of power switches; various DC-DC, AC-DC, DC-AC, and 
AC-AC converter circuit topologies and their control techniques; total harmonic distortion 
and power electronic system protection; application to uninterruptible power supplies, 
automobiles, computer systems, telecommunications, and industrial processes. 
 
303514 การจัดการและงานธนกิจของสาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง         3(3-0-6) 
 Organization and Finance of a Power Utility 
 นโยบายและวัตถุประสงค์ของสาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง การปรับโครงสร้างของกิจการไฟฟ้า 
เหตุผล รูปแบบโครงสร้างและขอบข่ายของการปรับโครงสร้าง การแปรรูปกิจการไฟฟ้า ความสามารถในการ
ผลิตของกิจการไฟฟ้า ตลาดไฟฟ้า การจัดการและข้อมูลทางบัญชี การลงทุนและการเงิน การจําแนกผู้บริโภค 
อัตราค่าไฟฟ้า ข้อจํากัดทางสิ่งแวดล้อม 
 Policy and objectives of a power utility; electricity sector restructuring–rationale, 
models and frameworks; electricity sector privatization; electricity sector productivity; 
electricity market; management and account information; investment and finance; customer 
classification; electricity tariff; environmental constraints 
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303515 การหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์ในไฟฟ้ากําลัง         3(2-2-5) 
  Optimization and Its Applications in Power Systems 
           ขอบข่ายและหลักการของเทคนิคหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับระบบไฟฟ้ากําลัง การควบคุมระบบ
ไฟฟ้ากําลังแบบเวลาจริง การสั่งการระบบกําลังผลิตอย่างเหมาะสม ยูนิตคอมมิตเมนต์ การประยุกต์
ปัญญาประดิษฐ์สําหรับระบบไฟฟ้ากําลัง พร้อมกับการทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเทคนิค การ
หาค่าเหมาะสมและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากําลังและการจําลองกรณีศึกษาต่างๆ 
  Realm and concepts of optimization techniques for power systems; real time 
control of power systems; optimal power dispatch; unit commitment; AI applications; 
computer laboratory session on use of application software and sample study  
 

303516 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง                                                                        3(3-0-6) 
  Advanced High Voltage Technology 
  คุณสมบัติของสารไดอิเล็กทริกและแนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการชนกันของอะตอม การไอออไนเซชัน
และการเบรกดาวน์ในแก๊ส  การชนแบบเด่ียวหรือการทดลองการชนแบบลําแสง การประวิงเวลาของการเบรกดาวน์ การ
ปรับแต่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ฉนวนและการประยุกต์ การสร้างและสมรรถนะของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ค่าเก็บประจุและ
การวัดความสูญเสียของไดอิเล็กทริก การออกแบบและการวางผังของระบบไฟฟ้าแรงสูง 
  Properties of dielectric materials and basic concept of atomic collision theory; ionization 
and uniform field breakdown in gases; single collisions or beam experiments; time lags of 
breakdown; calibration of apparatus; insulations and their applications; constructions and 
performances of high voltage equipment; capacitance and dielectric losses measurement; design 
and layout of high voltage power systems 
 

303517 การวางแผนและเศรษฐศาสตร์ทางไฟฟ้า           3(3-0-6) 
 Electricity Economics and Planning 
 การวางแผนกําลังการผลิต มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้า ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า การวางแผนในภาคการผลิตไฟฟ้าและการประมาณ
ต้นทุนการผลิต การวางแผนการลงทุน การคิดราคาไฟฟ้า การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า นโยบายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 
 Nature of electricity planning; economic and technological dimensions of power 
systems; power supply requirements; electricity demand forecasting; generation planning 
and production costing; investment planning; electricity pricing; demand-side management 
and environmental management policy and their implications 
 

303518 เสถียรภาพและพลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง                    3(3-0-6) 
  Power System Dynamics and Stability 
  คํานิยาม และการจําแนกแบบจําลองทางไดนามิคขององค์ประกอบต่างๆในระบบไฟฟ้ากําลัง การ
วิเคราะห์เสถียรภาพแบบช่ัวครู่ การวิเคราะห์เสถียรภาพในสภาวะสัญญาณขนาดเล็ก วิธีการแก้ไขและปรับปรุง 
ตัวควบคุมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากําลัง การกําธรสมวารย่อย  การวิเคราะห์เสถียรภาพของแรงดันแบบสถิต
และพลวัต 
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  Definitions and classifications; dynamic modeling of various power system 
components; transient stability analysis; small signal stability analysis; method of 
improvement; power system stabilizers; sub-synchronous resonance; voltage stability static 
and dynamic analysis 
 
303519 คุณภาพไฟฟ้า                                                                                          3(3-0-6) 
           Power Quality 
           ความต้องการใช้กําลังไฟฟ้า การเพ่ิมโหลดและการตัดโหลด อุปกรณ์ป้องกันและการทํางานร่วมกันของ
อุปกรณ์ ความต้องการและการควบคุมคุณภาพของกําลังไฟฟ้า หลักการของความเช่ือถือได้และความปลอดภัย
ของระบบ การวางแผนความเชื่อถือได้และความปลอดภัยสําหรับสภาวะปกติและไม่ปกติ/ฉุกเฉิน กลยุทธ์การ
ปรับปรุงความเช่ือถือได้และความปลอดภัย โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก การติดต้ังและเช่ือมต่อกับระบบจําหน่าย 
          Power supply requirements, load growth and load shed; protection devices and their 
coordination; power quality requirements and their control; system reliability and security 
concepts, planning of system reliability and security for normal and abnormal/ emergency 
conditions; strategies to improve reliability and security; dispersed generations (DG), installing 
and interfacing to distribution grid 
 
303521 เทคโนโลยีพลังงานข้ันสูง                                                                             3(3-0-6) 
           Advanced Energy Technology 
           เทคโนโลยีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ศักยภาพ แหล่งพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน การใช้
พลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักการพ้ืนฐานและกระบวนการแปลงพลังงาน ประสิทธิภาพของการแปลง
พลังงาน เทคโนโลยีไดร์ฟระบบไฟฟ้าสามเฟส เครื่องจักรกลไฟฟ้าสามเฟส การทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสมวาร 
อุปกรณ์เก็บสะสมพลังงานที่ใช้ในระบบพลังงานทดแทน การเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าฯ กับระบบไฟฟ้าและการควบคุม 
           Electrical power supply technology: capabilities, energy resources, fossil and renewable 
energy, energy consumption, environmental impact; energy conversion: physical fundamentals, 
processes, and efficiencies; three-phase AC drives technology: three-phase machines, operating 
performance of synchronous generator; storage devices used in alternative energy systems; 
electrical grid connection and controls between power plants and power 
 
303522 การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า            3(2-2-5) 
  Electrical Machine Design 
  การออกแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับเคร่ืองจักรกล เช่น การพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ขนาดและพิกัดของเครื่องจักรกล การแนะนําหลักการและเทคนิคของการออกแบบการพันอย่างเหมาะสม 
เทคนิคการออกแบบเคร่ืองจักรกลแบบแม่เหล็กถาวรและการคํานวณค่าความเหน่ียวนํา 
  Electromagnetic design of rotating machines, such as to develop an understanding 
of the relationship between dimensions and rating of machines, to introduce the optimal 
principles and techniques of winding design, to develop techniques for the design of 
permanent magnet machines, and to calculate representative winding reactance 
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303523 วิศวกรรมระบบโฟโตโวลตาอิก                                                                      3(3-0-6) 
            Photovoltaic Systems Engineering 
            หลักการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์ กราฟคุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของเซลล์อาทิตย์ ผลของความเข้มแสงและอุณหภูมิต่อการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์ เทคนิค
การหาจุดกําลังสูงสุด รูปแบบการเช่ือมต่ออุปกรณ์ในระบบโฟโตโวลตาอิก การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์
กําลังกับระบบโฟโตโวลตาอิก 
            Operating principles of solar cells; characteristic curves of solar cells; mathematical 
model of solar cells; effects of irradiance and temperature on solar cells; maximum power 
point tracking approaches; configurations of photovoltaic systems; application of power 
electronics in photovoltaic systems 
 

303524 การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง                                      3(3-0-6) 
           Analysis of DC Power Converter Characteristics 
           ทอพอโลยีของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง แบบจําลองปริภูมิสเตท เทคนิคการเฉลี่ยปริภูมิสเตท การ
วิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง ฟังก์ชันถ่ายโอนของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง 
ผลตอบสนองช่ัวครู่และผลตอบสนองในสถานะอยู่ตัวของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง 
           DC power converter topologies; state-space models; state-space averaging 
technique; small-signal analysis of DC power converters; transfer functions of DC power 
converters; transient and steady-state responses of DC power converters 
 

303528 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง        3(3-0-6) 
  Special Topics in Electrical Power Engineering 
  รายวิชาน้ีจะครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง ซึ่งถูกเลือกมาจาก
ผู้สอนในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
  This course covers topics of current interest in Electric Power Engineering selected 
by the instructor in the area of Electrical Power Engineering 
 

303531 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์                                                        3(2-2-5) 
  Microprocessor-Based System Design 
  การจําลองอาศัยไมโครโปรเซสเซอร์ของอุปกรณ์ ใช้งานในเวลาจริงและตรรกเชิงเลข แนวคิดในการ
ออกแบบ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทรานซ์ดิวเซอร์และการอินเทอร์เฟซ การโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ 
ภาษาระดับสูงสําหรับการควบคุม การช่วยเหลือในการออกแบบและระบบประมวลผลหลายตัว 
  Microprocessor simulation of digital logic and real-time devices; design concepts; 
device hardware and software configurations; transducers and interfaces; efficient 
programming; high level languages for control; design aids and multi-processing system  
 

303532 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง                                                            3(2-2-5) 
  Advanced Electronic Circuit Design 
 วิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมอุปมาน วงจรกระแสคงที่ วงจรขยายผลต่าง ผลของความไม่เป็นอุดมคติ
ของออปแอมป์ การใช้งานทางด้านเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้นของออปแอมป์เช่น วงจรกรองแอ็กทีฟ วงจร
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เปรียบเทียบ วงจรคูณ การออกแบบของวงจรขยายต่างๆ วงจรจ่ายไฟเลี้ยงและทําให้ไฟเรียบ วงจรเฟสล็อคลูปวงจร
กําเนิดสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ใน
กระบวนการออกแบบ เครื่องมือและเทคนิค 
 Analysis and design of analog integrated circuits; constant current circuits, differential 
amplifiers, effects  of non-ideal characteristics of an operational amplifier; linear and nonlinear 
applications of operational amplifiers such as active filters, comparators, multipliers; design of 
various amplifiers, power supplies and regulators; phase-locked loop; waveform generator. 
Computer-Aided Analysis and Design in Electronics Circuits; role of computers in the design 
process; tools and techniques 
 

303533 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน                                                                3(2-2-5) 
  Noise Reduction Techniques 
 ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติของการควบคู่สัญญาณรบกวนแบบอีเอ็ม  เทคนิคในการลดสัญญาณรบกวน เช่น 
การคลุม การต่อลงดินและการกรอง  การวัดของอีเอ็มไอ ตามเกณฑ์ของรัฐบาล ปัญหาอีเอ็มไอและวิธีแก้ไขปัญหา
ในการประยุกต์กับแหล่งจ่ายไฟแบบสลับ การออกแบบตัวกรองแบบอีเอ็มไอ 
  Theory and practice of E.M. noise coupling; Techniques for noise reduction: shielding, 
grounding and filtering; measurement of EMI to comply with government regulation; EMI 
problems and solutions to switching power supply applications; design of EMI filter 
 

303540  การออกแบบวงจรขยายและวงจรกําเนิดความถ่ีสูง                   3(2-2-5) 
  Design of High-Frequency Amplifiers and Oscillators  
  พารามิเตอร์ต่างๆ ของทรานซิสเตอร์และการออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถ่ีสูง โครงข่ายการ
จับคู่ การจับคู่อิมพีแดนซ์ด้วยไมโครสตริปไลน์ และ สตับ แผนภาพของสมิธและการใช้งานในโครงข่ายการจับคู่
และการออกแบบของวงจรขยายสัญญาณ เสถียรภาพการไบอัส พารามิเตอร์การกระจัดกระจายและการใช้
งานในการออกแบบและหาความเสถียรภาพของวงจรกําเนิดสัญญาณ 
           Transistor parameters and its design of amplifiers at high frequency, matching 
network: impedance matching with microstrip line and stub; Smith’s chart and its use for 
matching networks and design of amplifiers; bias stability; scattering parameters and its use 
for oscillator design and stability determining 
 

303541 การออกแบบและสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง                                              3(2-2-5) 
  Advanced Network Synthesis and Design 
  แนวความคิดเก่ียวกับค่าจํานวนจริงบวกและค่าจํานวนจริงที่มีขอบเขต การสังเคราะห์โครงข่ายแบบ
กลุ่มก้อนของวัสดุสองชนิด การบรรยายการกระจัดกระจาย การสังเคราะห์ความต้านทานวงจรอาร์-แอล-ซี วิธี
ประมาณของตัวกรองแบบรวม การสังเคราะห์ตัวกรองไมโครเวฟ การสังเคราะห์โครงข่ายตัวเก็บประจุแบบ
สลับ เทคนิคการออกแบบสําหรับตัวกรองอาร์-ซี แบบกัมมันต์บนโครงสร้างเชิงแบบฉบับ 
 Positive real and bounded real concepts; synthesis of two-element kind lumped 
networks; scattering description; synthesis of RLC impedances; approximation methods for 
lumped filters; synthesis of microwave filters; synthesis of switched-capacitor networks; 
design techniques for active RC filters modeled on classical structures 
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303542 การเขียนโปรแกรมให้กับระบบเวลาจริง                                                        3(2-2-5) 
           Real-Time System Programming 
           ระบบทํางานแบบเวลาจริงเบ้ืองต้น วิศวกรรมระบบทํางานแบบระบบเวลาจริง ความเสถียร ภาวะ
พร้อมกัน การโปรแกรมพร้อมกัน การวางตารางเวลาทํางานแบบเวลาจริง ตัวอย่างระบบปฏิบัติการทันที การ
เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบทันที กรณีศึกษา 
  Introduction to real-time systems; real-time system engineering; reliability; 
concurrency and concurrent programming; real-time scheduling; examples in real-time 
operating systems; interfacing with real-time hardware; case studies 
 

303543 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง                                                                               3(3-0-6) 
  Opto-Electronics 
  หน่วยและนิยามท่ีใช้ในการวัดแสง ทฤษฎีทั่วไปของท่อนําคลื่น ลักษณะสมบัติการเคลื่อนที่ของคลื่นใน
ท่อนําคลื่น แหล่งกําเนิดแสงแบบต่างๆ อุปกรณ์ตรวจจับแสงแบบสารกึ่งตัวนํา การพิจารณาสัญญาณรบกวนใน
ระบบตรวจจับแสง การประยุกต์ของแสงและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบสื่อสารรับ-ส่งโดยแสง 
  Units and definitions used in the light measurement, wave guide theories, wave 
propagation in a wave guide.  Light sources; semiconductor sensors for light detection; 
noises in the optotelectronic devices; light applications and electronic circuits e.g., 
communication system via light wave 
 

303544 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์            3(2-2-5) 
  Biomedical Electronics  
  คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ชีวเวชและเครื่องรับรู้ทางด้านการแพทย์ คุณสมบัติและรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ของเคร่ืองรับรู้และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผลกระทบของวงจรไฟฟ้าที่มีต่อการวัดทางการแพทย์ 
สัญญาณรบกวนและค่าผิดพลาด ทฤษฎีของการป้อนกลับแบบบวกและแบบลบรอบ ๆ ตัวขยายและตัวจํากัด
ความถี่ เง่ือนไขก่อนของสัญญาณ อุปกรณ์ขยายสัญญาณ การแปลงสัญญาณอุปมานและสัญญาณเชิงเลข การ
ประยุกต์ใช้งานของตัวควบคุมขนาดจิ๋วในวิศวกรรมชีววิทยา การวัดในการวิเคราะห์โลหิตมนุษย์ หทัยวิทยาและ
เครื่องมือวัด การวินิจฉัยโดยใช้คลื่นเสียงความถ่ีสูง การวัดอัตราการไหลของโลหิตและคลื่นเสียงความถี่สูง ขั้ว
อิเล็กโทรดและเครื่องรับรู้ชีวภาพ/เครื่องรับรู้เคมี 
  Specification of biomedical sensors and instrumentation; sensor/transducer characteristics and 
mathematical models; effects of the conditioning circuit on biomedical measurement; noise and errors; 
theory of positive and negative feedback around amplifier and frequency limits; signal preconditioning; 
instrumentation amplifier; A/D conversion; use of microcontrollers in Bioengineering. Instrumentation for 
analysis of human blood; cardiology and instrumentation; ultrasonic diagnosis; ultrasound and blood 
flow measurement; electrode and biosensors/chemosensors 
 

303548 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 1                                       3(3-0-6) 
           Special Topics in Electronics and Embedded Systems 1 
           รายวิชาน้ีจะครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวซึ่งถูก
เลือกมาจากผู้สอนในแขนงอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
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           This course covers topics of current interest in electronics and embedded systems 
selected by the instructor in the area of electronics and embedded systems 
 

303549 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 2                                       3(3-0-6) 
           Special Topics in Electronics and Embedded Systems 2 
           ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวซึ่งนํามาจากบทความวิชาการหรือ
ข้อมูลจากอุตสาหกรรม 
           Study the interesting topics in electronics and embedded systems, which are taken 
from publications and industrial information 
 

303551 ทฤษฎีควบคุมพ้ืนฐาน                                                                                3(3-0-6) 
            Fundamentals of control theory 
            การควบคุมในปริภูมิสถานะและคุณสมบัติพ้ืนฐาน การป้อนกลับตัวแปรสถานะ การออกแบบตัว
สังเกตสถานะ การป้อนกลับขาออก การควบคุมแบบแอลคิวอาร์ ตัวกรองคาวมาน การควบคุมแบบแอลคิวจี 
ปัญหาการติดตามและปัญหาการกําจัดสัญญาณรบกวน การออกแบบการควบคุมแบบปริพันธ์  
           State-space control with basic properties; state feedback; state observer design; output 
feedback; linear quadratic regulator (LQR) control; Kalman filter; linear quadratic Gaussian (LQG) 
control; tracking problem and disturbance rejection problem; integral control design 
 

303552 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์                                 3(3-0-6) 
  Optimization Theory and Its Applications 
  พ้ืนฐานทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุด การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรปราศจาก
เง่ือนไขและด้วยเง่ือนไขบังคับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยเทคนิคพิเศษ การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุม
และการประมวลผลสัญญาณ 
 Fundamentals of optimization theory; multi-variable optimization with/without constraints; 
optimization with special tenchniques; applications in signal processing and control system 
 

303553 การควบคุมตรรกแบบคลุมเครือและโครงข่ายประสาท                                          3(2-2-5) 
  Neural Network and Fuzzy Logic Control  
  โครงสร้างต่างๆ ของโครงข่ายประสาทประดิษฐ์และระบบตรรกแบบคลุมเครือรวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ 
การออกแบบตัวควบคุมแบบคลุมเครือ การประยุกต์ใช้งานในการจําแนกปัญหาต่างๆ หน่วยความจําสาระแบบฐาน
สอง การส่งด้วยตัวเอง การจําลองและควบคุมระบบไม่เชิงเส้น เสถียรภาพ ระบบควบคุมแบบนิวโร-ฟัซซี โครงสร้าง
การเรียนรู้และพารามิเตอร์ในระบบนิวโร-ฟัซซี 
  Various structures of artificial neural networks and fuzzy logic systems as well as special 
learning mechanisms; fuzzy controller design; applications to classification problems, binary 
associative memories, self-organizing maps, and nonlinear system modeling and control; stability; 
adaptive Neuro-Fuzzy control system, parameter and structure learning in Neuro-Fuzzy system 
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303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด            3(2-2-5) 
 Optimal Control Systems 
 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมม่ิงพลวัตและแคลคูลัสของการแปรผันต่อปัญหาการควบคุมแบบเหมาะ
ที่สุด หลักการค่าสูงสุดของพอนทิยากิน ทฤษฎีของฮาร์มิลตัน-จาโคบีและการประยุกต์ การออกแบบระบบ
ควบคุมแบบใช้เวลาเหมาะท่ีสุด การออกแบบระบบควบคุมแบบใช้เช้ือเพลิงเหมาะที่สุด การออกแบบระบบ
ควบคุมเชิงเส้นที่มีเกณฑ์กําลังสอง วิธีการคํานวณในระบบควบคุมแบบเหมาะที่สุด 
 Applications of dynamic programming and the calculus of variations to optimal 
control problems; Pontryagin maximum principle, Hamilton-Jacobi theory and its 
applications; time-optimal control system design; fuel-optimal control system design; linear 
system design using quadratic criteria; computational methods in optimal control systems 
 

303555 การควบคุมแบบคงทน             3(2-2-5) 
 Robust Control 
 ทฤษฎีระบบเชิงเส้น เสถียรภาพภายใน แบบจําลองของระบบที่มีความไม่แน่นอนทั้งแบบที่มี
โครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การแปลงเชิงเส้นแบบเศษส่วน ทฤษฎีอัตราขยายขนาดเล็ก บทต้ังค่าจริงที่มี
ขอบเขต เสถียรภาพแบบคงทนและสมรรถนะแบบคงทน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์มิว สมการริกกาติ 
การควบคุมแบบแอลคิวอาร์ การออกแบบตัวควบคุมแบบ H2 และ H∞ การออกแบบด้วยวิธี H∞ ลูปเชพปิง 
 Linear system theory; internal stability; modeling of uncertain systems: unstructured 
and structured uncertainties; linear fractional transformation (LFT); small gain theorem; 
bounded real lemma; robust stability and robust performance; μ  analysis and synthesis; 

Riccati equations; LQR control; H2 and H∞ controller design; H∞ loop-shaping design 
 
303561 การประมวลผลสัญญาณ                                                                             3(2-2-5) 
            Signal Processing 
            คุณสมบัติและการจําแนกสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์สัญญาณและระบบในเชิงเวลาและเชิงความถ่ี การ
ประมวลผลสัญญาณเวลาต่อเน่ืองด้วยระบบเวลาเต็มหน่วย 
            Characterization and classification of signals and systems; signal and system analysis in time-
domain and frequency-domain; continuous-time signal processing by discrete-time system 
 
303562 การประมวลผลภาพ                                                                                  3(2-2-5) 
           Image Processing 
           ทฤษฏีภาพและระบบเชิงเส้นสองมิติในเชิงเวลาและความถี่ ตรวจจับขอบ การเพ่ิมพูนภาพ การ
ประมาณและการบูรณะภาพ การสร้างภาพขึ้นใหม่ การบีบอัดภาพ 
           The theory of image and two-dimensional linear system in time-domain and 
frequency-domain; edge detection; image enhancement; image restoration and estimation; 
image reconstruction; image compression 
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303563 คอมพิวเตอร์วิทัศน์                                                                                    3(2-2-5) 
           Computer Vision 
           ปัจจัยพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เทคนิคในการทําความเข้าใจภาพและการประมวลผลภาพ
ระดับสูง การแบ่งส่วนภาพ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างทางเรขาคณิต การเคลื่อนไหว การจับคู่ การ
อนุมาน ระบบการมองเห็น 
           The fundamentals of computer vision; techniques for image understanding and high-
level image processing; image segmentation, geometric structures, relational structures, 
motion, matching, inference, vision systems; object recognition 
 
303564 การออกแบบตัวกรอง                                                                                3(3-0-6) 
           Filter Design 
           โครงสร้างของตัวกรองดิจิตอล เทคนิคการออกแบบตัวกรองดิจิตอล ทฤษฎีการประมาณค่า ระบบเชิง
เส้นและไม่เชิงเส้นเวลาเต็มหน่วย การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
           Digital filter structures; techniques of digital filter design; approximation theory; 
design of linear and nonlinear discrete-time systems; applications in signal processing and 
control system 
 
303565 เมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์                                                                  3(2-2-5) 
           Mechatronics and Robotics Systems 
           การวิเคราะห์จลศาสตร์และการแปลงพิกัด แรงโมเมนต์และกฏของออยเลอร์ เครื่องรับรู้และ
เครื่องตรวจวัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการวัด การประมวลผลสัญญาณภาพเบ้ืองต้น การประมาณค่า
ในช่วงของเส้นโคจร  ริจิดโมช่ันและการแปลงแบบเอกพันธ์ จลศาสตร์แบบไปข้างหน้าและย้อนกลับ จลศาสตร์
ความเร็ว พลวัตและการควบคุม การควบคุมแนววิถีแบบไม่เชิงเส้น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมข้อ
ต่อ การวางแผนการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 
           Kinematic analysis and coordinate transformation; forces, moments, and Euler’s 
laws, sensors and actuators, electronic devices and measurements; some fundamentals in 
image processing; trajectory interpolation and control; Rigid motion and homogeneous 
transformations; forward and inverse kinematics; velocity kinematics; dynamics and control; 
nonlinear trajectory control; feedback control; joint controller; motion planning 
 
303566 เวฟเล็ต                                                                                                 3(3-0-6) 
           Wavelets 
           พ้ืนฐานเวฟเล็ต  ตัวกรองเวฟเล็ต ผลการแปลงเวฟเล็ตเต็มหน่วย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ระบบเวฟเล็ต 
การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
           Fundamentals of Wavelets; Wavelet filters; discrete Wavelet transform; synthesis and analysis of 
Wavelet systems; applications in signal processing and control system 
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303567 ทฤษฎีการเรียนรู้เครื่องจักร                                                                          3(3-0-6) 
           Machine Learning Theory 
           ชนิดของการเรียนรู้เครื่องจักร การจําแนกเชิงเส้น โครงข่ายประสาทเทียม ตัวรับรู้ชนิดหลายชั้นและเรเดียล
เบสิสฟังก์ชัน ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การตัดสินใจแบบต้นไม้ การเรียนรู้เชิงความน่าจะเป็น การแบ่งแยกชนิดด้วย
เบยส์ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การลดจํานวนมิติ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบกําลังสองน้อยที่สุด 
  Types of machine learning; Linear Discriminants; Neural networks: Multi-layer perceptron and 
radial basis functions; Support vector machines; Decision trees; Learning in probabilistic: Bayes’ classifier; 
Unsupervised learning; Dimensionality reduction; Least-square optimization 
 
303569 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ                                     3(3-0-6) 
           Special Topics in Control System Engineering and Signal Processing  
           รายวิชาน้ีจะครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านทฤษฎีระบบควบคุมและการประมวลผล
สัญญาซึ่งถูกเลือกมาจากผู้สอนในแขนงวิศวกรรมระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
  This course covers topics of current interest in Control System Theory and Signal Processing 
selected by the instructor in the area of Control System Engineering and Signal Processing 
 
303571 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                                                                    3(3-0-6) 
           Stochastic Signals and Systems 1 
           ตัวแปรสุ่มและขบวนการเฟ้นสุ่ม ฟังก์ชันการกระจายและความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบ
ต่างๆ กระบวนการสุ่มแบบคงที่และแบบไม่คงที่ สัญญาณรบกวนแบบขาวและแบบสี การวิเคราะห์สัญญาณสุ่ม 
ความหนาแน่นของกําลังเชิงสเปกตรัม ผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถ่ีของระบบเชิงเส้นที่มีต่อสัญญาณ
สุ่มโดยอาศัยการแปลงแบบคลาสสิก 
           Random variables and stochastic processes; probability distribution and probability 
density functions; stationary and nonstationary random processes; white and color noises; 
analysis of random signals; power spectral density; time and frequency response of linear 
systems to random signals using both classical transform 
 
303572 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                                                                    3(3-0-6) 
           Stochastic Signals and Systems 2 
            ทฤษฎีการตรวจจับและการประมาณ ทฤษฎีการทําให้เรียบ ตัวกรองเวียนเนอร์ และตัวกรองคาลแมนแบบ
เวลาไม่ต่อเน่ืองและวิธีค่าความเหมือนกันสูงสุด ระบบพลวัตแบบเฟ้นสุ่มเวลาต่อเน่ือง สมการอนุพันธ์แบบเฟ้นสุ่ม
เชิงเส้น กระบวนการเกาส์-มาร์คอฟแบบน่ิงและรูปแบบจําลองของระบบพลวัตแบบเฟ้นสุ่ม 
           Detection and estimation theory, smoothing theory, Wiener filters, discrete-time 
Kalman filters, and maximum likelihood method; continuous-time stochastic dynamical 
systems: linear stochastic differential equations, stationary Gauss-Markov process and 
modeling of stochastic dynamical systems 
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303573 ทฤษฎีของเส้นใยนําแสงและการสื่อสารทางแสง                                             3(3-0-6) 
  Theory of Optical Fibers and Optical Communications 
  การแพร่ของแสงและผลตอบสนองของอิมพัลส์ในเส้นใยชนิดสเตปอินเด็กซ์มัลติโหมด การแพร่ของ
แสง การกระจายของแสงในเส้นใยชนิด เกรดเดดอินเด็กซ์มัลติโหมด การวัดต่างๆในเส้นใยนําแสง การกระจาย
ของแสงและแบนวิทในเส้นใยนําแสง ชนิดสเต็ปอินเด็กซ์ซิงเกิลโหมด การสูญเสียจากการโค้งงอ ประสิทธิภาพ
ในการส่งผ่านสัญญาณในมัลติโหมดและซิงเกิลโหมด การคํานวณงบกําลังและการกระจายในระบบเส้นใย 
อุปกรณ์ประกอบเส้นใยนําแสง 
  Ray propagation, and impulse response in step index multimode fibers; ray 
propagation, dispersion and bandwidth of graded-index multimode fibers. Measurements of 
optical fibers; light propagation and bandwidth in step-index single mode fibers; graded-
index single mode fibers; bending and microbending losses in fibers; launching efficiencies in 
multimode and single mode fibers. Power budget and dispersion budget in fiber systems; 
optical fiber components 
 

303574 การออกแบบระบบสื่อสาร                                                                           3(2-2-5) 
           Communication System Design 
             แนวคิดทางด้านกายภาพ การคํานวณหาอัตราส่วนระหว่างกําลังสัญญาณพาและสัญญาณ รบกวนใน
ระบบสื่อสาร ซึ่งจะรวมไปถึงหัวข้อที่เก่ียวกับ สัญญาณรบกวน โพราไลเซชัน การแพร่ กระจายผ่านบรรยากาศ 
อุปกรณ์ต่างๆ ใน เครื่องรับสัญญาณ สายอากาศ การคํานวณค่าต่าง ๆ ในระบบ และ กรณีศึกษาต่างๆ 
           Physical concepts; carrier-to-noise ratio in communication systems; noise processes, 
polarization topics, atmospheric propagation, receiver components, antennas, system 
calculation, and case studies 
 

303575 วงจรไมโครเวฟ: ทฤษฎีและเทคนิค                                                                 3(3-0-6) 
  Microwave Circuits: Theory and Techniques 
  ทฤษฎีการส่งสัญญาณตามสาย โครงข่ายการจับคู่และแผนภูมิของสมิทธ การวัดและการใช้งานของ
พารามิเตอร์แบบกระจัดกระจาย การออกแบบอุปกรณ์จําพวกพาสซิฟสําหรับวงจรแถบขนาดจิ๋ว คุณสมบัติของ
สัญญาณรบกวนสําหรับโครงข่ายแบบสองช่องทาง คุณสมบัติและการใช้งานของไดโอดและทรานซิสเตอร์
ไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟย่อย 
  Transmission line theory; the Smith Chart and matching networks; the measurement 
and use of scattering parameters; passive component design for microstrip circuits; noise 
properties of two-port networks; the characterization and use of microwave transistors and 
diodes; microwave subsystems 
 

303576 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ                                                                            3(3-0-6) 
  Radio Wave Propagation 
  สายอากาศบนพ้ืนผิวโลกที่มีลักษณะเรียบ การวางสายอากาศบนพ้ืนผิวโลก ที่มีลักษณะทรงกลม สนาม
ในย่านเลี้ยวเบน การสูญเสียเลี้ยวเบนเน่ืองจากจากสิ่งกีดขวางระหว่างทาง การแพร่กระจายคลื่นผิว การ
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แพร่กระจายในช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์  การแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟและคลื่นมิลลิเมตร การกระเจิงโดย
ฝน การแพร่กระจายและกระเจิงในช้ันบรรยากาศโทรโปสเฟียร์ การแพร่กระจายที่ความถี่ตํ่าถึงความถ่ีตํ่ามาก 
  Antennas located over a flat earth; antennas located over a spherical earth; the field 
in the diffraction zone; midpath-obstacle diffraction loss; surface-wave propagation; 
ionospheric propagation; microwave and millimeter-wave propagation; scattering by rain; 
tropospheric scatter propagation; extremely low to very low frequency propagation 
 

303577 วิทยุแบบรังผึ้งและการสื่อสารไร้สาย                                                               3(2-2-5) 
  Cellular Radio and Wireless Communications 
   ระบบสื่อสารแนวใหม่ ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ หลักการทางทฤษฎีและการออกแบบระบบ สื่อสารไร้
สายที่มีความจุสูง รูปแบบจําลองของการกระจายและการลดทอนกําลังของคลื่นวิทยุ ช่องสัญญาณวิทยุ ที่มี
การเฟด การกล้ําและ การเข้ารหัสสัญญาณในระบบส่ือสาร เคลื่อนที่ การทําอิควอไลเซช่ันและความหลาก 
หลายของช่องส่งสัญญาณ มาตรฐานในระบบสื่อสาร ไร้สาย แนวคิดเก่ียวกับการ กระจายทางสเปกตรัม  
  Modern communication systems; cellular mobile communication systems; theory 
and design of high capacity wireless communications systems; radio propagation-loss model; 
mobile fading channel; modulation and coding in mobile communication systems; 
equalization and channel diversity; concepts of Spread Spectrum (SS) Communication 
 

303578 การสื่อสารระบบเชิงเลขขั้นสูง                                                                       3(2-2-5) 
  Advanced Digital System Communications  
  ทฤษฎีการออกแบบและการวิเคราะห์ในระบบสื่อสารเชิงเลข การแสดงสัญญาณในรูปแบบ เชิงเลข และ
การทําควอนไตเซชันแบบไม่สมมาตรที่เหมาะสมที่สุด การออกแบบและวิเคราะห์การกล้ํา สัญญาณทางเชิงเลขใน
รูปแบบต่างๆและเครื่องรับสัญญาณโดยใช้ เทคนิคของปริภูมิสัญญาณ การรวมเทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาดเข้ากับ
การกล้ําสัญญาณเชิงเลข ระเบียบวิธีไวเทอบี  สําหรับการ ประมาณโดยอาศัยความน่าจะเป็นที่เป็น ไปได้มากที่สุด 
การออกแบบ และวิเคราะห์ระบบสื่อสารที่ใช้วิธีการกระจายทางความถี่ 
  Theory, design, and analysis of modern digital communication systems; representation of 
signal in digital form and optimum non-uniform quantization; design and analysis of digital 
modulation formats and receivers using signal space techniques; combining error correction 
techniques with digital modulation; viterbi algorithm for maximum likelihood sequence estimation; 
design and analysis of spread-spectrum communication systems 
 

303580 ทฤษฎีสารสนเทศ                                                                            3(3-0-6) 
  Information Theory  
  การส่งข้อมูลผ่านช่องส่งสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนมาก การวัดความจุของข้อมูลและ การส่งข้อมูลผ่าน
ช่องส่งสัญญาณ การใช้รหัสเพ่ือช่วยในการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของการส่ง ข้อมูลผ่านช่องส่งสัญญาณที่มี สัญญาณ
รบกวน ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับข้อมูล การส่งข้อมูลที่มีอัตราการส่ง มากกว่าความจุของช่องส่ง
สัญญาณ รหัสเชิงเส้น รหัสที่มีความ สามารถในการตรวจวัดและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการส่ง รหัสแฮมมิ่ง 
 Transmission of information over noisy channels; measures of information and transmission 
channel capacity; use of codes to improve the reliability of such transmission; mathematical 
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theory of information; transmission at rates above channel capacity; linear codes, error detecting 
and correcting codes, Hamming codes 
 
303581 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                                                                            3(3-0-6) 
  Electromagnetic Theory 
  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเวลาฮาร์มอนิก คุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของสสาร สมการคลื่นและ
ผลเฉลย การแพร่กระจายคลื่นและโพลาไรเซชัน การสะท้อนและการส่งผ่านศักด์ิช่วยแบบเวกเตอร์ ทฤษฎีบทและ
หลักการแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อนําคลี่นและโพรงที่มีภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยม ท่อนําคลี่นและโพรงที่มีภาคตัดขวางรูปวงกลม 
 Time-varying and time-harmonic electromagnetic fields; electrical properties of matter; 
wave equation and its solutions; wave propagation and polarization; reflection and transmission; 
auxiliary vector potentials; electromagnetic theorems and principles; rectangular cross-section 
waveguides and cavities; circular cross-section wave guides and cavities 
 
303582 ระเบียบวิธีช้ินประกอบอันตะสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                                             3(3-0-6) 
 Finite Element Method for Electrical Engineering 
  ปัญหาเง่ือนไขขอบเขต ปัญหาแม่เหล็กไฟฟ้า ระเบียบวิธีแปรผัน ระเบียบวิธีถ่วงนํ้าหนักส่วนตกค้าง การ
วิเคราะห์หน่ึงมิติ การวิเคราะห์สองมิติ การวิเคราะห์สามมิติ ปัญหาค่าเจาะจง ช้ินประกอบอันตะแบบเวกเตอร์ 
 Boundary value problem, electromagnetic problem, variational method, method of weighted 
residuals, one-dimensional analysis, two-dimensional analysis, three-dimensional analysis, Eigenvalue 
problem, vector finite element 
 
303583 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า                                                        3(2-2-5) 
  Numerical Methods in Electromagnetics  
  หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระเบียบวิธีการคํานวณสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า ระเบียบวิธีผลต่างอันตะ 
ระเบียบวิธีแปรผัน ระเบียบวิธีถ่วงนํ้าหนักส่วนตกค้าง ระเบียบวิธีช้ินประกอบอันตะ ระเบียบวิธีขอบเขตส่วนย่อย 
  Principles of electromagnetic fields, computational methods in electromagnetics, 
the finite difference method, variation method, method of weighted residuals, finite element 
method, boundary element method 
 
303584 ทฤษฎีการเข้าคิวและการประยุกต์ใช้งาน                                                         3(3-0-6) 
           Queuing Theory and Applications 
           ระบบของสายงาน กระบวนการสุ่มที่สําคัญบางกระบวนการ ระบบการเข้าคิวแบบเกิด-ตาย ระบบ
การเข้าคิวแบบมาร์คอฟ ระบบการเข้าคิวที่แจกจ่ายการบริการทั่วไป การเข้าคิวตามลําดับ ความสําคัญ 
  System of flows, some important random processes, birth-date queuing systems, 
Markovian queuing systems, queuing systems with general serviced distribution, priority queuing 
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303585 ทฤษฎีการเข้ารหัส                                                                            3(3-0-6) 
  Coding Theory 
  การใช้รหัสเพ่ือช่วยในการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของการส่งข้อมูลผ่านช่องส่งสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวน 
โครงสร้างทางพีชคณิตของรหัสต่างๆ  ได้แก่ รหัสที่มีความสามารถในการตรวจวัด และแก้ไขข้อผิดพลาดจากการส่ง รหัสบีซี
เอช รหัสรีดโซโลมอน รหัสคอนโวลูชันนอล และรหัสที่ใช้ ในการตรวจสอบการดําเนินการคํานวณทางคณิตศาสตร์ 
  Use of codes to improve the reliability of transmission over noisy channels; algebraic 
structure of codes; includes error detecting and correcting codes; BCH codes, Reed Solomon 
codes, and convolutional codes and codes for checking arithmetic operations 
 

303586 ทฤษฏีสายอากาศ                                                                             3(3-0-6) 
  Antenna Theory 
 พารามิเตอร์พ้ืนฐานของสายอากาศ อินทิกรัลการแผ่พลังงาน และฟังก์ช่ันศักย์ช่วย สายอากาศแบบ
เส้นลวด สายอากาศแบบบ่วง แถวลําดับ การสังเคราะห์สายอากาศและแหล่งกําเนิดต่อเน่ือง สายอากาศ
อัจฉริยะ การวัดสายอากาศ 
 Fundamental parameters of antennas, radiation integrals and auxiliary potential 
function, linear wire antennas, loop antennas, arrays, antenna synthesis and continuous 
sources, smart antennas, antenna measurements  
 

303589 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                                                             3(3-0-6) 
 Special Topics in Communication Engineering 
  หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ซึ่งนํามาจากบทความวิชาการหรือข้อมูลจากอุตสาหกรรม 
  Selected topics of current interest in communication engineering, which are taken from 
publications and industrial information 
 

303591 สัมมนา                                                                                                 1(0-2-1) 
  Seminar 
  การรายงานและนําเสนอหน้าช้ันเรียนเรื่องที่ครอบคลุมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเร่ืองที่จะนําเสนอขึ้นอยู่
กับความสนใจของนิสิตโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Report and oral presentations covering current topics in Electrical Engineering area; the 
selected topics depend on students’ interests by the consent of his/her academic advisor 
 

303592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                   3(3-0-6) 
   Research Methodology in Science and Technology 
   ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การกําหนดปัญหาการวิจัย ตัว
แปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน
งานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    Research definition, characteristic and goal; type and research process; research problem 
determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal and research report 
writing; research evaluation; research application; ethics of researchers; and research techniques in science 
and technology 
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303593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2                                                                  3 หน่วยกิต 
           Thesis 1, Type A2 
             การค้นคว้าในฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดแนวคิดใหม่ๆ การติดตามงานวิจัยที่มีความเก่ียวข้องกับ
หัวข้อที่สนใจ สรุปผลการค้นคว้าและจัดทํารายงานความก้าวหน้าของหัวข้อที่สนใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
             Literature review in different data bases, which will generate new concepts, following research 
works relating to the interested topics, summary report of the literature search and progress report of 
the interested topics to present to the advisor 
 

303594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2                                                                  3 หน่วยกิต 
           Thesis 2, Type A2 
              การดําเนินงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การอภิปรายความรู้ที่ได้รับเพ่ือให้มีความ
พร้อมในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
              Conducting research, establishment of novel electrical engineering knowledge, discussion of 
obtained knowledge to get ready for the thesis proposal defense, summary report of the thesis progress to 
present to the advisor 
 

303595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2                                                                  6 หน่วยกิต 
           Thesis 3, Type A2 
           การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
           Writing of complete thesis, passed thesis defense and published thesis book 
submitted to the graduate school 
 

ความหมายของเลขประจําวิชา 
 ประกอบด้วยเลข  6 หลัก แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังน้ี 

 1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มตัวเลขประจําสาขาวิชา 
   303  หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. เลขสามตัวหลัง (นับจากขวาไปซ้าย) ใหค้วามหมาย ดังน้ี 
      2.1 เลขหลกัหน่วย  แสดงอนุกรมรายวิชา 
      2.2 เลขหลกัสิบ แสดงกลุ่มวิชาในสาขาวิชา 
   เลข 0  หมายถึง กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ 
   เลข 1, 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง  
   เลข 3, 4  หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองฝังกล  

เลข 5, 6 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบควบคุมและการประมวลผลสญัญาณ 
    เลข 7, 8  หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
    เลข 9  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา, วิทยานิพนธ์ และระเบียบวิธีวิจัย 
       2.3 เลขหลกัร้อย แสดงช้ันปีและระดับ 
   เลข 5  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 
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3.2  ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับชอบหลักสูร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายสุชาติ แย้มเม่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph. D. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 12 12 

    M. Sc. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541   
    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย พ.ศ. 2531   
2 นายสมพร  เรืองสินชัยวานิช   ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph. D. Electrical Engineering The University of Sheffield อังกฤษ พ.ศ. 2548 12 12 

    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไทย พ.ศ. 2539   
3 นางแคทรียา  สุวรรณศรี อาจารย์ D. Eng. Energy Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2550 7 8 
    M. Eng. Electrical Power 

System Management 
Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2545   

    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2541   
4 นางศุภวรรณ 

 
พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ Ph.D. Automatic Control 

and Systems 
Engineering 

University of Sheffield อังกฤษ พ.ศ. 2552 6 6 

    M. Eng. Microelctronics Asian Institute of Technology (AIT) ไทย พ.ศ. 2545   
    วศ. บ. ระบบควบคุมและ

เครื่องมือวัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

ไทย พ.ศ. 2541   

5 นางสุพรรณนิกา วัฒนะ อาจารย์ Ph. D. Energy Planning & 
Policy 

University of Technology, Sydney 
(UTS) 

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 10 10 

    วศ. ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2545   
    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2541   
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 3.2.2 อาจารย์ประจํา 
 - รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรพร้อมกับผลงานทางวิชาการ ระบุในภาคผนวก ข  
 - รายช่ืออาจารย์ประจําพร้อมผลงานระบุในภาคผนวก ค 
 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 รายช่ืออาจารย์พิเศษ ระบุอยู่ในภาคผนวก ง 
 

4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่ม ี
 

5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทาํวิทยานิพนธห์รืองานวิจัย  
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
 งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะต้องเป็นงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองศ์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
และมีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทําให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 นิสิตสามารถมีความรู้และทักษะทางปัญญาในการหาข้อสรุปผลการทํางานวิจัยออกมาเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน
การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษา 
  

 5.3 ช่วงเวลา 
  เริ่มวางแผนและดําเนินการทํางานวิจัยต้ังแต่ภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาที่ 1 
 

 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 สําหรับแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตและจํานวนช่ัวโมงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

 5.5 การเตรียมการ  
 มีการกําหนดอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์และช่ัวโมงการให้คําที่ปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําที่ปรึกษา ให้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํางานวิจัยภายใต้การให้คําปรึกษาจากอาจารย์ควบคุม
วิทยานิพนธ์ และประเมินผลรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาโดยมีคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.ด้านภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ 1.มีกิจกรรมนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใน
ช้ันเรียนสัมมนาเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีภาวะผู้นํา
ทางความคิ ดกล้ าแสดงออก  และมี ความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่นําเสนอ 
 

2.มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

2.ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและ
จรรยาบรรณเก่ียวกับวิชาชีพ 

3.ด้านบุคลิกภาพ 4.มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
การวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม

ในสภาพแวดล้อมของการทํางานและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 2. สามารถจัดการและวินิจฉยัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม 
 3. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 หลักสูตรกําหนดให้มีการสอดแทรก นําประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในรายวิชาที่
เก่ียวข้อง การแนะนําการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการ
ให้ถูกต้องและครบถ้วน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้องตรงไปตรงมาในระหว่างการสอนหรืองานที่
กําหนดให้ทํา ตลอดจนระหว่างการสัมมนาและวิทยานิพนธ์ และยกประเด็นตัวอย่างปัญหาของสังคมที่วิศวกร
ไฟฟ้าหรือนักวิจัยมีส่วนในการแก้ไข 
 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่นําเสนอ 
 2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืนๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลทีถ่กูต้อง 
 3. ตรวจสอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม 
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 2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก หลักการ และ ทฤษฏีที่สําคญัของ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพ  และ สามารถนํามาประยุกต์ในการศึกษา 
ค้นคว้าทางวิชาการและการปฏิบัติในวิชาชีพ 

2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  และการประยุกต์ รวมถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

3. ตระหนักเก่ียวกับแนวปฎิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 เน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากรพิเศษ
มาให้ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ 
 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต่างๆ ดังน้ี สอบกลางภาคและ
ปลายภาค รายงานผลการศึกษา การนําเสนอผลงาน การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา และการนําเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  
 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มขี้อมูลไม่เพียงพอ 
 2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอความรู้ใหมท่ี่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิค
ทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซ่ับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 3. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติใน
วิชาการและวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ 
 4. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมท่างวิชาการและวิชาชีพ 
และ พัฒนาแนวคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 เน้นการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม่อย่างกว้างขวาง ให้นิสิตจัดทําหัวเรื่อง 
โครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง โดยคําแนะนําจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1. การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลําดับขั้นตอนในหลักการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 2. การประเมินจากการอภิปรายผลงาน 
 3. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

1. มีความรับผดิชอบในการดําเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่างๆ 

2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

3. แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม 

4. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพด้วยตนเอง 
 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกร่วมกันคิด ใน
การแก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันรวมทั้งฝึกเป็นผู้นําในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ 
 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆ ที่ทําร่วมกัน 
 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆท้ังในวงวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ 
 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาต่างๆ และสัมมนาที่มีการวิเคราะห์และส่งเสริมให้นิสิตนําเสนอ
ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ 
 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1. ประเมินจากงานที่นําเสนอที่มีการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในการทําวิจัย 
 2. ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคค
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

303501 คณิตศาสตรส์าํหรับการประมวลผลสญัญาณเชิงเลข                        3(3-0-6)           
303502 คณิตศาสตรส์าํหรับการประมาณ                                              3(3-0-6)           
303503 คณิตศาสตรไ์ม่เชิงเส้น                                                          3(3-0-6)                

303511 การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง                                 3(2-2-5)                 

303512 ทฤษฎีเครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                      3(3-0-6)               

303513 ระบบการแปลงผันพลังงาน                                                    3(3-0-6)                 

303531 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์                                  3(2-2-5)                 

303532 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง                                       3(2-2-5)                 

303533 เทคนิคการลดทอนสญัญาณรบกวน                                           3(2-2-5)               

303551 ทฤษฎีควบคมุพื้นฐาน                                                           3(3-0-6)                   
303552 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดและการประยุกต์                            3(3-0-6)                 

303561 การประมวลผลสัญญาณ                                                        3(2-2-5)              

303571 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                                               3(3-0-6)                   

303580 ทฤษฎีสารสนเทศ                                                               3(3-0-6)                 

303581 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า                                                            3(3-0-6)                 

303514 การจัดการและงานธนกิจของสาธารณูปโภคทางไฟฟา้กําลัง               3(3-0-6)                 

303515 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดและการประยุกต์ในไฟฟ้ากําลัง                    3(2-2-5)                 

303516 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง                                                   3(3-0-6)              

303517 การวางแผนและเศรษฐศาสตรท์างไฟฟ้า                                     3(3-0-6)              

303518 เสถียรภาพและพลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง                                  3(3-0-6)            

303519 คุณภาพไฟฟา้                                                                    3(3-0-6)              

303521 เทคโนโลยีพลงังานขั้นสูง                                                       3(3-0-6)            
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคค
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

303522 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า                                              3(2-2-5)              

303523 วิศวกรรมระบบโฟโตโวลตาอิก                                                 3(3-0-6)               

303524 การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง                 3(3-0-6)              

303528 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา้กําลัง                                         3(3-0-6)              

303540 การออกแบบวงจรขยายและวงจรกําเนิดความถี่สูง                         3(2-2-5)                 

303541 การออกแบบและสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง                                  3(2-2-5)                 

303542 การเขียนโปรแกรมให้กับระบบเวลาจริง                                      3(2-2-5)              

303543 อิเล็กทรอนิกสท์างแสง                                                          3(3-0-6)             

303544 อิเล็กทรอนิกสช์ีวการแพทย ์                                                   3(2-2-5)                 
303548 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 1                 3(3-0-6)             

303549 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 2                 3(3-0-6)               

303553 การควบคมุตรรกแบบคลุมเครือและโครงข่ายประสาท                     3(2-2-5)                 
303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด                                              3(2-2-5)                 

303555 การควบคมุแบบคงทน                                                          3(2-2-5)                 

303562 การประมวลผลภาพ                                                             3(2-2-5)                 

303563 คอมพิวเตอร์วทิัศน์                                                              3(2-2-5)                 

303564 การออกแบบตัวกรอง                                                           3(3-0-6)              

303565 เมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์                                            3(2-2-5)                 
303566 เวฟเล็ต                                                                            3(3-0-6)                 

303567 ทฤษฎีการเรยีนรู้เครือ่งจักร                                                    3(3-0-6)                 
303569 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคมุและการประมวลผลสญัญาณ               3(3-0-6)              

303572 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                                              3(3-0-6)              

303573 ทฤษฎีของเส้นใยนําแสงและการสือ่สารทางแสง                            3(3-0-6)                 

303574 การออกแบบระบบสื่อสาร                                                     3(2-2-5)                 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคค
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

303575 วงจรไมโครเวฟ: ทฤษฎีและเทคนิค                                           3(3-0-6)              

303576 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ                                                      3(3-0-6)              
303577 วิทยุแบบรังผึ้งและการสือ่สารไรส้าย                                          3(2-2-5)                 
303578 การสื่อสารระบบเชิงเลขขั้นสูง                                                 3(2-2-5)                 
303582 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะสําหรับวศิวกรรมไฟฟ้า                       3(3-0-6)                 

303583 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาํหรับแม่เหล็กไฟฟ้า                                  3(2-2-5)             
303584 ทฤษฎีการเข้าคิวและการประยุกต์ใช้งาน                                     3(3-0-6)               

303585 ทฤษฎีการเข้ารหัส                                                               3(3-0-6)                 
303586 ทฤษฏีสายอากาศ                                                                3(3-0-6)                 

303589 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา้สือ่สาร                                       3(3-0-6)                 
303591 สัมมนา                                                                           1(0-2-1)              
303592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                            3(3-0-6)                 
303593-5 วิทยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก2                                           12 หน่วยกิต                 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ซ)  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 (1) ต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในแต่ละรายวิชาซึ่งจะต้องมีการทวนสอบอย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
 (2) มีกรรมการอย่างน้อย 4 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 (3) การประเมินโดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามจากนสิิตก่อนสาํเร็จการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจใน 
               ด้านความรูข้องหลักสูตร ความพร้อมของสิ่งแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออํานวยต่อการเรียนและการวิจัย 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
        มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและจากผู้ใช้บัณฑิตโดยอาจจะ
ดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

(1) สํารวจภาวะการได้งานทําของมหาบัณฑิต โดยส่งแบบสอบถามไปยังมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ 
 การศึกษาเพ่ือประมวลข้อมูลด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้  
 ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน 
 ความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบ 
 ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
 (3) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ 
 เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต 
 รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 
 (4) สอบถามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ 
              นิสิตในการเรียนและสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 
 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

(ภาคผนวก ซ)   
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1. กําหนดให้อาจารย์ที่เพ่ิงได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็น

ประจําทุกปี เพ่ือทําความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ 
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

2. สําหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงค์ของหลักสตูร พร้อมทั้ง
แจกเอกสารประกอบที่จําเป็น  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการ

ประเมินผลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1. กําหนดนโยบายให้แต่ละภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทาง
วิชาการและวิชาชีพ แก่คณาจารย์ โดยให้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน 

2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยจัดโครงการช้ีแจงรายละเอียดแก่
คณาจารย์ที่สนใจ 

3. สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
4. จัดทําวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการของ

คณาจารย์ในคณะ 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลกัสูตรดังนี ้
1. การบริหารหลกัสูตร 
 บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดังน้ี 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ทําหน้าที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

1.2 จัดให้มีการประชุม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เช่น นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือเข้าร่วมเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอนอย่างสมํ่าเสมอ 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในทุกรายวิชาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะหรือที่ประชุมของภาควิชา ที่ดูแลหลักสูตรอยู่ 

1.4 มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการประจําคณะ หรือ
ภาควิชาที่ดูแลหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

1.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ โดยจัดทําประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) และ
แผนการสอนที่มีความครอบคลุมในเน้ือหาสาระครบทุกรายวิชา มีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่มีทั้ง
บรรยาย ปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการแจกประมวลรายวิชาและ
แผนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับทราบตลอดจนแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาของแต่ละ
รายวิชาด้วย 

1.6 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์เป็นประจํา 

1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับภาควิชาและอาจารย์ผู้สอนในการพิจารณา
กําหนดเน้ือหาของรายวิชา กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ตารางเรียน และตารางสอบ โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบรหิารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการอย่าง
เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต นอกจากน้ียังสนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  ทั้งในระดับภาควิชา  ในระดับคณะและภายนอกสถาบัน 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยผ่านการบริการของสํานัก

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะ ทั้งน้ีหนังสือเรียนและเอกสาร Website ที่เก่ียวข้องกับสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มีดังน้ี 

-   สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา เอกสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังน้ี 
  ตําราเรียน  : ภาษาไทย    34,144  เล่ม 
     : ภาษาต่างประเทศ     22,568  เล่ม 
  วารสาร   : ภาษาไทย                     70  ช่ือเรื่อง 
     : ภาษาต่างประเทศ                  22  ช่ือเรื่อง 
  ฐานข้อมูล (Database)         20  ฐานข้อมูล  
  โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ : ภาษาไทย   1,825  รายการ 
     : ภาษาอังกฤษ   1,285  รายการ 

-  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีตําราตามยอดปี 2553  ดังน้ี 
  ตําราเรียน  : ภาษาไทย    6,487  เล่ม 
     : ภาษาอังกฤษ      2,557  เล่ม 
  วารสาร   : ภายในประเทศ                        51  ช่ือเรื่อง 
     : ต่างประเทศ                   28  ช่ือเรื่อง 

  โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ : 992  (รวม ซีดีรอม, Diskettes, วีดิทัศน์,  Cassette tapes) 
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตเพ่ือใช้ในการค้นคว้าและเรียนรู้ นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ที่

สนับสนุนการเรียนการสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการอย่างพอเพียง 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่

เก่ียวข้อง ในการจัดซื้อน้ีได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จําเป็น สําหรับห้องสมุดของคณะมีการเตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อ
หนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากน้ียังจัดเตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน
และครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 15 

ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธ

กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกําหนดข้างต้นโดย 
- จัดทําแบบสํารวจความต้องการจากนิสิตในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

กระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ เริ่มจากการส่งใบสมัครให้แก่ภาควิชาที่มีผู้มาสมัคร กลั่นกรอง 
ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ว่าเพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอนในเบื้องต้น จากน้ันคณะจะ
พิจารณากรอบอัตรา หากยังมีว่าง ก็จะนําเข้าที่ประชุมกรรมการคณะเพ่ือพิจารณากลั่นกรองในรอบที่สอง หาก
กรรมการคณะเห็นชอบ ก็จะนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติบรรจุ หรือหากไม่มีกรอบอัตราแต่ผู้สมัครมี
คุณวุฒิสูง ก็จะดําเนินการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย 

 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
กระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตามคุณภาพ

หลักสูตร การทบทวนประจําปีและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร กระทําโดยผ่านกรรมการวิชาการ
ของคณะ และ กรรมการประจําภาควิชา 

 

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
นโยบายในการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ จะอนุมัติก็ต่อเมื่อภาระงานสอนของอาจารย์ในภาควิชาน้ันเต็ม

ตามเกณฑ์ขั้นตํ่าของมหาวิทยาลัย หรือไม่มีอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น กระบวนการเลือกสรรกระทําโดย
กรรมการประจําภาควิชา  

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

อ้างอิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน 
 

4.2 การเพิ่มทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบัติงาน  
สนับสนุนการฝึกอบรม ทศันศึกษา หรือการฝึกการทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยมีการจัดสรร

งบประมาณทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา 
 

5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานสิติ 
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

(1) มีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ 
มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต 

(2) มีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจํานวนที่เหมาะสม 
(3) คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกําหนดช่ัวโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 
นอกจากน้ี ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นิสิต 

 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต 
6.1 สนับสนุนให้มีการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบันตลอดจนการจัดทําฐานข้อมูลด้านความต้องการของตลาดแรงงาน แหล่งงานและสถานที่ศึกษาต่อ 
6.2 ตลาดแรงงานของมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ายังเป็นที่ต้องการอยู่อย่างมาก เช่น ตําแหน่ง

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและนักวิจัย 
6.3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จะดําเนินการเมื่อมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นสําเร็จการศึกษาและ

ทํางานกับผู้ใช้บัณฑิตไปแล้ว 2 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้มหาบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร 
x x  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

x x  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x  

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

x x  

(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศกึษา 

x x  

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x  

(7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

 x  

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน x x  
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง 
x x  

(10)  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อปี 

x x  

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x  

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  x 

(13)  ร้อยละของนิสิตท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเท่ากับ
ร้อยละ 100 

 x  

(14)  ร้อยละของงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี proceeding และ/หรือตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับชาติหรือนานาชาติเท่ากับร้อยละ 100 

 x  

(15)   ร้อยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาร้อยละ 20  x  
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เกณฑ์การประเมินผลการดําเนนิการเพ่ือการรับรองและเผยแพร่หลักสตูร  
 ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1-12 กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการประเมินแต่ละปีต้องอยู่ใน
ระดับดี กรณีหลักสูตรปริญญาโทต้องมีผลการประเมินการดําเนินการในปีแรกอยู่ในระดับดี ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี หมายถึง ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1-5 ครบถ้วน และจะดําเนินการตัวบ่งช้ีที่ 6-12 บรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจํานวนตัวบ่งช้ีของปีที่ประเมิน และต้องมีผลการประเมินในระดับดีตลอดไป  สําหรับ
ตัวบ่งช้ีที่ 13-15 เป็นตัวบ่งช้ีเฉพาะของหลักสูตร ต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ตัวบ่งช้ี จึงจะถือว่า
การจัดการศึกษาหลักสูตรน้ีอยู่ในระดับดี 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิตและนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน 
 และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่อาจารย์ 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ 
 นิสิตแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้
สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
  ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ให้คณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5. และ มคอ. 7. เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป 
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระทําทุกๆ 5 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

  เอกสารเพิ่มเติมประกอบไปด้วย 
ก. สาระในการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 
ข. รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสตูรพร้อมกับผลงานทางวิชาการและการค้นคว้างานวิจัย 
ค. รายช่ืออาจารย์ประจําพร้อมกับผลงานทางวิชาการและการค้นคว้างานวิจัย 
ง. รายช่ืออาจารย์พิเศษ 
จ. การพัฒนาหลักสูตร 
ฉ. การวิพากษ์หลักสูตร 
ช. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ซ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ผนวก ก. สาระในการปรบัปรุงแก้ไขหลักสตูร 
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ก.1) ตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาระในการปรับปรุง 

1.1 หมวดวิชาพ้ืนฐาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 1.1 วิชาพ้ืนฐาน จํานวนไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต ปรับหน่วยกิต 
นิสิตเรียนในรายวิชาดังต่อไปน้ี       จํานวน 4 หน่วยกิต  ตัดออก 
303591 สัมมนา                                       1(0-3)  ย้ายไปอยู่หมวดรายวิชา

บังคับไม่นับหน่วยกิต 
303594 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
           และเทคโนโลยี                              3(3-0) 

 ย้ายไปอยู่หมวดรายวิชา
บังคับไม่นับหน่วยกิต 

และให้นิสิตเลือกอีกอย่างน้อยจํานวน 1 รายวิชาใน
รายวิชาดังต่อไปน้ี จํานวน 3 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียนอย่างน้อยจํานวน 3 หน่วยกิต ใน
รายวิชาดังต่อไปน้ี 

ปรับคําอธิบาย 

303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ         3(3-0) 303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ      3(3-0-6) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303503 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น                     3(3-0) 303503 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น                   3(3-0-6) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303504 คณิตศาสตร์สําหรับ 
           การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข          3(3-0) 

303501 คณิตศาสตร์สําหรับ 
           การประมวลผลสัญญาณ                3(3-0-6) 

เปล่ียนรหัสและช่ือรายวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
แ ล ะ ป รั บ ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้
เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย 

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  เปลี่ยนชื่อหมวด 
1.2.1 วิชาเอกบังคับ                          9 หน่วยกิต 1.2 วิชาบังคับ จํานวน                       9 หน่วยกิต เปลี่ยนชื่อวิชาเอก 
        ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปน้ี          ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปน้ี คงเดิม 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คงเดิม 
303511 การปฏิบัติการและ 
           ควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง                  3(2-2) 

303511 การปฏิบัติการและ 
           ควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง                3(2-2-5) 

ปรับคําอธิบายรายวิชาและ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามมหาวิทยาลัย 

303521 ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                 3(3-0) 303512 ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า              3(3-0-6) เปล่ียนรหัสรายวิชาและ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303525 อุปกรณ์สารก่ึงตัวนําทางไฟฟ้ากําลัง     3(3-0) 303513 ระบบการแปลงผันพลังงาน             3(3-0-6) เปล่ียนรหัสและช่ือรายวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และป รับหน่วย กิตตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
 303531 การออกแบบระบบท่ีใช้ 

           ไมโครโปรเซสเซอร์                      3(2-2-5) 
เปล่ียนรหัสและปรับหน่วย
กิตให้เป็นไปตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

303536 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  3(2-2) 303532 การออกแบบวงจร 
           อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง                    3(2-2-5) 

เปล่ียนรหัสและปรับหน่วย
กิตให้เป็นไปตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

303541 อุปกรณ์สารก่ึงตัวนํา                       3(3-0)  ตัดออก 
 303533 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน  3(2-2-5) เปล่ียนรหัสและปรับหน่วย

กิตให้เป็นไปตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

303545 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง                     3(3-0)  ย้ายไปวิชาเลือก 
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ก.1) ตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 (ต่อ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาระในการปรับปรุง 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและการประมวลผล
สัญญาณ 

กลุ่มวิชาระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 

303551 ทฤษฎีระบบเชิงเส้น                  3(3-0) 303551 ทฤษฎีควบคุมพ้ืนฐาน                   3(3-0-6) เ ป ล่ี ย น ชื่ อ วิ ช า  ป รั บ
คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

 303552 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด 
           และการประยุกต์                         3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

303556 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1         3(3-0)  ย้ายไปวิชาเลือก 
303561 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลขและ 
           การออกแบบตัวกรองสัญญาณ           3(2-2) 

303561 การประมวลผลสัญญาณ                3(2-2-5) เ ป ล่ี ย น ชื่ อ วิ ช า  ป รั บ
คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมสื่อสาร กลุ่มวิชาวิศวกรรมสื่อสาร คงเดิม 
303556 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1         3(3-0) 303571 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1       3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ

คําอธิบายรายวิชาและปรับ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

303581 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                  3(3-0) 303581 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า               3(3-0-6) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303584 ทฤษฎีสารสนเทศ                  3(3-0) 303580 ทฤษฎีสารสนเทศ               3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

1.2.2 วิชาเอกเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.3 วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต เปลี่ยนชื่อวิชาเอกเลือก 
       นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี จํานวนไม่น้อย 
       กว่า 12 หน่วยกิต ในสาขาที่เก่ียวข้องโดยได้รับ 
       ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

        ให้นิสิตเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี จํานวนไม่น้อยกว่า 
        12 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกคละกลุ่มวิชาได้ 
        และต้องไม่ใช่วิชาที่เรียนมาแล้วในกลุ่มวิชาบังคับ 

ปรับคําอธิบาย 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คงเดิม 
303512 การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า                      3(3-0)  ตัดออก 
303513 เสถียรภาพและ 
           พลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง               3(3-0) 

303518 เสถียรภาพและ 
           พลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง             3(3-0-6) 

เปล่ียนรหัสวิชา ปรับหน่วย
กิตให้เป็นไปตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

303514 การจัดการและงานธนกิจของ 
           สาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง             3(3-0) 

303514 การจัดการและงานธนกิจของ 
           สาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง          3(3-0-6) 

ปรับคําอธิบายรายวิชาและ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303515 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดและ 
           การประยุกต์ในไฟฟ้ากําลัง                3(2-2) 

303515 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดและ 
           การประยุกต์ในไฟฟ้ากําลัง              3(2-2-5) 

ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303516 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
           ด้วยคอมพิวเตอร์                           3(2-2) 

 ตัดออก 

303517 การวางแผนและ 
           เศรษฐศาสตร์ทางไฟฟ้า                    3(3-0) 

303517 การวางแผนและ 
           เศรษฐศาสตร์ทางไฟฟ้า                 3(3-0-6) 

ปรับคําอธิบายรายวิชาและ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303518 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง              3(3-0) 303516 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง           3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาและปรับ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 
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ก.1) ตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 (ต่อ) 
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 303519 คุณภาพไฟฟ้า                            3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
303519 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง                  3(3-0) 303521 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง                3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ

คําอธิบายรายวิชาและปรับ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

303520 การรวมระบบด้านอิเล็กทรอนิกส์กําลัง  3(3-0)  ตัดออก 
303522 การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า         3(2-2) 303522 การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า      3(2-2-5) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
303523 การสังเคราะห์และควบคุม 
           อุปกรณ์แปลงผันแบบสามเฟส   3(3-0) 

 ตัดออก 

 303523 วิศวกรรมระบบโฟโตโวลตาอิก         3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
303524 การควบคุมและจําลองรูปแบบ 
           อุปกรณ์แปลงผันกําลังไฟฟ้า              3(3-0) 

303524 การวิเคราะห์คุณลักษณะของ 
           ตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง            3(3-0-6) 

เปล่ียนชื่อรายวิชา ปรับ
คําอธายรายวิชา และปรับ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

303526 เทคนิคการแปลงผันกําลังไฟฟ้าขั้นสูง    3(3-0)  ตัดออก 
303527 ระบบพลังงานทดแทน                     3(3-0)  ตัดออก 
303528 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง    3(3-0) 303528 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง  3(3-0-6) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
303531 การออกแบบวงจรรวมเชิงเลขขั้นสูง      3(2-2)  ตัดออก 
303532 การออกแบบวงจรรวมอุปมานขั้นสูง     3(2-2)  ตัดออก 
303533 การวิเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง              3(3-0)  ตัดออก 
303534 เทคโนโลยีและการออกแบบ 
           วงจรรวมความถี่วิทยุ     3(2-2) 

 ตัดออก 

303535 การออกแบบระบบท่ีใช้  
           ไมโครโปรเซสเซอร์                         3(2-2) 

 ย้ายไปหมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 

303537 วงจรสื่อสารไม่เชิงเส้น                      3(3-0)  ตัดออก 
303538 การออกแบบและสังเคราะห์ 
           โครงข่ายขั้นสูง                              3(2-2) 

303541 การออกแบบและสังเคราะห์ 
           โครงข่ายขั้นสูง                3(2-2-5) 

เปล่ียนรหัสและปรับหน่วย
กิตให้เป็นไปตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

303539 การวิเคราะห์และสังเคราะห์วีแอลเอสไอ3(3-0)  ตัดออก 
303540 การออกแบบวงจรขยายและ 
           วงจรกําเนิดความถี่สูง                      3(2-2) 

303540 การออกแบบวงจรขยายและ 
           วงจรกําเนิดความถี่สูง                   3(3-0-6) 

ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303542 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจ๋ิว     3(2-2)  ตัดออก 
 303542 การเขียนโปรแกรมให้กับ 

           ระบบเวลาจริง                           3(2-2-5) 
เพ่ิมรายวิชา 

303543 ทฤษฎีและการออกแบบเฟสล็อคลูป     3(2-2)  ตัดออก 
 303543 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง                  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ

หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

303544 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์             3(3-0) 303544 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์            3(2-2-5) ป รับชื่ อ วิ ช า  และป รับ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

303546 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน      3(2-2)  ย้ายไปวิชาบังคับ 
303547 การออกแบบวงจรกรองขั้นสูง            3(2-2)                ตัดออก 
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ก.1) ตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 (ต่อ) 
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303548 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์3(3-0) 303548 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ 

           และระบบสมองกลฝังตัว 1             3(3-0-6) 
เปล่ียนชื่อ ปรับคําอธิบาย
แ ล ะ ป รั บ ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้
เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย 

   
 303549 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ 

           และระบบสมองกลฝังตัว 2             3(3-0-6) 
เพ่ิมรายวิชา 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและการประมวลผล
สัญญาณ 

กลุ่มวิชาระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 

303550 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล                   3(3-0)  ตัดออก 
303552 ระบบควบคุมหลายตัวแปร                3(3-0)  ตัดออก 
303553 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด           3(2-2)  ตัดออก 
303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด         3(3-0) 303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด      3(2-2-5) เ ป ล่ี ย น ชื่ อ  เ ป ล่ี ย น

คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303555 การควบคุมแบบคงทน                     3(3-0) 303555 การควบคุมแบบคงทน                  3(2-2-5) เปล่ียนคําอธิบายรายวิชา 
แ ล ะ ป รั บ ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้
เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย 

303557 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2         3(3-0)  ย้ายไปวิชาเลือกกลุ่มวิชา
วิศวกรรมส่ือสาร 

303558 ระบบควบคุมแบบชักข้อมูลตัวอย่าง     3(3-0)  ตัดออก 
303559 การควบคุมตรรกแบบคลุมเครือ 
           และโครงข่ายประสาท                     3(2-2) 

303553 การควบคุมตรรกแบบคลุมเครือ 
           และโครงข่ายประสาท                   3(2-2-5) 

เ ป ล่ี ย น ร หั ส วิ ช า  ป รั บ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

303560 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุม 
           แบบปรับตัวเองได้                  3(3-0) 

 ตัดออก 

303562 การประมวลผลสัญญาณภาพ 
           และคอมพิวเตอร์วิทัศน์                    3(2-2) 

303562 การประมวลผลภาพ                     3(2-2-5) เปล่ียนชื่อรายวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303563 การรู้จําและการประมวลผล 
           สัญญาณเสียง                               3(2-2) 

303563 คอมพิวเตอร์วิทัศน์                      3(2-2-5) เปล่ียนชื่อรายวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303564 การกรองสัญญาณแบบเวลา 
           เต็มหน่วยที่เหมาะสมท่ีสุด                 3(3-0) 

303564 การออกแบบตัวกรอง                   3(3-0-6) เปล่ียนชื่อรายวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303565 เมคคาทรอนิกส์                   3(2-2) 303565 เมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์     3(2-2-5) เปล่ียนชื่อรายวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303566 หลักการของระบบหุ่นยนต์ 
           และออโตเมชัน                  3(2-2) 

 ตัดออก 
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 303566 เวฟเล็ต                                    3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
303567 หุ่นยนต์เคล่ือนที่อัจฉริยะ                  3(2-2)  ตัดออก 
 303567 ทฤษฎีการเรียนรู้เคร่ืองจักร            3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
303568 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด 
           และการประยุกต์                           3(3-0) 

 ตัดออก 

303569 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบควบคุม 
           และการประมวลผลสัญญาณ             3(3-0) 

303569 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุม 
           และการประมวลผลสัญญาณ           3(3-0-6) 

เปล่ียนชื่อรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมสื่อสาร กลุ่มวิชาวิศวกรรมสื่อสาร คงเดิม 
303571 การออกแบบระบบส่ือสาร 1    3(2-2) 303574 การออกแบบระบบส่ือสาร              3(2-2-5) เปล่ียนรหัสและช่ือรายวิชา 

ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

 303571 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1       3(3-0-6) เปล่ียนรหัสรายวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303572 การออกแบบระบบส่ือสาร 2    3(2-2)  ตัดออก 
 303572 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2       3(3-0-6) เปล่ียนรหัสรายวิชา ปรับ

คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303573 ทฤษฎีของเส้นใยนําแสงและ 
           การส่ือสารทางแสง     3(3-0) 

303573 ทฤษฎีของเส้นใยนําแสงและ 
           การส่ือสารทางแสง               3(3-0-6) 

ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303574 การสร้างแบบจําลองและ 
           การจําลองขั้นสูง                  3(2-2) 

 ตัดออก 

303575 วงจรไมโครเวฟ: ทฤษฎีและเทคนิค      3(3-0) 303575 วงจรไมโครเวฟ: ทฤษฎีและเทคนิค    3(3-0-6) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303576 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ    3(3-0) 303576 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ              3(3-0-6) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303577 ระบบการส่ือสารเชิงอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0)  ตัดออก 
303578 การส่ือสารระบบเชิงเลขขั้นสูง    3(2-2) 303578 การส่ือสารระบบเชิงเลขขั้นสูง         3(2-2-5) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
303579 การจําลองรูปแบบและ 
           การประมาณสเปคตรัม                    3(3-0) 

 ตัดออก 

303580 วิทยุแบบรังผ้ึงและการส่ือสารไร้สาย     3(2-2) 303577 วิทยุแบบรังผ้ึงและการส่ือสารไร้สาย  3(2-2-5) เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

303582 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะ 
           สําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                     3(3-0) 

303582 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะ 
           สําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                  3(3-0-6) 

ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303583 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
           สําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0) 

303583 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
           สําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า               3(2-2-5) 

ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303585 ทฤษฎีการเข้ารหัส     3(3-0) 303585 ทฤษฎีการเข้ารหัส               3(3-0-6) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303586 ทฤษฏีสายอากาศ                   3(3-0) 303586 ทฤษฏีสายอากาศ                3(3-0-6) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

303587 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเรดาร์ 3(2-2)  ตัดออก 
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ก.1) ตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 (ต่อ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาระในการปรับปรุง 
303588 ทฤษฎีการเข้าคิวและ 
           การประยุกต์ใช้งาน                         3(3-0) 

303584 ทฤษฎีการเข้าคิวและ 
           การประยุกต์ใช้งาน                3(3-0-6) 

เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ
หน่วยกิตให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

303589 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  3(3-0) 303589 หัวข้อพิเศษทาง 
           วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร                  3(3-0-6) 

ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

วิทยานิพนธ์                    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์                        จํานวน 12 หน่วยกิต  
303599 วิทยานิพนธ์           ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  ตัดออก 
 303593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2    3 หน่วยกิต เพ่ิมรายวิชา 
 303594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2    3 หน่วยกิต เพ่ิมรายวิชา 
 303595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2    6 หน่วยกิต เพ่ิมรายวิชา 

รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)                      (3) รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)                      4 ปรับหน่วยกิต 
205500 ภาษาอังกฤษสําหรับระดับปริญญาโท    3(3-0)  ตัดออก 
 303591 สัมมนา                                    1(0-2-1) ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป

ตามมหาวิทยาลัย 
 303592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

           และเทคโนโลยี                           3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสรายวิชาและ
ปรับหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามมหาวิทยาลัย 

 
 
 
ก.2) ตารางการเปรียบเทียบจํานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้าง
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2551 

โครงสร้าง  
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 

1 งานรายวิชา (Course work)    ไม่น้อยกว่า 12 28 24 
 1.1.วิชาพ้ืนฐาน - 7 3 
 1.2 วิชาบังคับ - 9 9 
 1.3 วิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า - 12 12 
2 วิทยานิพนธ์                         12 12 12 
3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - 3 4 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 40 36 

 
 
 
ก.3) ตารางการเปลี่ยนแปลงทั้งรหัสและช่ือของรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
303504 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 3(3-0) 303501 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณ    3(3-0-6) 
303525 อุปกรณ์สารก่ึงตัวนําทางไฟฟ้ากําลัง                    3(3-0) 303513 ระบบการแปลงผันพลังงาน                        3(3-0-6) 
303571 การออกแบบระบบส่ือสาร 1                  3(2-2) 303574 การออกแบบระบบส่ือสาร                         3(2-2-5) 
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ก.4) ตารางการเปลี่ยนแปลงรหัสของรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303513 เสถียรภาพและพลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง               3(3-0) 303518 เสถียรภาพและพลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง          3(3-0-6) 
303518 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง                                3(3-0) 303516 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง                           3(3-0-6) 
303519 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง                                    3(3-0) 303521 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง                                3(3-0-6) 

303521 ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                                   3(3-0) 303512 ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                              3(3-0-6) 
303535 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์               3(2-2) 303531 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์           3(2-2-5) 
303536 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง                    3(2-2) 303532 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง               3(2-2-5) 

303538 การออกแบบและสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง               3(2-2) 303541 การออกแบบและสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง          3(2-2-5) 
303545 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง                                       3(3-0) 303543 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง                                  3(3-0-6) 
303546 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน                        3(2-2) 303533 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน                   3(2-2-5) 

303556 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                           3(3-0) 303571 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                       3(3-0-6) 
303557 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                           3(3-0) 303572 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                       3(3-0-6) 
303559 การควบคุมตรรกแบบคลุมเครือและโครงข่ายประสาท  3(2-2) 303553 การควบคุมตรรกแบบคลุมเครือและโครงข่ายประสาท  

                                                                        3(2-2-5) 

303580 วิทยุแบบรังผ้ึงและการสื่อสารไร้สาย                       3(2-2) 303577 วิทยุแบบรังผ้ึงและการสื่อสารไร้สาย                  3(2-2-5) 

303584 ทฤษฎีสารสนเทศ                                    3(3-0) 303580 ทฤษฎีสารสนเทศ                               3(3-0-6) 

303588 ทฤษฎีการเข้าคิวและการประยุกต์ใช้งาน                 3(3-0) 303584 ทฤษฎีการเข้าคิวและการประยุกต์ใช้งาน             3(3-0-6) 

303594 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          3(3-0) 303592 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

 
 
 
ก.5) ตารางการเปลี่ยนแปลงช่ือของรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
303524 การควบคุมและจําลองรูปแบบอุปกรณ์แปลงผันกําลังไฟฟ้า 
                                                                              3(3-0) 

303524 การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง 
                                                                      3(3-0-6) 

303548 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                    3(3-0) 303548 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และ 
           ระบบสมองกลฝังตัว 1                                 3(3-0-6) 

303551 ทฤษฎีระบบเชิงเส้น                                     3(3-0) 303551 ทฤษฎีควบคุมพ้ืนฐาน                                 3(3-0-6) 

303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด                            3(3-0) 303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด                    3(2-2-5) 

303555 การควบคุมแบบคงทน                                        3(3-0) 303555 การควบคุมแบบคงทน                                3(2-2-5) 

303561 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลขและ 
           การออกแบบตัวกรองสัญญาณ                               3(2-2) 

303561 การประมวลผลสัญญาณ                              3(2-2-5) 

303562 การประมวลผลสัญญาณภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์     3(2-2) 303562 การประมวลผลภาพ                                   3(2-2-5) 

303563 การรู้จําและการประมวลผลสัญญาณเสียง                  3(2-2) 303563 คอมพิวเตอร์วิทัศน์                                     3(2-2-5) 
303564 การกรองสัญญาณแบบเวลาเต็มหน่วยที่เหมาะสมที่สุด   3(3-0) 303564 การออกแบบตัวกรอง                                 3(3-0-6) 

303565 เมคคาทรอนิกส์                                      3(2-2) 303565 เมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์                   3(2-2-5) 

303569 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบควบคุมและ 
           การประมวลผลสัญญาณ                                      3(3-0) 

303569 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุมและ 
           การประมวลผลสัญญาณ                              3(3-0-6) 
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ก.6) ตารางการเปลี่ยนแปลงจําหนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ                          3(3-0) 303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ                     3(3-0-6) 

303503 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น                                       3(3-0) 303503 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น                                  3(3-0-6) 
303504 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข    3(3-0) 303501 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณ        3(3-0-6) 

303511 การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง             3(2-2) 303511 การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง         3(2-2-5) 
303513 เสถียรภาพและพลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง              3(3-0) 303518 เสถียรภาพและพลวัตของระบบไฟฟ้ากําลัง          3(3-0-6) 
303514 การจัดการและงานธนกิจของสาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง 
                                                                            3(3-0) 

303514 การจัดการและงานธนกิจของสาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง 
                                                                        3(3-0-6) 

303515 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดและการประยุกต์ในไฟฟ้ากําลัง 
                                                                            3(2-2) 

303515 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดและการประยุกต์ในไฟฟ้ากําลัง 
                                                                        3(2-2-5) 

303517 การวางแผนและเศรษฐศาสตร์ทางไฟฟ้า                 3(3-0)  303517 การวางแผนและเศรษฐศาสตร์ทางไฟฟ้า             3(3-0-6) 
303518 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง                               3(3-0) 303516 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง                           3(3-0-6) 

303519 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง                                   3(3-0) 303521 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง                               3(3-0-6) 

303521 ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                                  3(3-0) 303512 ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                              3(3-0-6) 

303522 การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                          3(2-2) 303522 การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                      3(2-2-5) 

303524 การควบคุมและจําลองรูปแบบอุปกรณ์แปลงผันกําลังไฟฟ้า 
                                                                            3(3-0) 

303524 การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง 
                                                                       3(3-0-6) 

303525 อุปกรณ์สารก่ึงตัวนําทางไฟฟ้ากําลัง                       3(3-0) 303513 ระบบการแปลงผันพลังงาน                            3(3-0-6) 
303528 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง                      3(3-0) 303528 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง                 3(3-0-6) 

303535 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์               3(2-2) 303531 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์          3(2-2-5) 

303536 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง                   3(2-2) 303532 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง               3(2-2-5) 

303538 การออกแบบและสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง              3(2-2) 303541 การออกแบบและสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง          3(2-2-5) 

303540 การออกแบบวงจรขยายและวงจรกําเนิดความถี่สูง      3(2-2) 303540 การออกแบบวงจรขยายและวงจรกําเนิดความถี่สูง 3(3-0-6) 

303544 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์                               3(3-0) 303544 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์                            3(2-2-5) 

303545 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง                                      3(3-0) 303543 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง                                  3(3-0-6) 

303546 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน                       3(2-2) 303533 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน                   3(2-2-5) 
303548 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                  3(3-0) 303548 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 1 

                                                                        3(3-0-6) 

303551 ทฤษฎีระบบเชิงเส้น                                   3(3-0) 303551 ทฤษฎีควบคุมพ้ืนฐาน                                   3(3-0-6) 

303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด                          3(3-0) 303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด                      3(2-2-5) 
303555 การควบคุมแบบคงทน                                      3(3-0) 303555 การควบคุมแบบคงทน                                  3(2-2-5) 

303556 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                           3(3-0) 303571 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                       3(3-0-6) 

303557 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                           3(3-0) 303572 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                       3(3-0-6) 
303559 การควบคุมตรรกแบบคลุมเครือและโครงข่ายประสาท 3(2-2) 303553 การควบคุมตรรกแบบคลุมเครือและโครงข่ายประสาท 

                                                                        3(2-2-5) 

303561 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลขและการออกแบบตัวกรอง 
           สัญญาณ                                                      3(2-2) 

303561 การประมวลผลสัญญาณ                                3(2-2-5) 

303562 การประมวลผลสัญญาณภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์   3(2-2) 303562 การประมวลผลภาพ                                     3(2-2-5) 
303563 การรู้จําและการประมวลผลสัญญาณเสียง               3(2-2) 303563 คอมพิวเตอร์วิทัศน์                                      3(2-2-5) 

303564 การกรองสัญญาณแบบเวลาเต็มหน่วยที่เหมาะสมที่สุด 3(3-0) 303564 การออกแบบตัวกรอง                                   3(3-0-6) 

303565 เมคคาทรอนิกส์                                    3(2-2) 303565 เมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์                    3(2-2-5) 
303569 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบควบคุมและการประมวลผล 
           สัญญาณ                                                      3(3-0) 

303569 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
                                                                       3(3-0-6) 

303573 ทฤษฎีของเส้นใยนําแสงและการส่ือสารทางแสง       3(3-0) 303573 ทฤษฎีของเส้นใยนําแสงและการส่ือสารทางแสง    3(3-0-6) 

303575 วงจรไมโครเวฟ: ทฤษฎีและเทคนิค                       3(3-0) 303575 วงจรไมโครเวฟ: ทฤษฎีและเทคนิค                   3(3-0-6) 
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ก.6) ตารางการเปลี่ยนแปลงจําหนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303576 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ                  3(3-0) 303576 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ                             3(3-0-6) 

303578 การส่ือสารระบบเชิงเลขขั้นสูง                  3(2-2) 303578 การส่ือสารระบบเชิงเลขขั้นสูง                        3(2-2-5) 
303580 วิทยุแบบรังผ้ึงและการสื่อสารไร้สาย                   3(2-2) 303577 วิทยุแบบรังผ้ึงและการสื่อสารไร้สาย                 3(2-2-5) 

303581 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                                3(3-0) 303581 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                              3(3-0-6) 
303582 ระเบียบวธิีชิ้นประกอบอันตะสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า3(3-0) 303582 ระเบียบวธิีชิ้นประกอบอันตะสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

                                                                       3(3-0-6) 
303583 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า           3(3-0) 303583 ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า         3(2-2-5) 

303584 ทฤษฎีสารสนเทศ                                3(3-0) 303580 ทฤษฎีสารสนเทศ                              3(3-0-6) 
303585 ทฤษฎีการเข้ารหัส                   3(3-0) 303585 ทฤษฎีการเข้ารหัส                              3(3-0-6) 
303586 ทฤษฏีสายอากาศ                                 3(3-0) 303586 ทฤษฏีสายอากาศ                               3(3-0-6) 

303588 ทฤษฎีการเข้าคิวและการประยุกต์ใช้งาน             3(3-0) 303584 ทฤษฎีการเข้าคิวและการประยุกต์ใช้งาน           3(3-0-6) 
303589 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร                3(3-0) 303589 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร              3(3-0-6) 

303591 สัมมนา                                                     1(0-3) 303591 สัมมนา                                                   1(0-2-1) 

303594 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0) 303592 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
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ก.7) ตารางการเปรียบเทียบแผนการเรียนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
205500 ภาษาอังกฤษสําหรับระดับปริญญาโท          3(3-0)  
          (ไม่นับหน่วยกิต)  
303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ         3(3-0) หรือ 303502 คณิตศาสตร์สําหรับการประมาณ         3(3-0-6) หรือ 
303503 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น                     3(3-0) หรือ 303503 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น                     3(3-0-6) หรือ 
303504 คณิตศาสตร์สําหรับ 
           การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข                3(3-0) 

303501 คณิตศาสตร์สําหรับ 
           การประมวลผลสัญญาณ                          3(3-0-6) 

303594 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
          และเทคโนโลยี                                      3(3-0)

303592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
          และเทคโนโลยี                                       3(3-0-6) 

303xxx วิชาเอกบังคับ                                       3(x-x) 303xxx วิชาบังคับ                                             3(x-x-x) 
303xxx วิชาเอกบังคับ                                       3(x-x) 303xxx วิชาบังคับ                                             3(x-x-x) 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต
  

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

303591 สัมมนา                                             1(0-3) 303591 สัมมนา                                               1(0-2-1) 
303xxx วิชาเอกบังคับ                                       3(x-x) 303xxx วิชาบังคับ                                             3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือก                                        3(x-x) xxxxxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือก                                        3(x-x) xxxxxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือก                                        3(x-x) xxxxxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x) 

303593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2               3 หน่วยกิต 
รวม 13 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต

  
ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
303599 วิทยานิพนธ์                                  6 หน่วยกิต 303594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2               3 หน่วยกิต 
xxxxxx วิชาเอกเลือก                                        3(x-x) xxxxxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต
  

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

303599 วิทยานิพนธ์                                  6 หน่วยกิต 303595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2               6 หน่วยกิต 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต
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ก.8) การเพ่ิมรหัสรายวิชาและตัดรหัสรายวิชา 
 ก.8.1) เพ่ิมรายวิชาในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 11 รายวิชา ดังน้ี 

รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
303519 คุณภาพไฟฟ้า 3(3-0-6) 
303542 การเขียนโปรแกรมให้กับระบบเวลาจริง 3(2-2-5) 
303549 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 2  3(3-0-6) 
303523 วิศวกรรมระบบโฟโตโวลตาอิก 3(3-0-6) 
303552 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
303566 เวฟเล็ต 3(3-0-6) 
303567 ทฤษฎีการเรียนรู้เคร่ืองจักร 3(3-0-6) 
303574 การออกแบบระบบส่ือสาร 3(2-2-5) 
303593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2  3 
303594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2  3 
303595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2  6 

 

 ก.8.2) ตัดรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 จํานวน 31 รายวิชา ดังน้ี 
รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

205500 ภาษาอังกฤษสําหรับระดับปริญญาโท 3(3-0) 
303512 การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า 3(3-0) 
303516 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
303520 การรวมระบบด้านอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0) 
303523 การสังเคราะห์และควบคุมอุปกรณ์แปลงผันแบบสามเฟส 3(3-0) 
303526 เทคนิคการแปลงผันกําลังไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0) 
303527 ระบบพลังงานทดแทน 3(3-0) 
303531 การออกแบบวงจรรวมเชิงเลขขั้นสูง 3(2-2) 
303532 การออกแบบวงจรรวมอุปมานขั้นสูง 3(2-2) 
303533 การวิเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง 3(3-0) 
303534 เทคโนโลยีและการออกแบบวงจรรวมความถี่วิทยุ 3(2-2) 
303537 วงจรส่ือสารไม่เชิงเส้น 3(3-0) 
303539 การวิเคราะห์และสังเคราะห์วีแอลเอสไอ 3(3-0) 
303541 อุปกรณ์สารก่ึงตัวนํา 3(2-2) 
303542 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจ๋ิว 3(2-2) 
303543 ทฤษฎีและการออกแบบเฟสล็อคลูป 3(2-2) 
303547 การออกแบบวงจรกรองขั้นสูง 3(2-2) 
303550 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 3(3-0) 
303552 ระบบควบคุมหลายตัวแปร 3(3-0) 
303553 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด 3(2-2) 
303558 ระบบควบคุมแบบชักข้อมูลตัวอย่าง  3(3-0) 
303560 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมแบบปรับตัวเองได้ 3(3-0) 
303566 หลักการของระบบหุ่นยนต์และออโตเมชัน 3(2-2) 
303567 หุ่นยนต์เคล่ือนที่อัจฉริยะ 3(2-2) 
303568 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์ 3(3-0) 
303572 การออกแบบระบบส่ือสาร 2 3(2-2) 
303574 การสร้างแบบจําลองและการจําลองขั้นสูง 3(2-2) 
303577 ระบบการส่ือสารเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0) 
303579 การจําลองรูปแบบและการประมาณสเปคตรัม 3(3-0) 
303587 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเรดาร์ 3(2-2) 
303599 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 
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ก.9) การเปลี่ยนแปลงโดยการแยกเน้ือหารายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303548 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์           3(3-0) 303548 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และ 
           ระบบสมองกลฝังตัว 1                              3(3-0-6) 

           Special Topics in Electronics Engineering 
           รายวิชานี้จะครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกเลือกมาจากผู้สอนในแขนงวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
          This course covers topics of current interest in 
Electronics Engineering selected by the instructor in the 
area of Electronics Engineering.  

           Special Topics in Electronics and  
           Embedded Systems 1 
           รายวิชานี้จะครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทาง
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งถูกเลือกมาจากผู้สอนใน
แขนงอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
           This course covers topics of current interest in 
electronics and embedded systems selected by the 
instructor in the area of electronics and embedded 
systems. 

 303549 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และ 
           ระบบสมองกลฝังตัว 2                              3(3-0-6) 

            Special Topics in Electronics and  
           Embedded Systems 2 
           ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกล
ฝังตัวซึ่งนํามาจากบทความวิชาการหรือข้อมูลจากอุตสาหกรรม 
           Study the interesting topics in electronics and 
embedded systems, which are taken from publications and 
industrial information. 

303562 การประมวลผลสัญญาณภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
                                                                     3(2-2) 

303562 การประมวลผลภาพ                                3(2-2-5) 

           Image Processing and Computer Vision 
           ระบบเชิงเส้นสองมิติ ตัวกรองอิมพัลส์อันตะแบบสองมิติ 
คุณสมบัติของภาพเต็มหน่วย การทําให้เต็มหน่วยของภาพ การ
เพ่ิมพูนภาพ การจัดเก็บและการแปลงของภาพ การตรวจหาและการ
ประมาณภาพ  การสร้างภาพขึ้นใหม่  การบีบอัดภาพ  ระบบ
ประมวลผลภาพ การออกแบบตัวกรองเชิงอุปมานแบบสองมิติ 
          Two-dimensional linear systems; two-dimensional 
finite impulse (FIR) filter; properties of digital images; image 
digitization; image enhancement; image restoration and 
conversion; image detection and estimation; image 
reconstruction; image compression; image processing 
systems; two-dimensional analog filter design. 

           Image Processing 
           ทฤษฏีภาพและระบบเชิงเส้นสองมิติในเชิงเวลาและความถี่ 
ตรวจจับขอบ การเพ่ิมพูนภาพ การประมาณและการบูรณะภาพ การ
สร้างภาพขึ้นใหม่ การบีบอัดภาพ 
          The theory of image and two-dimensional linear 
system in time-domain and frequency-domain; edge 
detection; image enhancement; image restoration and 
estimation; image reconstruction; image compression. 

 303563 คอมพิวเตอร์วิทัศน์                                  3(2-2-5) 
            Computer Vision 

           ปัจจัยพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เทคนิคในการทําความ
เข้าใจภาพและการประมวลผลภาพระดับสูง การแบ่งส่วนภาพ 
โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างทางเรขาคณิต การเคล่ือนไหว การ
จับคู่ การอนุมาน ระบบการมองเห็น 
          The fundamentals of computer vision; techniques 
for image understanding and high-level image processing; 
image segmentation, geometric structures, relational 
structures, motion, matching, inference, vision systems; 
object recognition. 
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ก.9) การเปลี่ยนแปลงโดยการแยกเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303599 วิทยานิพนธ์                      ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 303593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2                     3 หน่วยกิต 
           Thesis 
           โครงงานค้นคว้าวิจัยอิสระภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ใหม่ทั้งด้านทฤษฎีหรือการ
ทดลอง โดยเน้นในหัวข้อที่มีแนวความคิดใหม่และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์และขยายองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
           A research project under supervision of his/her 
academic advisor in order to gain both theoretical and 
experimental knowledge. Such a project should focus on 
originality and aim toward innovative and useful results in 
the Electrical Engineering area. 

           Thesis 1, Type A2 
           การค้นคว้าในฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดแนวคิด
ใหม่ๆ การติดตามงานวิจัยที่มีความเก่ียวข้องกับหัวข้อที่สนใจ สรุปผล
การค้นคว้าและจัดทํารายงานความก้าวหน้าของหัวข้อที่สนใจเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
          Literature review in different data bases, which will 
generate new concepts, following research works relating 
to the interested topics, summary report of the literature 
search and progress report of the interested topics to 
present to the advisor. 

 303594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2                     3 หน่วยกิต 
            Thesis 2, Type A2 

           การดํ า เ นิ น ง านวิ จั ย  การส ร้ า งองค์ ค วาม รู้ ใหม่ท า ง
วิศวกรรมไฟฟ้า การอภิปรายความรู้ที่ได้รับเพ่ือให้มีความพร้อมในการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการทํา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
          Conducting research, establishment of novel 
electrical engineering knowledge, discussion of obtained 
knowledge to get ready for the thesis proposal defense, 
summary report of the thesis progress to present to the 
advisor. 

 303595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2                     6 หน่วยกิต 
            Thesis 3, Type A2 

           การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
           Writing of complete thesis, passed thesis defense 
and published thesis book submitted to the graduate 
school. 
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ก.10) การเปลี่ยนแปลงโดยการยุบรวมเน้ือหารายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303511 การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง       3(2-2) 303511 การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง     3(2-2-5) 
           Power System Operation and Control            Power System Operation and Control 
          การพัฒนาระเบียบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สําหรับสภาวะปกติ สภาวะช่ัวครู่ และสภาวะพลวัต การประมาณ
สถานะ การวิเคราะห์การลัดวงจร การควบคุมความถี่ของโหลด การ
ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ การวิเคราะห์โหลดโฟลว์ การนําระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการแสดงผลและสื่อสาร พร้อมกับการทดลอง
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจําลองกรณีศึกษาต่างๆ 
           Development of methods to analyze and design 
of systems for steady state, transient, and dynamic 
conditions; state estimation, contingency analysis, load-
frequency control, and automatic generation control; load 
flow analysis; computer-aided systems monitoring and 
communication; computer laboratory session on use of 
application software and sample study 

           แบบจําลองสําหรับองค์ประกอบของระบบไฟฟ้ากําลังและการ
วิเคราะห์โหลดโฟลว์ของระบบกระแสสลับ/กระแสตรง การพัฒนา
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสําหรับสภาวะปกติ สภาวะ
ชั่วครู่ และสภาวะพลวัต การประมาณสถานะ การวิเคราะห์การ
ลัดวงจร การควบคุมความถี่ของโหลด การควบคุมการผลิตอัตโนมัติ 
การวิเคราะห์โหลดโฟลว์ การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแสดงผล
และส่ือสาร พร้อมกับการทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
จําลองกรณีศึกษาต่างๆ 
           Modeling of power system components and load 
flow analysis of AC/DC systems, development of methods 
to analyze and design of systems for steady state, transient, 
and dynamic conditions; state estimation, contingency 
analysis, load-frequency control, and automatic generation 
control; load flow analysis; computer-aided systems 
monitoring and communication; computer laboratory 
session on use of application software and sample study 

303516 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
           Computer-Aided Power System Analysis 
           แบบจําลองสําหรับองค์ประกอบของระบบไฟฟ้ากําลัง การ
วิเคราะห์โหลดโฟลว์ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังแบบกระแสตรง/
กระแสสลับ  ลักษณะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
การลัดวงจร การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประมาณตัวแปรสถานะใน
ระบบไฟฟ้ากําลัง พร้อมกับการทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการประยุกต์ในระบบไฟฟ้ากําลังและการจําลองกรณีศึกษา
ต่างๆ 
          Modeling of power system components; load flow 
analysis; analysis of AC/DC systems; computer 
programming aspects; short circuit analysis; stability 
analysis; state estimation in power system; computer 
laboratory sessions on use of application software and 
sample study. 
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ก.10) การเปลี่ยนแปลงโดยการยุบรวมเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303512 การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า                        3(3-0) 303514 การจัดการและงานธนกิจของสาธารณูปโภค 
          ทางไฟฟ้ากําลัง                                      3(3-0-6) 

           Transmission and Distribution Electrical Power 
           ความต้องการใช้กําลังไฟฟ้า การจําแนกผู้บริโภค อุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินและการทํางานร่วมกันของอุปกรณ์ ความต้องการ
และการควบคุมคุณภาพของกําลังไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือของระบบการ
ส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า  การออกแบบและวางแผนระบบการส่งจ่าย ระบบ
ต่อลงดินและความปลอดภัยของระบบการส่งจ่าย 
          Power supply requirements; customer classification; 
over-current protection devices and their coordination; 
power quality requirements and their control; reliability of 
distribution systems; planning and design consideration of 
distribution system; grounding and safety of distribution 
systems. 
 

            Organization and Finance of a Power Utility 
            นโยบายและวัตถุประสงค์ของสาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง 
การปรับโครงสร้างของกิจการไฟฟ้า (เหตุผล รูปแบบโครงสร้างและ
ขอบข่ายของการปรับโครงสร้าง) การแปรรูปกิจการไฟฟ้า ความสามารถ
ในการผลิตของกิจการไฟฟ้า ตลาดไฟฟ้า การจัดการและข้อมูลทางบัญชี 
การลงทุนและการเงิน การจําแนกผู้บริโภค อัตราค่าไฟฟ้า ข้อจํากัดทาง
ส่ิงแวดล้อม 
           Policy and objectives of a power utility; electricity 
sector restructuring – rationale, models and frameworks; 
electricity sector privatization; electricity sector productivity; 
electricity market;  management and account information; 
investment and finance; customer classification; electricity 
tariff; environmental constraints 

303514 การจัดการและงานธนกิจของสาธารณูปโภค 
           ทางไฟฟ้ากําลัง                                         3(3-0) 
           Organization and Finance of a Power Utility 
           นโยบายและวัตถุประสงค์ของสาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง
ภายใต้ส่ิงแวดล้อมที่กําหนด การจัดการและข้อมูลทางบัญชี การ
ลงทุนและการเงิน อัตราภาษี เงื่อนไขทางส่ิงแวดล้อม การตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ 
           Policy and objectives of a power utility under a 
given environment; management and account information; 
investment and finance; tariff; environmental constraints; 
marketing and public relations. 
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ก.10) การเปลี่ยนแปลงโดยการยุบรวมเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303519 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง                             3(3-0) 303521 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง                           3(3-0-6) 
           Advanced Energy Technology 
           เทคโนโลยีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ศักยภาพ แหล่งพลังงาน 
การใช้พลังงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หลักการพ้ืนฐานและ
กระบวนการแปลงพลังงาน ประสิทธิภาพของการแปลงพลังงาน 
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าสามเฟส เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าสามเฟส การ
ทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสมวาร โครงสร้างการเช่ือมต่อกับระบบ
ของการไฟฟ้าฯ โรงไฟฟ้าและการควบคุม 
          Electrical power supply technology: capabilities, 
energy resources, energy consumption, environmental 
impact; energy conversion: physical fundamentals, 
processes, and efficiencies; three-phase AC drives 
technology: three-phase machines, operating performance 
of synchronous generator; electrical grid connection: 
configuration, power plants, and controls. 

           Advanced Energy Technology 
           เทคโนโลยีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ศักยภาพ แหล่งพลังงาน
เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน การใช้พลังงาน ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  หลักการพ้ืนฐานและกระบวนการแปลงพลังงาน 
ประสิทธิภาพของการแปลงพลังงาน เทคโนโลยีไดร์ฟระบบไฟฟ้าสาม
เฟส เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าสามเฟส การทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสม
วาร อุปกรณ์เก็บสะสมพลังงานที่ใช้ในระบบพลังงานทดแทน การ
เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าฯ กับระบบไฟฟ้าและการควบคุม 
          Electrical power supply technology: capabilities, 
energy resources, fossil and renewable energy, energy 
consumption, environmental impact; energy conversion: 
physical fundamentals, processes, and efficiencies; three-
phase AC drives technology: three-phase machines, 
operating performance of synchronous generator; storage 
devices used in alternative energy systems; electrical grid 
connection and controls between power plants and power. 

303527 ระบบพลังงานทดแทน                             3(3-0) 
           Alternative Energy Systems 
           สถานการณ์พลังงานโลก พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล พลังงานความ
ร้อนจากใต้พ้ืนพิภพและพลังงานจากมหาสมุทร ลักษณะเฉพาะของ
การแปลงพลังงานโดยตรง การแปลงพลังงานทางจักรกลไฟฟ้าและ
อุปกรณ์เก็บสะสมพลังงานท่ีใช้ในระบบพลังงานทดแทน การเช่ือมต่อ
ระบบพลังงานทดแทนเข้ากับระบบของการไฟฟ้าฯ 
          Global energy situation; electric energy from 
alternative energy sources including solar, wind, hydro, 
biomass, geothermal and ocean; characteristics of direct 
conversion, electromechanical conversion, and storage 
devices used in alternative energy systems; power system 
issues associated with integration of small scale energy 
sources into the electricity grid. 
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ก.10) การเปลี่ยนแปลงโดยการยุบรวมเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด                    3(3-0) 303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด                    3(2-2-5) 
           Optimal Control Systems             
           การประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมม่ิงพลวัตและแคลคูลัสของ
การแปรผันต่อปัญหาการควบคุมแบบเหมาะสมท่ีสุด หลักการ
ค่าสูงสุดของพอนทียากินและการประยุกต์ การออกแบบการควบคุม
แบบแอลคิวอาร์ การควบคุมเวลาที่เหมาะสมที่สุด การควบคุมที่
เหมาะสมที่สุดในแต่ละปัญหาและวิธีการคํานวณในระบบควบคุมที่
เหมาะสมท่ีสุด 
           Application of dynamic programming and the 
calculus of variations to optimal control problems. 
Pontryagins maximum principle and its applications; linear 
quadratic regulator (LQR) design; time-optimal control; 
singular control; specific optimal control and 
computational methods in optimal control systems. 

           Optimal Control Systems 
             การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมมิ่งพลวัตและแคลคูลัสของการ
แปรผันต่อปัญหาการควบคุมแบบเหมาะที่สุด หลักการค่าสูงสุดของ
พอนทิยากิน ทฤษฎีของฮาร์มิลตัน-จาโคบีและการประยุกต์ การ
ออกแบบระบบควบคุมแบบใช้เวลาเหมาะที่สุด การออกแบบระบบ
ควบคุมแบบใช้เชื้อเพลิงเหมาะท่ีสุด การออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น
ที่มีเกณฑ์กําลังสอง วิธีการคํานวณในระบบควบคุมแบบเหมาะที่สุด 
             Applications of dynamic programming and the 
calculus of variations to optimal control problems; 
Pontryagin maximum principle, Hamilton-Jacobi theory and 
its applications; time-optimal control system design; fuel-
optimal control system design; linear system design using 
quadratic criteria; computational methods in optimal 
control systems 

303560 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมแบบปรับตัวเองได้    3(3-0) 
           Nonlinear System and Adaptive Control 
           ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ตัวแปรสถานะ
และระนาบเฟส วิธีของการทําให้เป็นเชิงเส้นแบบฮาร์โมนิก ฟังก์ชัน
บรรยาย เสถียรภาพในมุมมองของเลียพูนอฟ เสถียรภาพแบบสมบูรณ์
และเสถียรภาพแบบสัญญาณเข้าและสัญญาณออก เงื่อนไขของโป
ปอฟ ความรู้พ้ืนฐานของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ การทําให้เป็นเชิงเส้น
แบบป้อนกลับ ทฤษฎีการควบคุมไม่เชิงเส้นแบบเรขาคณิต การ
ออกแบบตัวควบคุมแบบไม่เชิงเส้น การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบ
เวลาจริง ตัวคุมค่าแบบปรับตัวเอง ระบบปรับตัวได้อาศัยการจําลอง
รูปแบบอ้างอิง การกําหนดอัตราขยายตามตาราง เสถียรภาพของ
ระบบปรับตัวเองได้และการออกแบบตัวควบคุมแบบเสถียรท่ีปรับตัว
เองได้อย่างเสถียรภาพ 
           Nonlinear control systems; state space and phase 
plane analyses; method of harmonic linearization; 
describing functions; stability in the sense of Lyapunov, 
absolute stability, and input-output stability; Popov 
criteria; basics of differential geometry; feedback 
linearization; geometric nonlinear control theory; nonlinear 
controller designs; real-time parameter estimation; self-
turning regulators; model-reference adaptive systems; gain 
scheduling; stability of adaptive systems and design of 
stable adaptive controllers. 
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ก.10) การเปลี่ยนแปลงโดยการยุบรวมเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303555 การควบคุมแบบคงทน                                     3(3-0) 303555 การควบคุมแบบคงทน                                    3(2-2-5) 
           Robust Control 
           ทฤษฎีระบบเชิงเส้น การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบคงทน 
และคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมแบบคงทน เช่น ทฤษฎีเสถียรภาพของ
นัยควิสท์ การลดสัญญาณรบกวนและการติดตาม  สัญญาณและระบบ 
ปริภูมิเชิงเส้น ทฤษฎีอัตราขยายขนาดเล็ก การแปลงวงลูปและทฤษฎี
ค่าจริงที่มีขอบเขตจํากัด การแปลงเชิงเส้นแบบเศษส่วน การควบคุม
แบบแอลคิวจี และตัวกรองคาลแมน การสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบ 

H∞ แบบมีข้อมูลเต็มและขั้นตอนการออกแบบการควบคุมแบบคงทน 

ปัญหาการกรอง การทําให้ราบเรียบ และการทํานายแบบ H∞ และ H2 
ที่มีค่าเหมาะสมท่ีสุด การลดขนาดของแบบจําลองอย่างเหมาะสมท่ีสุด 
ปัญหาส่ีบล็อค กรณีศึกษาสําหรับการออกแบบการควบคุมแบบคงทน 
           Linear system theory; robust stability analysis and 
robust performance: Nyquist stability theorem, disturbance 
attenuation, and tracking; signals and systems linear 
spaces, small gain theorem, loop transformation and 
bounded real lemma; linear fractional transformations 
(LFT); linear quadratic Gaussian (LQG) control and Kalman 

filter; full-information H∞ controller synthesis and robust 

control design procedures; H∞ and H2 optimal filtering, 
smoothing, and prediction problems; optimal model 
reduction; the four-block problem; case studies of robust 
control design. 
 

          Robust Control 
          ทฤษฎีระบบเชิงเส้น เสถียรภาพภายใน แบบจําลองของระบบ
ที่มีความไม่แน่นอนทั้งแบบที่มีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การ
แปลงเชิงเส้นแบบเศษส่วน ทฤษฎีอัตราขยายขนาดเล็ก บทต้ังค่าจริงที่
มีขอบเขต เสถียรภาพแบบคงทนและสมรรถนะแบบคงทน การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์มิว สมการริกกาติ การควบคุมแบบแอลคิว

อาร์ การออกแบบตัวควบคุมแบบ H2 และ H∞ การออกแบบด้วยวิธี 

H∞ ลูปเชพปิง 
 Linear system theory; internal stability; modeling of 
uncertain systems: unstructured and structured uncertainties; 
linear fractional transformation (LFT); small gain theorem; 
bounded real lemma; robust stability and robust performance; 
μ  analysis and synthesis; Riccati equations; LQR control; H2 and 

H∞ controller design; H∞ loop-shaping design 

303560 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมแบบปรับตัวเองได้    3(3-0) 
          Nonlinear System and Adaptive Control 
           ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ตัวแปรสถานะ
และระนาบเฟส วิธีของการทําให้เป็นเชิงเส้นแบบฮาร์โมนิก ฟังก์ชัน
บรรยาย เสถียรภาพในมุมมองของเลียพูนอฟ เสถียรภาพแบบสมบูรณ์
และเสถียรภาพแบบสัญญาณเข้าและสัญญาณออก เงื่อนไขของโป
ปอฟ ความรู้พ้ืนฐานของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ การทําให้เป็นเชิงเส้น
แบบป้อนกลับ ทฤษฎีการควบคุมไม่เชิงเส้นแบบเรขาคณิต การ
ออกแบบตัวควบคุมแบบไม่เชิงเส้น การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบ
เวลาจริง ตัวคุมค่าแบบปรับตัวเอง ระบบปรับตัวได้อาศัยการจําลอง
รูปแบบอ้างอิง การกําหนดอัตราขยายตามตาราง เสถียรภาพของ
ระบบปรับตัวเองได้และการออกแบบตัวควบคุมแบบเสถียรที่ปรับตัว
เองได้อย่างเสถียรภาพ 
           Nonlinear control systems; state space and phase 
plane analyses; method of harmonic linearization; 
describing functions; stability in the sense of Lyapunov, 
absolute stability, and input-output stability; Popov criteria; 
basics of differential geometry; feedback linearization; 
geometric nonlinear control theory; nonlinear controller 
designs; real-time parameter estimation; self-turning 
regulators; model-reference adaptive systems; gain 
scheduling; stability of adaptive systems and design of 
stable adaptive controllers. 
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ก.10) การเปลี่ยนแปลงโดยการยุบรวมเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303565 เมคคาทรอนิกส์                              3(2-2) 303565 เมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์                3(2-2-5) 
           Mechatronics 
           การวิเคราะห์จลนศาสตร์และการแปลงพิกัด แรง โมเมนต์
และกฎของออยเลอร์  เคร่ืองรับรู้และเคร่ืองตรวจวัด  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และการวัด การประมวลผลสัญญาณภาพเบื้องต้น การ
ประมาณค่าในช่วงของเ ส้นโคจรและการควบคุม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
          Kinematic analysis and coordinate transformation; 
forces, moments, and Euler’s laws; sensors and actuators; 
electronic devices and measurements; some fundamentals in 
image processing; trajectory interpolation and control; 
computer programming. 

           Mechatronics and Robotics Systems 
           การวิเคราะห์จลศาสตร์และการแปลงพิกัด แรงโมเมนต์และ
กฏของออยเลอร์ เคร่ืองรับรู้และเคร่ืองตรวจวัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และการวัด การประมวลผลสัญญาณภาพเบื้องต้น การประมาณค่า
ในช่วงของเส้นโคจร  ริจิดโมช่ันและการแปลงแบบเอกพันธ์ คินีมาติก
แบบไปข้างหน้าและย้อนกลับ คินีมาติกความเร็ว พัลวัตและการควบคุม 
การควบคุมแนววิถีแบบไม่เชิงเส้น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัว
ควบคุมข้อต่อ การวางแผนการเคล่ือนที่ของหุ่นยนต์ 
           Kinematic analysis and coordinate transformation; 
forces, moments, and Euler’s laws, sensors and actuators, 
electronic devices and measurements; some fundamentals 
in image processing; trajectory interpolation and control; 
Rigid motion and homogeneous transformations; forward 
and inverse kinematics; velocity kinematics; dynamics and 
control; nonlinear trajectory control; feedback control; joint 
controller; motion planning. 

303566 หลักการของระบบหุ่นยนต์และออโตเมชัน         3(2-2) 
           Principles of Robotics Systems and Automation 
             ริจิดโมชั่นและการแปลงแบบเอกพันธ์  คีนีมาติกแบบไป
ข้างหน้าและย้อนกลับ คีนีมาติกความเร็ว พลวัตและการควบคุม การ
ควบคุมหลายตัวแปร ความรู้พ้ืนฐานในการออกแบบการควบคุมแบบ
ไม่เชิงเส้น การป้อนกลับเพ่ือทําให้เป็นเชิงเส้นและการวางขั้ว การ
ออกแบบตัวควบคุมแบบโครงสร้างที่ปรับตัวได้และแบบปรับตัวเองได้ 
แนะนําการควบคุมแบบพีแอลซี  การโปรแกรมพีแอลซี 
           Rigid motion and homogeneous transformations; 
forward and inverse kinematics; velocity kinematics; dynamics 
and control; multivariable control; some fundamentals in 
nonlinear control design; feedback linearization and pole 
placement; variable structure and adaptive controller design; 
force control in robot arm; introduction to programmable logic 
control (PLC); PLC programming. 
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ก.11) การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303504 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 
                                                                      3(3-0) 

303501 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณ    3(3-0-6) 

           Mathematics for Digital Signal Processing  
          อนุกรมฟูริเยร์และการประยุกต์ การแปลงลาปลาซและฟูริเยร์ 
เวกเตอร์ดิฟเฟอร์เรนเชียล คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม 
          Fourier series and its applications; Laplace transform and 
Fourier transform; vector differential; discrete mathematics; 
elements of probability; applications in engineering. 

          Mathematics for Signal Processing  
          ทฤษฎีความน่าจะเป็น อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผล
การแปลงลาปลาซ ผลการแปลงแซด ผลการแปลงฟูเรียร์เต็มหน่วย 
การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
          Probability theory; Fourier series; the Fourier transform; 
the Laplace transform; the z-transform; the discrete Fourier 
transform; applications in signal processing and control system. 

303512 การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า                                3(3-0) 303519 คุณภาพไฟฟ้า                                        3(3-0-6) 
           Transmission and Distribution Electrical Power  
           ความต้องการใช้กําลังไฟฟ้า การจําแนกผู้บริโภค อุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินและการทํางานร่วมกันของอุปกรณ์ ความต้องการ
และการควบคุมคุณภาพของกําลังไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือของระบบการ
ส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า  การออกแบบและวางแผนระบบการส่งจ่าย ระบบ
ต่อลงดินและความปลอดภัยของระบบการส่งจ่าย 
           Power supply requirements; customer classification; 
over-current protection devices and their coordination; power 
quality requirements and their control; reliability of distribution 
systems; planning and design consideration of distribution 
system; grounding and safety of distribution systems. 

           Power Quality 
           ความต้องการใช้กําลังไฟฟ้า การเพ่ิมโหลดและการตัดโหลด 
อุปกรณ์ป้องกันและการทํางานร่วมกันของอุปกรณ์ ความต้องการและ
การควบคุมคุณภาพของกําลังไฟฟ้า หลักการของความเช่ือถือได้และ
ความปลอดภัยของระบบ การวางแผนความเชื่อถือได้และความ
ปลอดภัยสําหรับสภาวะปกติและไม่ปกติ/ฉุกเฉิน กลยุทธ์การปรับปรุง
ความเช่ือถือได้และความปลอดภัย โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก การติดต้ังและ
เชื่อมต่อกับระบบจําหน่าย 
          Power supply requirements, load growth and load shed; 
protection devices and their coordination; power quality 
requirements and their control; system reliability and security 
concepts, planning of system reliability and security for normal 
and abnormal/ emergency conditions; strategies to improve 
reliability and security; dispersed generations (DG), installing and 
interfacing to distribution grid. 

303517 การวางแผนและเศรษฐศาสตร์ทางไฟฟ้า           3(3-0)  303517 การวางแผนและเศรษฐศาสตร์ทางไฟฟ้า         3(3-0-6) 
           Electricity Economics and Planning 
           การวางแผนกําลังการผลิต ระบบไฟฟ้ากําลังขนาดใหญ่ การ
วิเคราะห์ราคาต้นทุนการผลิต และการพยากรณ์โหลด การกระจาย
การผลิต ความเชื่อถือได้และเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากําลัง  การ
วางแผนในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า แบบจําลองของขั้นตอนการผลิต
กระแสไฟฟ้า การจัดสรรการผลิตอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากําลัง 
ความเ ช่ือถือไ ด้ของระบบไฟฟ้ากํา ลังตามหลักเศรษฐศาสตร์ 
แบบจําลองการวางแผนการลงทุนของราคาไฟฟ้า นโยบายและ
ความหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อม 
          Generation planning, bulk power supply systems, 
production costing analysis, and load forecasting. Dispersed 
generation. Electric power system reliability and stability; 
nature of planning in electricity sector; hierarchy of 
electricity planning models; economic operation of power 
system; economics of power system reliability; investment 
planning models electricity pricing; demand-side 
management options; environmental management policies 
and their implications. 

          Electricity Economics and Planning  
          การวางแผนกําลังการผลิต มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
เทคโนโลยีของระบบไฟฟ้า ความต้องการใช้ไฟฟ้า การพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า การวางแผนในภาคการผลิตไฟฟ้าและการประมาณ
ต้นทุนการผลิต การวางแผนการลงทุน การคิดราคาไฟฟ้า การจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า นโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมและผลกระทบ 
         Nature of electricity planning; economic and 
technological dimensions of power systems; power supply 
requirements; electricity demand forecasting; generation 
planning and production costing; investment planning; electricity 
pricing; demand-side management and environmental 
management policy and their implications. 
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ก.11) การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

303524 การควบคุมและจําลองรูปแบบอุปกรณ์แปลงผัน 
           กําลังไฟฟ้า                                             3(3-0) 

303524 การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปลงผันกําลังกระแสตรง 
                                                                       3(3-0-6) 

           Power Converter Modeling and Control 
           การสร้างแบบจําลองแบบไม่เชิงเส้นของวงจรการแปลงผัน
กําลังไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคเต็มหน่วยและค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์และ
ออกแบบในการควบคุมโหมดแรงดันและโหมดกระแส การปฏิบัติการ
มอดูลขนานและระบบอันตรกิริยา ระบบส่งจ่ายของไฟฟ้ากําลัง การ
จําลองในโดเมนเวลาและเทคนิคการวัดในโดเมนความถี่ 
                Nonlinear modeling of power conversion circuit 
using discrete and average techniques; analysis and design 
of voltage mode and current mode control; parallel 
module operation and system interactions; distributed 
power systems; time domain simulation and frequency 
domain measurement techniques. 

           Analysis of DC Power Converter Characteristics 
           ทอพอโลยีของตัวแปลงผันกําลัง แบบจําลองปริภูมิสเตท 
เทคนิคการเฉล่ียปริภูมิสเตท การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของตัว
แปลงผันกําลัง ฟังก์ชันถ่ายโอนของตัวแปลงผันกําลัง ผลตอบสนองช่ัว
ครู่และผลตอบสนองในสถานะอยู่ตัวของตัวแปลงผันกําลัง 
 
             DC power converter topologies, state-space 
models, state-space averaging technique, small-signal 
analysis of DC power converters, transfer functions of DC 
power converters, transient and steady-state responses of 
DC power converters. 

303525 อุปกรณ์สารก่ึงตัวนําทางไฟฟ้ากําลัง                3(3-0) 303513 ระบบการแปลงผันพลังงาน                        3(3-0-6) 
           Power Semiconductor Devices 
           คุณลักษณะ การสร้างและการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์
สารก่ึงตัวนําทางไฟฟ้ากําลัง คุณสมบัติเชิงสถิตและเชิงสลับ การขับ
เกตและเทคนิคการป้องกัน  ทอพอโลยี คุณลักษณะและเทคนิคการ
ควบคุมของวงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้าแบบต่างๆ ได้แก่ กระแสตรงเป็น
กระแสตรง กระแสสลับเป็นกระแสตรง กระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
และ กระแสสลับเป็นกระแสสลับ การประยุกต์ใช้งานของแหล่งจ่าย
กําลังไฟฟ้าต่อเนื่องและแหล่งจ่ายระยะไกล รวมท้ังการประยุกต์ใน
ระบบคอมพิว เตอ ร์  ระบบโทรคมนาคม  ระบบรถยนต์  และ
กระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม อันตรกิริยาอรรถประโยชน์ การ
บิดเบี้ยวแบบทวีคูณความถี่และตัวประกอบกําลัง 
           Characteristics, fabrication and application of power 
semiconductor devices. Static and switching characteristics, gate 
drive and protection techniques. Various DC-DC, AC-DC, DC-AC, 
and AC-AC converter circuit topologies, their characteristics and 
control techniques.  Application to remote and uninterruptible 
power supplies, and to computer systems, telecommunications, 
automobiles, traction and other industrial processes.  Utility 
interaction, harmonic distortion, and power factor. 

           Energy Conversion Systems 
           คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งานสวิตช์กําลัง ทอพอโลยีและ
เทคนิคการควบคุมตัวแปลงผันกําลังแบบต่างๆ ได้แก่ กระแสตรงเป็น
กระแสตรง กระแสสลับเป็นกระแสตรง กระแสตรงเป็นกระแสสลับ และ
กระแสสลับเป็นกระแสสลับ ความเพ้ียนเชิงฮาร์มอนิกรวม เทคนิคการ
ป้องกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
กําลังในแบบต่างๆ ได้แก่ แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง ระบบยานยนต์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม และกระบวนการต่างๆ ใน
อุตสาหกรรม 
          Characteristics and application of power switches. 
Various DC-DC, AC-DC, DC-AC, and AC-AC converter circuit 
topologies and their control techniques. Total harmonic 
distortion and power electronic system protection. Application 
to uninterruptible power supplies, automobiles, computer 
systems, telecommunications, and industrial processes.  

303551 ทฤษฎีระบบเชิงเส้น                             3(3-0) 303551 ทฤษฎีควบคุมพ้ืนฐาน                              3(3-0-6) 
           Linear System Theory 
           ทฤษฎีของระบบเชิงเส้นที่บรรยายโดยสมการสถานะ รูปแบบ
บัญญัติของจอร์แดน ผลเฉลยท่ัวไปของสมการสถานะ ความสัมพันธ์
ระหว่างสมการสถานะและฟังก์ชันถ่ายโอน เสถียรภาพ ความสามารถ
ในการควบคุมได้ ความสามารถในการสังเกตได้ การออกแบบตัว
ควบคุมแบบการวางขั้ว การออกแบบตัวสังเกต 
          Theory of linear systems represented by state 
equations; Jordan canonical form; solutions to state 
equations, relationship to transfer functions, stability, 
controllability, observability, controller design using pole 
placement, observers design. 

           Fundamentals of control theory 
          การควบคุมในปริภูมิสถานะและคุณสมบัติ พ้ืนฐาน การ
ป้อนกลับตัวแปรสถานะ การออกแบบตัวสังเกตสถานะ การป้อนกลับ
ขาออก การควบคุมแบบแอลคิวอาร์ ตัวกรองคาวมาน การควบคุม
แบบแอลคิวจี ปัญหาการติดตามและปัญหาการกําจัดสัญญาณรบกวน 
การออกแบบการควบคุมแบบปริพันธ์  
               State-space control with basic properties; state 
feedback; state observer design; output feedback; linear 
quadratic regulator (LQR) control; Kalman filter; linear 
quadratic Gaussian (LQG) control; tracking problem and 
disturbance rejection problem; integral control design 
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ก.11) การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
303556 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                    3(3-0) 303571 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                  3(3-0-6) 
           Stochastic Signals and Systems I 
           ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและขบวนการเฟ้นสุ่ม 
ฟังก์ชันการกระจายและความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบต่างๆ 
กระบวนการสุ่มแบบคงที่และแบบไม่คงที่ สัญญาณรบกวนแบบขาว
และแบบสี  การวิเคราะห์สัญญาณสุ่ม ความหนาแน่นของกําลังเชิง
สเปกตรัม ศึกษาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ของระบบเชิง
เส้นที่มีต่อสัญญาณสุ่มโดยอาศัยการแปลงแบบคลาสสิกและเทคนิค
แนวใหม่ของปริภูมิสถานะ  แนะนําตัวประมาณค่าเชิงเส้นที่เหมาะสม
ที่สุด 
           Probability theory; random variables and stochastic 
processes; probability distribution and probability density 
functions; stationary and nonstationary random processes; 
white and color noises; analysis of random signals; power 
spectral density; time and frequency response of linear 
systems to random signals using both classical transform 
and modern state space techniques; introduction to 
optimum linear estimators.  

           Stochastic Signals and Systems 1 
             ตัวแปรสุ่มและขบวนการเฟ้นสุ่ม ฟังก์ชันการกระจายและ
ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบต่างๆ กระบวนการสุ่มแบบ
คงที่และแบบไม่คงที่ สัญญาณรบกวนแบบขาวและแบบสี การ
วิ เคราะห์สัญญาณสุ่ม  ความหนาแน่นของกําลังเชิงสเปกตรัม 
ผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ของระบบเชิงเส้นที่มีต่อสัญญาณ
สุ่มโดยอาศัยการแปลงแบบคลาสสิก 
           Random variables and stochastic processes; 
probability distribution and probability density functions; 
stationary and nonstationary random processes; white and 
color noises; analysis of random signals; power spectral 
density; time and frequency response of linear systems to 
random signals using both classical transform. 

303557 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                    3(3-0) 303572 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                  3(3-0-6) 
           Stochastic Signals and Systems II 
           แบบจําลองของปริภูมิสถานะเชิงเส้นที่ใส่สัญญาณรบกวน
แบบขาว  ทฤษฎีการตรวจจับ และการประยุกต์ของทฤษฎีการ
ประมาณ ทฤษฎีการทําให้เรียบ การควบคุมแบบแอลคิวจี ตัวกรอง
เวียนเนอร์และตัวกรองคาลแมนแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง  การหาผลเฉลย
ของสมการริคาติ การกรองไม่เชิงเส้น การประมาณค่าพารามิเตอร์ วิธี
ค่าความเหมือนกันสูงสุด และตัวกรองแบบคาลแมนท่ีถูกขยายการใช้
งานออกไป ระบบพลวัตแบบเฟ้นสุ่มเวลาต่อเนื่อง การเคล่ือนที่แบบบ
ราวเนียน การหาปริพันธ์แบบเวียนเนอร์ สมการอนุพันธ์แบบเฟ้นสุ่ม
เชิงเส้น กระบวนการเกาส์-มาร์คอฟแบบน่ิง การหาปริพันธ์ของอิโต 
กฎการหาอนุพันธ์ของอิโต รูปแบบจําลองของระบบพลวัตแบบเฟ้นสุ่ม 
           Linear state-space models driven by white noise; 
detection theory, and applications of estimation theory, 
smoothing theory, LQG control, Wiener filters, and 
discrete-time Kalman filters; the solution of the Riccati 
equation; nonlinear filtering, parameter estimation, 
maximum likelihood method, and the extended Kalman 
filter; continuous-time stochastic dynamical systems: 
Brownian motion, Wiener Integral, linear stochastic 
differential equations, stationary Gauss-Markov process, Ito 
integral, Ito’s differentiation rule and modeling of 
stochastic dynamical systems. 

           Stochastic Signals and Systems 2 
           ทฤษฎีการตรวจจับและการประมาณ ทฤษฎีการทําให้เรียบ 
ตัวกรองเวียนเนอร์ และตัวกรองคาลแมนแบบเวลาไม่ต่อเน่ืองและวิธี
ค่าความเหมือนกันสูงสุด ระบบพลวัตแบบเฟ้นสุ่มเวลาต่อเน่ือง สมการ
อนุพันธ์แบบเฟ้นสุ่มเชิงเส้น กระบวนการเกาส์-มาร์คอฟแบบน่ิงและ
รูปแบบจําลองของระบบพลวัตแบบเฟ้นสุ่ม 
           Detection and estimation theory, smoothing 
theory, Wiener filters, discrete-time Kalman filters, and 
maximum likelihood method; continuous-time stochastic 
dynamical systems: linear stochastic differential equations, 
stationary Gauss-Markov process and modeling of 
stochastic dynamical systems. 
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ก.11) การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
303561 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลขและ 
           การออกแบบตัวกรองสัญญาณ                            3(2-2) 

303561 การประมวลผลสัญญาณ                                3(2-2-5) 

           Digital Signal Processing and Filter Design 
           การประมวลผลของสัญญาณเชิงเฟ้นสุ่มและเชิงกําหนด  
คุณสมบัติและการจําแนกสัญญาณ  ศึกษาสัญญาณและระบบในเชิง
เวลาและเชิงความถี่  การแปลง Z การแปลงฟูริเยร์แบบเต็มหน่วย 
ขั้นตอนวิธีอย่างเร็วสําหรับการแปลงฟูริเยร์แบบเต็มหน่วย การ
วิเคราะห์ฟูริเยร์สําหรับระบบและสัญญาณเวลาเต็มหน่วย โครงสร้าง
ของตัวกรองแบบเชิงเลข เทคนิคการออกแบบตัวกรองแบบเชิงเลข 
สัญญาณสุ่มแบบเต็มหน่วย 
          Signal Processing of deterministic and stochastic 
signals; characterization and classification of signals; time-
domain and frequency-domain representations of signals 
and systems; the Z-transform; the discrete Fourier 
transform; fast algorithms for the discrete Fourier 
transform; Fourier analysis of discrete time signals and 
systems; digital filter structures; digital filter design 
techniques; discrete random signals. 

          Signal Processing 
          คุณสมบัติและการจําแนกสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์
สัญญาณและระบบในเชิงเวลาและเชิงความถี่ การประมวลผล
สัญญาณเวลาต่อเน่ืองด้วยระบบเวลาเต็มหน่วย 
          Characterization and classification of signals and 
systems; signal and system analysis in time-domain and 
frequency-domain; continuous-time signal processing by 
discrete-time system. 

303564 การกรองสัญญาณแบบเวลาเต็มหน่วยที่เหมาะสมที่สุด3(3-0) 303564 การออกแบบตัวกรอง                                    3(3-0-6) 
           Optimal Discrete Time Filtering 
           ทฤษฎีการประมาณค่า การออกแบบและรูปแบบการคํานวณ
ตัวประมาณค่าของระบบ เชิงเส้นและไม่เชิงเส้นเวลาเต็มหน่วย เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้งานในการควบคุม การส่ือสารและการ ประมวลผลสัญญาณ 
การจําลองรูปแบบเก้าซ์-มาร์คอฟ ตัวกรองสัญญาณเวลาเต็มหน่วยแบบ
คาลแมน สัญญาณรบกวนแบบสี ตัวกรองสัญญาณแบบลดอันดับ 
           Estimation theory, design, and computational aspects 
of linear and nonlinear discrete time state estimators for 
applications in control, communications, and signal 
processing. Gauss-Markov modeling, discrete time Kalman 
filter, nonlinear filtering, colored noise, reduced order filters.  

           Filter Design 
           โครงสร้างของตัวกรองดิจิตอล เทคนิคการออกแบบตัวกรอง
ดิจิตอล ทฤษฎีการประมาณค่า ระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นเวลาเต็ม
หน่วย การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมและการประมวลผล
สัญญาณ 
           Digital filter structures; techniques of digital filter 
design; approximation theory; design of linear and 
nonlinear discrete-time systems; applications in signal 
processing and control system. 

303568 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดและการประยุกต์      3(3-0) 303552 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดและการประยุกต์     3(3-0-6) 
           Optimization Techniques and Its Applications 
           คอนเวกซ์เซต ฟังก์ชันและปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด พ้ืนฐาน
การวิเคราะห์คอนเวกซ์ ปัญหากําลังสองน้อยที่สุด โปรแกรมเชิงเส้น
และกําลังสอง โปรแกรมเซมิเดฟฟินิท ปัญหาสูงสุดตํ่าสุด ค่าสุดขีด
และปัญหาอ่ืนๆ วิธีหาค่าเฉพาะที่ วิธีการตัดระนาบ ระเบียบวิธีวงรี 
เงื่อนไขค่าเหมาะสมท่ีสุด ทฤษฎีการควบคู่ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง
และการประยุกต์ วิธีจุดภายใน ระเบียบวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น 
การประยุกต์กับระบบควบคุมและหัวข้อทางวิศวกรรม 
           Convex sets, functions, and optimization problem; 
basics of convex analysis; least-squares, linear and quadratic 
programs, semidefinite programming, minimax, extremal 
volume, and other problems; localization methods; cutting-
plane, ellipsoid algorithms; optimality conditions, duality 
theory, theorems of alternative, and applications; interior-
point methods; linear matrix inequality (LMI) methods; 
applications to control systems and other engineering topics. 

           Optimization Theory and Its Applications 
           พ้ืนฐานทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด การหาค่าเหมาะสม
ที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรปราศจากเงื่อนไขและด้วยเง่ือนไขบังคับ 
การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดด้วยเทคนิคพิเศษ การประยุกต์ใช้งานในระบบ
ควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
          Fundamentals of optimization theory; multi-variable 
optimization with/without constraints; optimization with 
special tenchniques; applications in signal processing and 
control system. 
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ภาคผนวก ข. อาจารย์ประจําหลักสูตรพรอ้มกับผลงานทางวิชาการและการค้นคว้างานวิจัย 
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ข) อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ         แย้มเม่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-M.S. 

 (Electrical 
Engineering) 
-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-Algorithm Development for Investigating 
Adapter Cards, พ.ศ.2553 - 2555 
-Mango grading machine using 
dynamic weight signal processing 
technique, พ.ศ. 2553 – 2554 

-Automatic Corrosion Inspection by 
Using the Golden Template 
Technique, พ.ศ. 2552 - 2554 
-Noise Reduction by Using Exponential 
Smoothing Digital Filter, พ.ศ. 2552 
-Mathematical Model for 
Determination of the Electrical Energy 
of the Home Solar Panel,  พ.ศ. 2552 

-Determine Optimum Tilt Angles of Solar 
Cell Panels for a PV Stand Alone System 
in Phitsanulok, Thailand, พ.ศ. 2552 

-Cross-covariance Matrix Analysis for 
Comparing of Shotgun Bullets, พ.ศ. 2551 

-Optimal Linear Trend Smoothing 
Filers, พ.ศ. 2550 

-Performance of 500 kWp grid 
connected photovoltaic system at 
Mae Hong Son Province, พ.ศ. 2549 

-Design and Testing of a 10 kWp 
Standalone PV prototype for Future 
Community Grid Adapted for Remote 
Area in Thailand, พ.ศ. 2549 

-Economic Evaluation of Photovoltaic 
Systems for Rural Electrification in 
Thailand, พ.ศ. 2549 

-Solar Thermal Energy Evaluation of a 
Parabolic Concentrator, พ.ศ. 2548 
-A LDT Noise Reduction Algorithm for 
Denoising in a digital Image, พ.ศ. 2547 
-An Application of the Data Adaptive 
Linear Decomposition Transform in 
Transient Detection, พ.ศ. 2546 

-Data Adaptive Linear Decomposition 
Transform, พ.ศ. 2545 

2. ตําราเรียน 
-หลักการไฟฟ้าส่ือสาร,  

สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
พ.ศ. 2554 (ISBN 978-974-03-2770-7) 

3. ภาระงานสอน 
-Mathematics for Digital Signal Processing 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

-Digital Signal Processing & Filter Design 

-Digital Signal / Image Processing 
-Optimal Discrete Time Filtering 
-Optimization Theory 

-Electrical Machine II    
-Electrical Circuit Analysis II 
-Stochastic Signals and Systems II 

2 นายสมพร             เรืองสินชัยวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 

-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิสําหรับทดสอบเร
โซแนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ควบคมุโดยไอพีดี, 
พ.ศ. 2553 -2555 

-การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้
ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว, พ.ศ. 2553 -2554 
-ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมช
สําหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วย
โครงข่ายประสาทเทียม, พ.ศ. 2553 -2554 

-วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้า
ขณะทํางาน, พ.ศ. 2552 -2553 

-ตัวอัดประจุแบตเตอร่ีแบบพกพาสําหรับยาน
ยนต์ขนาดเล็กสองล้อ, พ.ศ. 2552 -2553 

-การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อ
ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า, พ.ศ. 2552 -2553 

-การจําลองแบบ Intelligent-Bus (i-bus) ใน
ระบบควบคุมแสงสว่าง, พ.ศ. 2551 -2552 

-การวางแผนควบคมุไฟจราจรแยกโคกมะตูม
อย่างเหมาะสมท่ีสุด, พ.ศ. 2550 -2551 

-Optimising battery usage, พ.ศ. 2549 - 2550 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electrical Machine II    

-Electrical Power plants and Substations 

-Electrical Machine I 

-Electrical Engineering Laborator III 
-Theory of  Electrical Machines 

-Alternative Energy Systems 

3 นางสาวแคทรียา      สุวรรณศรี   อาจารย์ -D.Eng. 

(Energy) 
-M.Eng. 

(Electrical Engineering) 

-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
- การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบ

ไฟฟ้าแรงสูง 50kV, พ.ศ.2552 

-การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเดอร์ 

ขนาด 100kV, พ.ศ.2553 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Fundamental of Electrical Engineering 

-Electrical System Design   
-Introduction of Electrical Engineering 
-Power System Engineering 

-High Voltage Engineering  
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

-Power system Operation and Control 

4 นางศุภวรรณ          
 

พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ -Ph.D. 
 (Automatic Control & 
Systems Engineering) 

-M.Eng. 
 (Mechatronics) 
-วศ.บ. 

(ระบบควบคุมและ 
เคร่ืองมือวัด) 

1. งานวิจัย 
-การเปรียบเทียบระหว่างวิธีเคอร์เนลและ
โครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้การวิเคราะห์
เชิงประสบการณ์ของแบบจําลองถดถอยชนิด
ปรับตัวได้, พ.ศ. 2553 

-Detecting float screws in screw 
fastening process using classification 
techniques, พ.ศ. 2554 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Applied Electrical Engineering Mathematics 
-Electrical Engineering Project I 
-Electrical Engineering Laboratory IV   

-Electrical Engineering Materials 
-Electrical Engineering Mathematics 

-Electrical Instrumentas and Measurements 

-Electrical Engineering Project II 

5 นางสุพรรณนิกา วัฒนะ อาจารย์ -Ph.D. 

(Energy Planning & 
Policy) 

-วศ.ม. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

-วศ.บ.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-Impacts of  Electricity Market Reforms on 
the Choice of Nuclear and other Generation 
Technologies, พ.ศ. 2553–2555  

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Power System Engineering 

-Power System Analysis 

-Electrical System Design 

-Special Topics in Electrical Engineering I 
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ภาคผนวก ค. อาจารย์ประจําพร้อมกับผลงานทางวิชาการและการคน้คว้างานวิจัย 
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ค) อาจารย์ประจํา 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 นายไพศาล มุณีสว่าง รองศาสตราจารย์ -Ph.D.  
(Computer Engineering) 
-M.Eng.Sc  

(Electrical Engineering) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

1. งานวิจัย 
-การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ, 
พ.ศ.2555 
-การตรวจจับตําหนิจากเคร่ืองเอสเจบีแบบ
อัตโนมัติโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาและการ
เรียนรู้แบบซัฟฟอร์ตเวคเตอร์แมชชีนม, พ.ศ.2554 

2. ตําราเรียน 
-Multimedia Database Retrieval: A 
Humman Center Approach, Springer, 2006 
3. ภาระงานสอน 
-Principle of  Computer Networks 
-Computer Programming 
-Data Communication and Network 

-Computer and Data Communications 
-Computer Architecture and Organization 

-Speech Recognition and Processing 
2 นายสุรเชษฐ์     กานต์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D. 

 (Electrical Engineering) 

-M.Sc. 

 (Electrical Engineering) 

-วศ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-ประสิทธิภาพในการตรวจจับภาพรถโดย
ระบบสีแบบ HSV กรณีในการประยุกต์ใช้กับ
ระบบจอดรถ, พ.ศ.2552 

-ประสิทธิภาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซี
เควนซ์ที่มีการเข้ารหัส, พ.ศ.2552 

-การพัฒนาระบบตรวจจับวิทัศน์แบบอัตโนมัต
สําหรับเฟรคท่ีหุ้มฟิล์มแล้ว, พ.ศ.2551 - 2553 

-การวิเคราะห์และการคัดสรรความถี่พาห์ที่
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับระบบส่งสัญญาณร่วม
ด้วยสัญญาณพาห์ย่อยบนสายใยแก้วนําแสง
ประเภทหลายโหมดโดยอาศัยกระบวนการ
ทางพันธุศาสตร์, พ.ศ.2551 - 2553 

-การวิเคราะห์ระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซี
เควนซ,์ พ.ศ.2551 
-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือใช้ระบุตัวผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีแสกน
ลายนิ้วมือ โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร, พ.ศ.2551 
-ประสิทธิภาพในการตรวจับภาพรถโดยอาศัย
ระบบสีแบบ RGB และ HSV: กรณีในการ
ประยุกต์ใช้กับระบบจอดรถ, พ.ศ.2550 

-การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความส้ัน เพ่ือการ
บริหารยาได้ตรงเวลาสําหรับผู้ป่วย: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร, พ.ศ.2550 

-ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการ
รถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ.2550 
-เคร่ืองอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ีจากพลังงาน
แสงอาทิตย์สําหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

ควบคุมด้วยตัวควบคุมระบบโครงข่ายประสาท
เทียม, พ.ศ.2549 

-โครงการพัฒนาระบบท่ีจอดรถอัจฉริยะ, พ.ศ.2548 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Communication   
-Telecommunication Engineering Laboratory II 
-Principles of Communications 

-Telecommunication Engineering Laboratory I 
-Satellite Communications 
-Stochastic Signals and Systems I 

-Coding Theory 

3 นายธนิต           มาลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D. 

 (Electrical Engineering) 
-M.Sc.  
(Electrical Engineering) 

-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 

(วิศวกรรมระบบควบคุม) 

1. งานวิจัย 
-การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ 
(SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและ
ทฤษฎีหลายมาตราส่วน, พ.ศ. 2553 

-การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่าย
อุปทาน, พ.ศ. 2552 

-Application of Numerical Method on 
Financial Analysis, พ.ศ. 2549 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Applied Electrical Engineering Mathematics 

-Special Topic in Signals and Systems 

-Control Systems 

-Control Systems for Computer Engineering 

-Special Topic in Computational Methods 

4 นายยงยุทธ       ชนบดีเฉลิมรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D.  

(Electrical Engineering) 
-วศ.ม.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันในบริเวณพ้ืนที่
เส่ียงภัย, พ.ศ. 2551 - 2553 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 

-Engineering Electronics 
-Optical Communications   

-Fundamental Electronics 
-Electronics for Computer Engineering 

5 นางสาวพนมขวัญ     ริยะมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D.  
(Electrical & 
ComputerEngineering) 

-M.S.E.CE.  

(Electrical & 
ComputerEngineering) 
-วศ.บ.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การบีบอัดคล่ืนไฟฟ้าของหัวใจจากคุณลักษณะ
ของกลุ่มรวมคิวอาร์เอส, พ.ศ. 2552 

-การตรวจจับและบันทึกการเคล่ือนที่ของวัตถุ, 
พ.ศ. 2550 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Fundamental of Data Structures and Algorithms 

-Digital Image Processing 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

6 นางสาวมุฑิตา  สงฆ์จันทร์ อาจารย์ -Ph.D. 

 (Automatic Control & 
Systems Engineering) 
-M.Eng. 
 (Mechatronics) 

-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบควบคุม
โดยใช้การควบคุมแบบเรียนรู้ซ้ําพหุนามของ
เมทริกซ์ G อันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่าเมื่อ
ใช้ค่าถ่วงน้ําหนักแบบปรับค่าได้, พ.ศ. 2551 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Circuits and Logic Design 
-Electrical Engineering Laboratory IV 
-Control Theory 

-Control Systems 
-Microprocessors 
-Control Systems for Computer 

7 นายนิพัทธ์             จันทรมินทร์   อาจารย์ -Ph.D.  
(Electronic and 
Electrical Engineering) 

-M.Sc. 

 (Dipl.-Ing. in Electrical 
Engineering) 

-วศ.บ.  

(วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง) 

1. งานวิจัย 
-New Switch-Control Technique for 
Multiphase Interleaved Converters 
with Current Sharing and Voltage 
Regulation พ.ศ. 2554 
-Model-Based Maximum Power Point 
Tracking พ.ศ. 2553 
-Performance Analysis of Interleaved 
Converter for Maximum Power Point 
Tracking พ.ศ. 2553 
-Analysis of Multiphase Interleaved 
Converter by Using State-Space 
Averaging Technique พ.ศ. 2552 
-A New Dynamic Model for Lead-Acid 
 Batteries พ.ศ. 2551 
-Control of a Two-Phase Bi-directional 
Interleaved Converter for Maximum 
Power Point Tracking พ.ศ. 2551 
2. ตําราเรียน 
-การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน: ทฤษฎีและ
ปฏิบัติการ, พ.ศ. 2546 (ISBN: 9747195526) 
3. ภาระงานสอน 
- Electrical Circuit Analysis I 
- Electrical Engineering Laboratory I  
- Power Electronics   
- IIIumination Engineering  
- Photovoltaic System Technology 
- Power System Protection 

8 นายอัครพันธ์  วงศ์กังแห อาจารย์ -Ph.D. 

(Electrical Engineering) 
-M.Sc. 

 (Electrical Engineering)  
-วศ.บ.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-คุณลักษณะความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าและเคมี ใน
สภาวะการเกิดเงาบางส่วนบนเซลล์แสงอาทิตย์

ชนิดสีย้อมไวแสง, พ.ศ.2552 

-การพัฒนาแบตเตอร่ีไอรอนโดยใช้สารประกอบ

เชิงซ้อนของเหล็กเปน็สารควบคุม, พ.ศ.2552 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

-สร้างและทดสอบจุดต่อพีเอ็นจาก
สารประกอบอินทรีย์ คาร์บอนในกลุ่มสารทรา

ซิชั่นเฮกซะดีไฮโดร (12) แอนนูลีน, พ.ศ.2552 

-ระบบเคร่ืองวัดแบบวิสชัวล์เพ่ือใช้วัด
คุณลักษณะการประมวลสัญญาณเสียงดิจิตอล
ที่อยู่ภายใต้สัญญาณรบกวนในสภาพใช้งาน

เสมือนจริง, พ.ศ.2551 

-Infrared Controlled Lighting Switch (IR 

Switch), พ.ศ.2549 

-ระบบเพ่ือ ลดวงรอบเวลาของเคร่ืองจักร
อัตโนมัติ “Auto Tweak Machine Cycle 

Time Reduction”, พ.ศ.2549 

2. ตําราเรียน 
- การโปรแกรม CA-Clipper 5.2 บนเน็ตเวิร์ก
, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537 

3. ภาระงานสอน 
-Digital Circuit and Logic Design II 

-Research Methodology in Science and 
Technology 

9 นายสุรเดช             

 

จิตประไพกุลศาล อาจารย์ -Ph.D. 

(Electrical Engineering 
& Computer Science) 

-B.S.  

(Mathematics) 

1. งานวิจัย 
-Feasibility Study of using Design Pattern to 

Assess Quality  of  software design, พ.ศ.2548 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Algorithm Analysis and Design 

-Principle of Software Engineering 

-Computer Programming 

-Advanced Computer Programming 

-Fundamental of Management 
Information Systems 
-Advanced Computer Programming 

10 นายชัยรัตน์            พินทอง อาจารย์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-วศ.ม. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การวิเคราะห์ความไม่ต่อเน่ืองแบบเรียวในท่อ
นําคล่ืนไดอิเล็กตริกแบบระนาบ, พ.ศ. 2553 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Telecommunication Engineering Laboratory II 

-Radio-Wave Propagation 
-Telecommunication Engineering Laboratory I 
-Communication Network and 
Transmission Lines 

-Antenna Theory 
-Mathematics for Approximation 

-Electromagnetic Theory 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

11 นางสาวพรพิศุทธิ์     วรจิรันตน์   อาจารย์ -Ph.D. 

(Bioengineering) 
-M.Eng. 
 (System Engineering) 

-วศ.บ. 
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์) 

1. งานวิจัย 
-เคร่ืองเขย่าถงุเลือดและช่ังน้ําหนัก, พ.ศ.2554 

-เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถโปรแกรมได้, 

พ.ศ.2552 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electrical Engineering Laboratory II 

-Microcontroller & Microcomputer Interfacing 
-Microprocessors 

12 นางสาววรลักษณ์     คงเด่นฟ้า อาจารย์ -PhD. 
(Computer Science 
and Engineering) 
-M.Eng. 

(Computer Engineering) 
-วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่ม

เส่ียงในระบบการศึกษา, พ.ศ. 2554 – 2556 

-Web Service Searches, พ.ศ. 2553 – 2554 

-Flood Warning System Development and 
Capacity Building on Disaster Management 

for Local officers, พ.ศ. 2554 – 2555 

-ระบบสนับสนุนการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการ
จัดการและแลกเปล่ียนความรู้ของนักวิชาการ, 

พ.ศ. 2553 – 2555 

-Spreadsheet-based Web mashups, 

พ.ศ. 2553 – 2555 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Principle of Artificial Intelligence 

-Computer Engineering Project I 

-Special Topic in Computer Systems 

-Fundamental of Database Systems 
-Computer Engineering Project II 

13 นายพนัส  นัถฤทธิ ์ อาจารย์ -Ph.D.  

(Mechatronics) 

-M.Eng. 

 (Mechatronics), Awards 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-โครงการพัฒนาระบบออกแบบเส้นทางและ
ควบคุมการเคล่ือนที่ของหุ่นยนต์โดยทฤษฎี 
Wavefront สําหรับใช้งานภายใต้สถานการณ์จริง, 
พ.ศ. 2554-2555 
-การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุด
ขับเคล่ือนมอเตอร์สําหรับรถยนต์ไฟฟ้า, พ.ศ. 
2554-2555 

-สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมด้วยแสง
อินฟราเรด, พ.ศ. 2548-2549 
-โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เคล่ือนที่อัตโนมัติ
นอกอาคาร, พ.ศ. 2547-2548 

-อัลกอริทึมสําหรับการวัดค่าสัญญาณท่ีเวลา
จริงในระบบไฟฟ้ากําลัง, พ.ศ. 2547-2548 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 

-Research Methodology in Science & Technology 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

-Microcontroller & Microcomputer Interfacing 

-Microprocessors & Microcomputers 
-Microprocessors 

14 นายสุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์ -วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
- SONAQUA-Self-organized 
nanostructures as basic elements for 
the quantum information in Project 
program: nanoQUIT - nanoelectronic 
semiconductor structures for the 
quantum information technology,  
พ.ศ. 2548 - 2551 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 

15 นายปิยดนัย  ภาชนะพรรณ์ อาจารย์ วศ.ม.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-โครงการพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แบบหร่ีไฟ
สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์, พ.ศ. 2549 – 2551 

-การลดค่าไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศแบบชิล
เลอร์: กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิของ
คอนเดนเซอร์, พ.ศ. 2549 – 2552 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 

-Electrical Engineering Laboratory IV 

-Electrical System Design 

-Power System Analysis 
16 นายแสงชัย            มังกรทอง อาจารย์ -M.Eng. 

(Telecommunications) 

-วศ.บ.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
–ระบบตรวจการได้ยิน, พ.ศ.2551 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Wireless Communications 

17 นายพงศ์พันธ์          กิจสนาโยธิน   อาจารย์ -Ph.D.  

(Computer Science) 
-วศ.ม. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

-วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Compiler  

-Compiler Construction Construction 

18 นายภาณุพงศ์         สอนคม อาจารย์ -วศ.ม. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
-วศ.บ. 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming 
-Computer Architecture & Organization 
-Computer Engineering Project I 

-Operating Systems 

-Computer Engineering Project II 
-Principle of  Network System Programming 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

19 นายเศรษฐา           ต้ังค้าวานิช อาจารย์ -วศ.ม. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Microcontroller and Microcomputer 
Interfacing 

-Microprocessor and Assembly Language 

20 นายสิรภพ             คชรัตน์ อาจารย์ -วศ.ม.  

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Discrete Mathematics for Computer 
Engineering 

-Algorithm Analysis and Design 
-Computer Programming 

21 นายรัฐภูมิ  วรานุสาสน์ อาจารย์ -M.Eng. 
(Computer Science) 
-วศ.บ.  

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 

-Computer Programming- 
-Principle of computer graphics 

22 นางสาวศิริพร เดชะศิลารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า)  

-วท.บ.  

(วัสดุศาสตร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming 

-Digital Circuit and Logic Design 

23 นายสราวุฒิ  วัฒนวงศ์พิทักษ์ อาจารย์ -M.Eng. 

(Electrical Engineering) 

-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Power System Analysis 

-Fundamental of Electrical Engineering 

-Electrical Circuit Analysis I 

-Power and Industrial Electronics 
-Power System Analysis 

 

24 นางสาวจิราพร  พุกสุข อาจารย์ วศ.บ.  

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Engineering Project I 
-Discrete Mathematics for Computer 
Engineering 
-Computer Programming 
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ภาคผนวก ง. อาจารย์พิเศษ 
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ง) อาจารย์พิเศษ 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สังกัด 

1 นายวิระสิทธิ์ อ่ิมถวิล รองศาสตราจารย์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 นางสาวจีรสุดา     โกษียาภรณ์ รองศาสตราจารย์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

3 นายสุทธิชัย       เปรมฤดีปรีชาชาญ รองศาสตราจารย์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 นายวรากร       เจริญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผนวก จ. การพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานการประชุม 
การร่างหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

ครั้งที่ 1/2554 
วันพฤหสับดีที ่17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. เปน็ต้นไป ณ ห้องประชุม EE 226 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น   ประธานร่างหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช  กรรมการ 
 3. ดร.อัครพันธ์   วงศ์กังแห  กรรมการ 

4. ดร.นิพัทธ์   จันทรมินทร์  กรรมการ 
5. ดร.แคทรียา   สุวรรณศรี  กรรมการ 

 6. ดร.พรพิศุทธ์     วรจิรันตน์  กรรมการ 
 7. ดร.สุพรรณนิกา    วัฒนะ   กรรมการ 
 8. ดร.ศุภวรรณ   พลพิทักษ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสุกัญญา   ผนึกทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ประธานร่างหลักสูตร ได้กล่าวเปิดการประชุมการร่าง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2554 
และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
  จากนโยบายมหาวิทยาลัย ให้วิชา 303591 สัมมนาและวิชา 303592 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอพิจารณา 
 4.1 การร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม โดยให้ที่
ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละกลุ่มวิชาของร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และให้แยกประเด็นการพิจารณาตามกลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โดยได้มีข้อความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมในการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตฯ ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิระสิทธ์ิ    
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อ่ิมถวิล ตามเอกสารแนบ 1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรสุดา โกษียาภรณ์ ตามเอกสารแนบ 2 รวมท้ัง
พิจารณาข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก ผศ.ดร.ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง ตามเอกสารแนบ 3  
มติ ที่ประชุมมีดังน้ี 

1. รายวิชา 303518 กับรายวิชา 303527 ให้คงไว้เหมือนเดิม 
2. รายวิชา 303515 กับรายวิชา 303517 ให้คงไว้เหมือนเดิม 
3. รายวิชา 303521 กับรายวิชา 303522 ให้คงไว้เหมือนเดิม 
4. รายวิชา 303519 กับรายวิชา 303527 ให้รวมเป็นวิชาเดียวกันเน่ืองจากมีเน้ือหาเดียวกัน 

มอบ ดร.แคทรียา สุวรรณศรี จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
5. รายวิชา 303512 กับรายวิชา 303514 ให้รวมเป็นวิชาเดียวกันเน่ืองจากมีเน้ือหาเดียวกัน 
6. รายวิชา 303511 กับรายวิชา 303516 ให้รวมเป็นวิชาเดียวกันเน่ืองจากมีเน้ือหาเดียวกัน 
7. รายวิชา 303520 กับรายวิชา 303525 ให้รวมเป็นวิชาเดียวกันเน่ืองจากมีเน้ือหาเดียวกัน

และให้เปลี่ยนช่ือรายวิชาเป็น Power Electronics System 
8. รายวิชา 303523 รายวิชา 303524 และรายวิชา 303526 ให้ตัดออก 
9. เล่มร่างหลักสูตรฯ ในหน้า 15 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ปี 1 ภาคการศึกษาต้น ให้

ย้ายวิชา 303xxx เฉพาะเลือกไปไว้ในปี 1 ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาปลาย 
ให้ย้ายวิชา 303xxx เฉพาะบังคับไปไว้ในปี 1 ภาคการศึกษาต้น เน่ืองจากนิสิตจะได้ไม่เรียน
หนักจนเกินไปในภาคการศึกษาต้น 

10. รายวิชา 303551 กับรายวิชา 303554 ให้รวมเป็นวิชาเดียวกันเน่ืองจากมีเน้ือหาคล้ายคลึง
กันและให้เปลี่ยนช่ือรายวิชาเป็น Control Theory 

11. รายวิชา 303552 กับรายวิชา 303555 ให้รวมเป็นวิชาเดียวกันเน่ืองจากมีเน้ือหาเดียวกัน 
12. รายวิชา 303553 ตัดออกเพ่ือให้เหลือรายวิชาที่จําเป็นจริงๆ 
13. รายวิชา 303566 กับรายวิชา 303567 ให้รวมเป็นวิชาเดียวกันเน่ืองจากมีเน้ือหาเดียวกัน 
14. รายวิชา 303541 ตัดออกเพราะนิสิตน่าจะมีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
15. กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารมอบให้อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารพิจารณาในแต่ละ

รายวิชาโดย ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น เป็นผู้ประสานงาน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 กําหนดการประชุมครั้งที่ 2/2554 ที่ประชุมกําหนดให้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2554 เวลา 12.00 น. 
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 14.35 นาฬิกา 
 
                         นางสุกัญญา ผนึกทอง                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น 
                        (นางสุกัญญา ผนึกทอง)          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น) 
                      เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
การร่างหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

ครั้งที่ 2/2554 
วันจันทรท์ี่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. เปน็ต้นไป ณ ห้องประชุม EE 226 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น   ประธานร่างหลักสูตร 
 2. ดร.แคทรียา   สุวรรณศรี  กรรมการ 
 3. ดร.อัครพันธ์   วงศ์กังแห  กรรมการ 

4. ดร.นิพัทธ์   จันทรมินทร์  กรรมการ 
 5. ดร.พรพิศุทธ์     วรจิรันตน์  กรรมการ 
 6. ดร.ศุภวรรณ   พลพิทักษ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสุกัญญา   ผนึกทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ประธานร่างหลักสูตร ได้กล่าวเปิดการประชุมการร่าง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2/2554 
และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 
มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอพิจารณา 
 4.1 การร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม โดยให้ที่
ประชุมพิจารณารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาของร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
มติ ที่ประชุมมีดังน้ี 
 1. เปลี่ยนแปลงรหัสและช่ือของรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  
- 303504 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 3(3-0) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
- 303501 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  
- 303525 อุปกรณ์สารก่ึงตัวนําทางไฟฟ้ากําลัง 3(3-0) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
- 303513 ระบบการแปลงผันพลังงาน 3(3-0-6) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  
- 303571 การออกแบบระบบสื่อสาร 1 3(2-2) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
- 303574 การออกแบบระบบสื่อสาร   3(2-2-5) 

 2. เปลี่ยนแปลงรหัสของรายวิชา จากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จํานวน 
16 รายวิชา  
 3. เปลี่ยนแปลงช่ือของรายวิชา จากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จํานวน 
11 รายวิชา  
 4. เปลี่ยนแปลงจําหนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยทุกรายวิชา จํานวน 
50 รายวิชา 
 5. เพ่ิมรหัสรายวิชาและตัดรหัสรายวิชาเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 11 
รายวิชา และตัดรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 จํานวน 31 รายวิชา 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 กําหนดการประชุมครั้งที่ 3/2554 ที่ประชุมกําหนดให้มีการประชุมในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2554 เวลา 12.00 น. 
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา 
 
                         นางสุกัญญา ผนึกทอง                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น 
                        (นางสุกัญญา ผนึกทอง)          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น) 
                      เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
การร่างหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

ครั้งที่ 3/2554 
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม EE 226 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น   ประธานร่างหลักสูตร 
 2. ดร.แคทรียา   สุวรรณศรี  กรรมการ 
 3. ดร.อัครพันธ์   วงศ์กังแห  กรรมการ 

4. ดร.นิพัทธ์   จันทรมินทร์  กรรมการ 
 5. ดร.พรพิศุทธ์     วรจิรันตน์  กรรมการ 
 6. ดร.สุพรรณนิกา    วัฒนะ   กรรมการ 
 7. ดร.ศุภวรรณ   พลพิทักษ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสุกัญญา   ผนึกทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ประธานร่างหลักสูตร ได้กล่าวเปิดการประชุมการร่าง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3/2554 
และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 
มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอพิจารณา 
 4.1 การร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม โดยให้ที่
ประชุมพิจารณารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาของร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
มติ ที่ประชุมมีดังน้ี 
 1. เปลี่ยนแปลงโดยการแยกเน้ือหารายวิชามาเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 3 รายวิชา คือ 
 - 303593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2   3 หน่วยกิต 
 - 303594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2       3 หน่วยกิต 
 - 303595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2    6 หน่วยกิต 
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 2. เปลี่ยนแปลงโดยการยุบรวมเนื้อหารายวิชามาเป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 6 รายวิชาดังน้ี 
 2.1 รายวิชา 303511 การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง 3(2-2) และรายวิชา 303516 การ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) ยุบรวมเน้ือหาเป็นรายวิชา 303511 การปฏิบัติการและ
ควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง 3(2-2-5) 
 2.2 รายวิชา 303512 การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า 3(3-0) และรายวิชา 303514 การจัดการและงานธนกิจ
ของสาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง ยุบรวมเน้ือหาเป็นรายวิชา 303514 การจัดการและงานธนกิจของ
สาธารณูปโภคทางไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)         
 2.3 รายวิชา 303519 เทคโนโลยีพลังงานข้ันสูง 3(3-0) และรายวิชา 303527 ระบบพลังงานทดแทน
3(3-0) ยุบรวมเน้ือหาเป็นรายวิชา 303521 เทคโนโลยีพลังงานข้ันสูง 3(3-0-6) 
 2.4 รายวิชา 303554 ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด 3(3-0) และรายวิชา 303560 ระบบไม่เชิง
เส้นและการควบคุมแบบปรับตัวเองได้ 3(3-0) ยุบรวมเนื้อหาเป็นรายวิชา 303554 ระบบควบคุมแบบ
เหมาะสมท่ีสุด 3(2-2-5) 
 2.5 รายวิชา 303555 การควบคุมแบบคงทน 3(3-0) และรายวิชา 303560 ระบบไม่เชิงเส้นและการ
ควบคุมแบบปรับตัวเองได้ 3(3-0) ยุบรวมเน้ือหาเป็นรายวิชา 303555 การควบคุมแบบคงทน 3(2-2-5) 
 2.7 303565 เมคคาทรอนิกส ์3(2-2) และรายวิชา 303566 หลักการของระบบหุ่นยนต์และออโตเม
ชัน 3(2-2) ยุบรวมเน้ือหาเป็นรายวิชา 303565 เมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 
 3. เปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรงุเน้ือหารายวิชามาเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 11 รายวิชา คือ 
 - 303501 คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณ       3(3-0-6) 
 - 303519 คุณภาพไฟฟ้า                                           3(3-0-6) 
 - 303517 การวางแผนและเศรษฐศาสตรท์างไฟฟ้า            3(3-0-6) 
 - 303524 การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปลงผันกําลงักระแสตรง  3(3-0-6) 
 - 303513 ระบบการแปลงผันพลังงาน                           3(3-0-6) 
 - 303551 ทฤษฎีควบคุมพ้ืนฐาน                                 3(3-0-6) 
 - 303571 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 1                     3(3-0-6) 
 - 303572 สัญญาณและระบบเชิงเฟ้นสุ่ม 2                     3(3-0-6) 
 - 303561 การประมวลผลสญัญาณ                                  3(2-2-5) 
 - 303564 การออกแบบตัวกรอง                                      3(3-0-6) 
 - 303552 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดและการประยุกต์       3(3-0-6) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 กําหนดการประชุมครั้งที่ 4/2554 ที่ประชุมกําหนดให้มีการประชุมในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 
เวลา 12.00 น. 
 

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ปิดประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา 
 
                         นางสุกัญญา ผนึกทอง                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น 
                        (นางสุกัญญา ผนึกทอง)          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น) 
                      เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
การร่างหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

ครั้งที่ 4/2554 
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. เปน็ต้นไป ณ ห้องประชมุ EE 226 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น   ประธานร่างหลักสูตร 
 2. ดร.แคทรียา   สุวรรณศรี  กรรมการ 
 3. ดร.อัครพันธ์   วงศ์กังแห  กรรมการ 

4. ดร.นิพัทธ์   จันทรมินทร์  กรรมการ 
 5. ดร.พรพิศุทธ์     วรจิรันตน์  กรรมการ 
 6. ดร.สุพรรณนิกา    วัฒนะ   กรรมการ 
 7. ดร.ศุภวรรณ   พลพิทักษ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสุกัญญา   ผนึกทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ประธานร่างหลักสูตร ได้กล่าวเปิดการประชุมการร่าง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ครั้งที่ 4/2554 
และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 
มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอพิจารณา 
 4.1 การร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม โดยให้ที่
ประชุมพิจารณารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาของร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
มติ ที่ประชุมมีดังน้ี 

1. เปรียบเทียบแผนการเรียนของหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรฉบับปรับปรุงภาคการศึกษาต้น และ
ภาคการศึกษาปลาย ทุกช้ันปี  
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2. กําหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 61 รายวิชา โดยมอบให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาเป็นผู้กําหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ที่ประชุมกําหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชา 

วิศวกรรมไฟฟ้า (วิพากษ์หลักสูตร) ในวันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา 
 
                        นางสุกัญญา ผนึกทอง                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น 
                        (นางสุกัญญา ผนึกทอง)          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น) 
                      เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผนวก ฉ. การวิพากษ์หลักสตูร 
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1.รายละเอียดเก่ียวกับประธานคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย  เปรมฤดีปรีชาชาญ 
 ตําแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 1.1. ความเห็นต่อหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิต  เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 โครงสร้างหลักสูตร….เหมาะสม…………………………………………………………………………………………………… 

• หมวดวิชาพ้ืนฐาน...เหมาะสม……………………………………………………………………………………….. 

• หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ....ควรจะบังคับเพียง 6 หน่วยกิตก็เพียงพอเพ่ือนิสิตจะได้มี
ความหลากหลายในการเรียนตามท่ีนิสิตแต่ละคนต้องการ เน่ืองจากการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาในเชิงลึก อีกทั้งวิชาที่บังคับอาจจะหลากหลายเกินไปสําหรับนิสิต 
เช่น สาย Power นิสิตอาจสนใจด้าน Power system อาจไม่สนใจด้าน Power 
Electronics ก็ไม่จําเป็นต้องบังคับเรียนทั้ง 9 หน่วยกิต เป็นต้น……………………………………….. 

• หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก…เหมาะสม………………………………………………………….. 

• วิทยานิพนธ์...เหมาะสม……………………………………………………………………………………………….. 

• รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต...ควรจะนับหน่วยกิตให้นิสิต เพราะนิสิตได้ลงทะเบียนเรียน
และเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการต้ังใจศึกษาในวิชาน้ี การให้เป็นเกรดน่าจะช่วยให้นิสิตสนใจเรียน
มากย่ิงขึ้น และถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าในแง่ ค่าใช้จ่ายของภาควิชาที่ได้ใช้ไปในวิชาน้ี ควร
จะต้องนับในหลักสูตรด้วย……………………………………………………………………………………………. 

• แผนการเรียน...เหมาะสม…………………………………………………………………………………………….. 
 1.2. ความเห็นอ่ืนๆ (เพิ่มเติม) 
 -- ไม่มี -- 
 
 
 สุทธชิัย  เปรมฤดีปรีชาชาญ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย  เปรมฤดีปรชีาชาญ) 
วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 
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2.รายละเอียดเก่ียวกับประธานคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  เจริญสุข 
 ตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.1. ความเห็นต่อหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิต  เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 โครงสร้างหลักสูตร….เหมาะสม…………………………………………………………………………………………………… 

• หมวดวิชาพ้ืนฐาน...เหมาะสม……………………………………………………………………………………….. 

• หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ....เหมาะสม……………………………………………………….. 

• หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก…เหมาะสม………………………………………………………….. 

• วิทยานิพนธ์...เหมาะสม……………………………………………………………………………………………….. 

• รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต...เหมาะสม………………………………………………………………………. 

• แผนการเรียน...เหมาะสม…………………………………………………………………………………………….. 
 2.2. ความเห็นอ่ืนๆ (เพิ่มเติม) 
 บางรายวิชาคําอธิบายรายวิชา ภาษาไทย ควรแปลให้ตรงตามหลักการของราชบัณฑิต ควรมีรูปแบบ
เดียวกัน ในหน้า 65 – 73 เป็นต้น Format ไม่ถูกต้อง 
 
 วรากร เจรญิสุข 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  เจรญิสุข) 
วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

 
 
3.ความคิดเห็นต่อหลักสูตรของกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ดร.พรพิศุทธ์ิ วรจิรันตน์) 
 จํานวนหน่วยกิต  เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 โครงสร้างหลักสูตร….เหมาะสม…………………………………………………………………………………………………… 

• หมวดวิชาพ้ืนฐาน...เหมาะสม……………………………………………………………………………………….. 

• หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ....เหมาะสม……………………………………………………….. 

• หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก…เหมาะสม………………………………………………………….. 

• วิทยานิพนธ์...เหมาะสม……………………………………………………………………………………………….. 

• รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต...เหมาะสม………………………………………………………………………. 

• แผนการเรียน...เหมาะสม…………………………………………………………………………………………….. 
 ความเห็นอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 
 -- ไม่มี -- 
 

 (ดร.พรพิศุทธ์ิ วรจิรันตน์) 
วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 
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4.ความคิดเห็นต่อหลักสูตรของกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช)
  
 จํานวนหน่วยกิต  เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 โครงสร้างหลักสูตร….เหมาะสม…………………………………………………………………………………………………… 

• งานรายวิชา...เหมาะสม……………………………………………………………………………………………….. 

• วิชาบังคับ....เหมาะสม…………………………………………………………………………………………………. 

• วิชาเลือก…เหมาะสมดี…………………………………………………………………………………………………. 

• วิทยานิพนธ์...เหมาะสม……………………………………………………………………………………………….. 

• รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต...เหมาะสม………………………………………………………………………. 

• แผนการเรียน...เหมาะสม…………………………………………………………………………………………….. 
 ความเห็นอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 
 รูปแบบการพิมพ์ ควรแก้ไข ให้เหมาะสม อาจมีความผิดพลาดจากการเรียบเรียง 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช) 
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 
 
5.ความคิดเห็นต่อหลักสูตรของกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ)  
 จํานวนหน่วยกิต  เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 โครงสร้างหลักสูตร….เหมาะสม…………………………………………………………………………………………………… 

• งานรายวิชา...เหมาะสม……………………………………………………………………………………………….. 

• วิชาบังคับ....เหมาะสม…………………………………………………………………………………………………. 

• วิชาเลือก…เหมาะสมดี…………………………………………………………………………………………………. 

• วิทยานิพนธ์...เหมาะสมดี……………………………………………………………………………………………… 

• รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต...เหมาะสม……………………………………………………………………….. 

• แผนการเรียน...เหมาะสม..…………………………………………………………………………………………… 
 ความเห็นอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 
 ควรมีการตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา (Course Description) ในบางรายวิชา เช่น ใน
รายวิชา 303514 Organization and Finance Utility และ 303517 Electricity Economics and 
Planning คําอธิบายรายวิชาในส่วนภาษาไทยยังไม่ตรงกับในส่วนภาษาอังกฤษ 
 
 

 (ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ) 
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 
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ผนวก ช. คาํสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ผนวก ฉ. คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการหลักสูตร 
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ผนวก ซ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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'i'" ...... ttl::.! ( ) ..... .1Vi.I"1. ~<tGOQ'l u.~~ ~{;JeJ1Jl'Il:Ifl11J'VI11'V1EJ1~tJ 'UFI~11 ~~"Il1JFI~.:I'VI (i)O(i) cd1!:><t<t<t We>1'U'VI• 
(i)<t: "fI'l'hUl1F11J I!:l<t<t<t ~.:Ih~el el n-ne>,j.:lfl'U11~.:I~ell t1il 

'" 4fa &i) -ne>,j.:lfl'U;:AL~eJn11 "';el,j.:lfl'U1J'VI11'V1EJ1c;rEJ'UL~1"11~ "hfl1EJ fl1~Pin'ht1~~~'U 

,jru';;!J1;in'ht1 "fl. 1"1. ~<t:<t:<t" 

4ft) lr:J -ne>,j.:lfl'U'Q1mi,j.:lfl'Un'U'ii~!J1~~~'U,jru.;j!J1;in'ht1~ij~~l:ItI~~~1~1~'U~'Ufll EJ <t:<t 

LtJ'U~'Ulti 

4fa GO t ~,jru.;j1'l1'V1m"'tJFl1'UFl1JFlrufl1ViU.~~ti1'U1EJR1~Pin'ht11'U~~~'U,jru.;j!J1Pin'ht1 
II .., w ~ 

!J111J"lIe>'U.:IFI'U'U 

4fa <C 'VI"'nl:l!J1~~~~'U,jru';;l'I;in~n
" 

elfl1JPin'ht1 t1i'''Iln 11"tJ el.:l1J'VI11'V1EJ1~EJ'UL~1"11~ u.a:~1J1I'1~~1'U1"1l1fl1~LL~~1"1l1;jVi LU'Ufl1~~~'U1."1;:: ... 

,jn1"1l1fl1~ u.~~,jn1"1l1;jVil~iJFn11J'th'U1ty1'Ua1'(n1"1l1L\lVi1~ L~ell~1iFl111JfFlI11J1.~EJI"1l1qj 

l:I11J1~t1t1llUii"1'Ulfl~~.:I~'U LL~~L;]'U'VI~n~!J1~fl1~;in,\;1~1i~m;~Lt1{;JLl:I~~1'U~1Le>.:I 
eli'i" ~ri1L~~fl1~;in'htTI~~'UtI~~ml"1ijtJ,j!J1~,jru.;j1'l '1!1m-n1;in'ht1~8~~~'U

" 
t1~qjqj1t'YIt'Ul:I1'!J11"1l1L~mn'U'VI~tll:l1"tJ11"1l1~~1J~'UGn'U l~LiiiEJ'Ute>'U'VI,l1tJfil'll~·b.iLfi'U~e>eJ~~ <to 

(I!:» 'VIc;rn~l'I~mCYqj1t'VIu.~~mCYqj1Le>n *1~1iFl111J~1J~'UGl:Iel{;JFI~e>.:In'U 

u.j:.J'U~'ll'U1fl1~;in'ht1~~~'U~fl1JPim;1"l1e>.:I"Il1~ t1i'''Ilqj1"l1e>.:Ifl1~~{;J1J;in'ht1 t1i'''Ilqj1''tJa.:l1J'VI11'Y1tJ1~eJ 

'UL~1"11~ LLa ~1J11'1~~1'U1"1l1fl1 ~LLa~1"1l1;j"fl~L;]'Ul:I1na Lu'Ufl1~~'ll'U1,jn1"1l1 fl1~ LLa~,jn... 



• • 

- 1!:l 

1"!!1;i~~ijFl'"J1lJ~Fl'"J1lJ~1lJ1~m~I~\J'N1'U~1·tJ11"!!1~1.:J" 1(;)~m~1~~L~tl1~~1lJ1~(l'Un L -Un LL~1.:J'V!1 
'\I '\I I .. 

Fl11lJTI'V!lJ1~tl~1.:J€i~~:: ~1lJ~.:JijFl11lJ~1lJ1~(l1'U m~~~1.:J~~~rl\l~~1".:JFl11lJn11'V!,j1'V11.:J1"!!1m~
" 

(n) 'V!~n~lJmJ~~mfll-umj'\Jl~,j'flJ9i\Jl ~L.u1Pin~1\l::~tl.:Jd1L~\lm~Pin~1 
" " 

.... CIt. .cIII dI q I ...... ~ .... .... 

~::(;)'U\J~qJ qJ1(;l~'V!~ tl L'VI~'UL'VI 1 \l1n~m'U'U ~(;)lJfIl n~1'V1 m~'VI~1.:JfIln~l'Bm~~'U~tl.:J 

('tJ) 'V!~n~\Jl~\J~~mfll-u~,j'(;l~,j'flJ9i\Jli'U~.:J ~L.u1~n~1\l~~tl.:Jd1L~\l 
" " " 

m~Pin~1~~~'UmqJqJ11'VI'V!~mVI ~'ULvb \l1n~m,j''U~(;)lJ~n~1~ m~'VI~1.:J~n~1fim~-s'U~tl.:J 

(Fl) 'V!~n~(;l~mqJqJ11 'VI ~L.u1Pin~1\l~~tl.:Jd1L~\lm~Pin~1~::~'UmqJqJ1 
Q dI.cIII I .... _ ~ _ Q. .... 

(;l~'V!~m 'VI ~'UL'VI 1 \l1n~m'U'Utl(;)lJfIln~1'V1 m::'VI~1.:JfIl n~1'Bm~~'U~m• 
(.:J) 'V!~n~\Jl~mqJqJ1Ltln ~L.u1~n~1\l::~tl.:Jd~IL~\lm~Pin~1~~~'UmqJqJ1 

\Jl~'V!~mVl~'ULvb ~ij~"m~L~~'U~lJ1n 'V!~tlmqJqJ11'V1'V!~mVl~'ULvh \l1n~m,j''U~(;)lJ~n~1~ 

n~~'VI~1.:J~n~1fin1~~'U~tl.:J 

) l ' ... 1 .... ....I 'I.... .....1'1 ..
(1!:l lJ1.Fl~\Jlm 'VI~\Jl1lJFl1~~1n~1'tJtl.:JfIl1a-(l.:J'VI~(;) bVl\l1Fln L'"J'ULLJ;l b\m~fIJ 

' '" ..I '" ~ 'I '" ..I ...( ) 1lJ LFl ~\lnFl(;)"!!tltltl n\l1n~m'U'Um~l"ln~1 b(;)tl'UL'U tl.:JlJ1\l1nFl'"J1lJ\J~::"''l\JlGT1 

(a::) ij~1.:Jn1mL~.:JLL~.:JLL"::1JJLiJ'UhFl 'V!~tlfl11::er'ULtJ'Utl\J• G'I~~FllJitlm~~n~1 

(<r) ijFlfIJG'llJ~tl~1.:J~'U(;l1lJ~lJ'V!11'V1m~mi1'V!'U(;)• 
II .... 11_ 

"el b m~~'UL'tJ1f1ln~1 

(Ci») lJ'V!11'V1~1~~\l::Yi\l1~ru1~'U~~lJmL.u1LiJ'U-U~\Jl 1(;)~1fim~~(;)L~tln 'V!~tl"'tl'U 
" 

~roL~tln V!~tl1fi~'U1 tJl1lJ~lJ'V!11'V1~1~mh'V!'Util l(;)~\l~\J~::mflll~'VI~1'U~1.:J'V!,j1LiJ'Um1111\J 

(\!;) ~G'llJFl~~~1'Um~~(;)L~tlm.u1~n~LLlJin1~.:J~tl~"m~Pin~1tl~ lJ'V!11'V1~1~~ 
'" '" iJG CIIt.-. eli .cIII ..,,. ~ _ .., 0G,.IIQ 

\l::~'U~1 ~.:J1'Um L 'U'UG'I \Jl ~lJ tllJFlfIJG'llJ'U (;l Fl~'Um'Ufl1tJ b'U '5::~::L 1 "1 'VIlJ'V!11'VI ~1"~m'V!'U(;)• 
~el rn \J~::Lfl'VI'tJtl.:Jij~\Jl 

(Ci») ij~\JlG'l1lJqJ 'V!lJ1~5.:J -U~\Jl~ijl"JflJG'llJ,jiFl~'Ut:11'U\Jl1lJ.utl <r ;.:JlJ'V!11'V1m~~ 

~'U L.u1~n~1L~tl~'U\J~::mfll-U~,j'\Jl~,j'fIJ.n\JlPin~1 mqJqJ11'VI \J~::mfll-u~,r\Jl~,j'fIJ.n\Jli'U~.:J 'V!~tl 

mqJqJ1Ltln 

(1!:l) -U~(;l1G'11lJqJ 'V!lJ1~5.:J ij~(;l~ijl"JfIJ~lJ~1~Fl~'U\Jl1lJ.utl <r LLlJilJ'V!11'V1~1~~ 

~'UL.u1'V1(;)"tl.:J~n~1 ;.:J-U~ \Jl1G'11lJqJ\l:: L\J~ ~'U~fl1'"LtJ'U-U~(;lG'l1lJqJlJitl L~tlijl"JfIJ~lJ~Fl~'U(;l1lJ"li'tl <r 



- GIl -

LLflt:l~-r'Ufl'YlllL~ti'llEl'U\11 nllVl11'Y1EJ1~CJ ~.:Jdil1CJ1~L~Elti1"llil1CJt tiVlii.:JtJ m1flin~n LL~t:11V11n 
il1CJ1 tiVlii.:JtJ m1flin~n ii~liliiflru~ll'li1ei.:Jl~fl1'U1il11l-nEl It: \1t:~El.:J-nti~il1."m1LtJtiij~IilVltiYl, 

II AQ" II .... .., 

"tiEl w: ti~IilL1tJti'tl11l1lVl11'Y1EmW 

llVl11'Y1EJ1~tJEl1\1-n'iil1iru1-r'Uii~1il / 'l!nflin~1i~~'UuruYililflim~n'tlEl.:JllVl11'Y1tJ1~tl 

VI~El~mutimiflin~11titlit:L'YIf'1V1~El~1.:Jtlit:L'YIf'1 LliltJ1"IXfI.:J'YIt: L;jtltiL~tltii1CJ1"111 VI~El1l1 

"hmiflin~1Fltifl11L;:m1~L~El.:J1;;{fl11lfl111lLVI1l1t:t'11l L ;lmhVlt.i1tJnIilLLflt:f.JfI miflin~11tlL tJti,11ti 

Vlii.:Jttimi;jn~11il11lVl~n~Iil1't1El.:JllVl11'Y1tl1~tl~lilti;jm~nEl~"\.;; ~.:Jm"IXLtJtiltlIil11ltlit:mf'l'tlEl.:J 
......, -=-__ 4." " ........,...., 


llVl11'Y1tJ1f1tltiLim1 m ruti~ lil"llEl.:JllVl11'Y1tl1f1 tltiL i f'l1i {flEl.:J mifl.:J'YI~L'U tltiL itlti'tl11l1lVl11'Y1 CJ1f1 tl 

VI~El~mUtimi;jn~11ti'lht:L'YIf'1V1~El~1.:Jtl1t:L'YIf'11"IXLtlti1tlIil11ltlit:mf'l'tlEl.:JllVl11'Y1tJ1~tJtiLimi 

II "SIt" 
"tiEl (;( ~L"ll1i11lf'ln~1 

llVl11'Y1EJ1~tJ81'iil-n'iil11ru1-r'U'U,flflfl~titiElmVlU El\11 nij~ IilUWYiIilfli n~;tti 

llVl11'Y1fn~fJtiLif'lT;iLtlti~L-n1~11lflin~1Ltlti'U1.:Ji1tl1'1l11~ LIJlCJflW~L~1't1El.:JVI~n~Iil1,rti1"IXfl111l 
~ ~ 

L~ti"1lEl'U LLfI~~L-u1~11l;jn~1ii~'YI~1;;-r'U1'U-r'U1El.:J1'Umiflin~11tii1CJ1'1l1,rti'l 

.uEl .0 m'IT1CJ.:J1~1LtJtiii~1Jl 
NYh;;-r'U-n'iil'J1W1~L-n1flin~11il11ltli~mf'l"tls.:JllVl11.'YIf.n~tJ 'iil~~El.:J1tli1CJ.:J1ti~1 
~ 

:4 3 .... ~ _4. .., ~....., 0 .... ~ .ell I ... J. 
L'WEl"tlti'YI~L'UtJtiLutiti~1il 1Jl11l1tiLLfI~L1f11'Y1llVl11'Y1fJ1f1t.1mwutJ 1l0~titi\1~t:l811~fI~~'YIi5 

.uEl •• 1tlLL'U'Umi~lJlmiflin~1 
~ 

llVl11'Y1EJ1~fJ ~lJlm1;jn~1LtJtii~'U'U'YI1il1flLlJltl Ii) tJmiflin~1LLU.:JElElmtJti I!:! 

il1flmi;'n~1tln~ Ii) il1flmiflin~1tln~ii1~CJ~L1f11flin~1w,jEltJn11 li)1t: ~tlIJl1~ LL~fI~ 

VI~n~IJl1El1\1~lJlmiflin~1il1flfllJl~Elti LIJlCJri1V1tilJl1~tJ~L1f11LLfI~"i11ti1tiVlt.i1tln{fl t"IXii~IJl~1ti 
~ ·I~ 

LVitJ'U LFiCJ.:Jnti1;;n'Um1;1n~1il1fltln~ 

.us .m mi~lJlmi;1n~1 LLU.:JLtJti I!:! ,tlLL'U'U ~.:Jd 
~ 

(Ii) mi;1n~1il1f"ltln~ Vl1l1tJCl.:J mi~lJlmi;1n~11tiltiL1f11i1'!lm1Ltlti'VI~n 

LlJltJri1V1tiIJl1"IXii~{fl~El.:JfI.:J'VIt:L;jCJtiLL'U'UL~llL1f11 

(I!:!) mi;1n~1il1R-nLf'I~ Vl1l1tlCl.:J m1~lJlm1;1n~1tiElm1f11i1'!lm11VlCJij~1il 

fI.:J'YI::L;jCJtiLL'U'UWL~llL1f11 
.., d _ 1 ., :" .., at oaJ .. ..,., ~ • 

m1'iillJlmif'ln~1il1fl"'Lf'I~1.VlLlJtimi\1lJlmif'ln~1'Y11l1IilQlJi~~.:JflLil"'1~L"'El 

LLnUI1!Vl1't1El.:Jtlit:L'YIf'lEl~1.:JL~.:J~1ti{fl11l·1:b.:Ji~tJ~L1f11~n1V1tilJl 

VI~n~lili11Jl~'iil~~Vlmi;1n~11il11l-nEl (l!» ~El.:J~lJlmiflin~1\Jl11l-UEl (Ii) fl1'U~ntiltl 



- cE' 

ire! Ci>Q'l m~~(jlm~~m~nlJ}l~'Ii€l (j)\!) 1~Yhn~rullJ}l~1"111~LV!~I:;l:1~n\.JL1.IPl":;'VI~fl~IJ}~LL":; 
v Q;I A ,.- C:t, cr ~ 61 0 oJ 

l:1€l~I"1"€l~m.Jm~I"1(jl'VI\J1afllJ}~:;UU'VI1.flIR b~aR11~L'VI\J"l:J€lU"lJ€l~Rru:;m~~m~u~:;,;)IRru:;'V1 

~~m~L~a\Jm'Sl:1€l\JLL":::Rru:;fl'S~~m~'l1~:::"iiltrru;;(jl1'V1al~a 
v 1_~ 

'tie! Ci>0:: nI'SR~'VI\J1afllJ} 

«j) ~la1"l:Jl.flII"1'V1q'l:!t~ m -tlL1"IU'S'Sala'VI~€l€l1i'l1~ltJ\l'Y'VI1hhJmJfl11 (j)d: i11~~ 

1Pl€l.flll"1m~~fl'l:!tI'l1fl~ l~iiFhLvhnu (j) 'VIU1tJnl9l~:;UU'VI1.flIR 

(\!) ~ltJ1"!!I.flll"1'l1nUii m-tlL1"I~fl'VI~e!'VI(jl"€l~hj-.j'e!tJfl"h mo i11~~IPl€l.flll"1 

m'S~m~n'l1flm~iiRILVhnu (j) 'VIU1tJnlJ}'S:;UU'VI1.flIR 

(m) m~~fl~I\J'VI~€lm'S~fl.flII"1l:1\JI~ m-tlL1"I~fll~-.j'€ltJfl11 c(~ i11~~IPl€l.flll"1 

nI'S~fl'l:!tI'l1fl~ l~iiRILVhnu (j) 'VIU1tJnlJ}'S:;UU'VI1.flIR 

(0::) nI'Svi11R~~~I\J'VI~e!n'il m~~m~L~tJ\Jm~l:1€l\J~\Jl(jllJ}l~m~-rU~€lU'VI~ltJm-tl 

L1"1"';11R~~~I\J'VI~€ln';)m'S~~\J~-.j'e!tJfl"h c(~ i11~~IPl€l.flIRm'S~fl'l:!tI'l1flm~iiR1LVhnu (j) 'VIU1tJ 

nlJ}~:;uu 'VI1.flIR 

(~) m~R\J1"111Bl:1~~vI'l-tln"l~fl'l:!tlR\JR111~-.j'€ltJn"h rio i11~~IPl€l.fllflfll~~fl'l:!tl 

'l1fl~ 1~iiR'1L'vhnu (j) 'VIU1tJnlJ}'S::UU'VI1f111"1 

(0) 1'V1tJI'Q~\JG m-tlL1"I~fl'l:!tIR\J1"1111~-.j'€ltJfl11 c(d: iJ1~~IPl€l.fllRnI'S~n'l:!tl 

'l1flm~iiRILvhnu (j) 'VIU1tJnlJ}'S:;UU'VI1.flIR 

II ...... 

'tie! Ci>d:m'S"~'VI:;LUtJ\J'Slm"!!l 

~'VI11'V1 tJ1~tJ'iI:;:5'(jll~iinl'S(;1~'VI:;1.;jCl\J~1Cl1"!!11\J LLIPl(;1:;.flIR m'S~fl'l:!tl L1.(;1:;t~ijalJ) 
5€l'l1nu1iIJ}I~'Ii€lfil'V1\J(jl~~1Pl€l1'l1.Q 

«j) m;lJ}~e!~(;1~'VI:;L;jtJ\J·nCl1"l:J11J}1~1.1€l\J1"lJ fll~(;1~'VI:; L;jCl\J'SltJ1"!!1"lJ€l~ 

..I IV IVIV 

(m) ~ICl1"!!11~'VILRCll~'S:;~u<U\J B 'VI~€ll:1~fl11 'iI:;(;1~'VI:;L;jtJ\J~ICl1"!!1,r\Jslh8n1~1~ 
~ 

(c() m'S"'I'VI:;LUCl\J'SltJ1"!!11\JlJ.IPl":::.flIRm~~n'l:!tl 

(n) ija~.fllR'l1n~,;)~'I'VI:;!;:jCl\J'SltJ1"!!11~·hjLn\J (j)~ 'VIU1Cln1J}1\J.flIR 

m~~fl'\~n'l1fl~ ril'V1-rU.flIRq~rSe!\J 1~nl'V1\J(jl"ii1\J1\J'VIU1 Cln~~';):;(;1'1'V1:;L;:j Cl\JL~Cl\J1~ii~~~1\J 

LYiClULFitJ'I1~nu m~~n'l:!tI.flIR'l1fl~ 

("lJ) ija~.flll"1~Lj3\'I:!t'il:;"~'VI:;L;jCl\J'SICl1"!!11ru~Ln\J (j)\!) 'VIu1tJnlJ}1\J lJ.1Pl (;1:; 



- cr 

(cr) nT~G'l~YI:::LtlEJ'U~~VlL1€)'u1."1J1~Ci€)';hm':m~'VI:::LtlEJ'U~'ULu'UL1JtJ::: LLG'l:::'nEJ1"!j1 

.,j .........1 1. :: "I ~ ......... 
'VIG'l~'VI:::LtJEJ'Uf:JVlL,:j€l'U "1J'U'Ub'VIbVl~tJ€ln~~ W 

('~) ija~€l1~"1J€lG'l,:j'VI:::LtlEJ'UL.v1Pim~I1~1EJ1"1J11V1'l LyJmu'Um~L~1I'"'UfOl111J-n~
I "" 

LVlEJfl111J L~'U"!j €ltJ"1J€l~€l1~1~!1~mm;1 ~,:j.Q ija~~:::~€l,:j'!h ~:::l"hfi~~1JLijEJ1J LLG'l:::1"l1'V1'l.b EJn~~1 EJ 

1"!j1~'U~11J'h:::mPl1J'VI11'V1EJ1"'EJ'UL'3P11~ L~€l,:j e1~~1ri1'ti1~•,:jLLf;'!:::Fh5~~1JLijEJ1Jm~;in~.n LLf;'!::: 

ija~~:::1.~e1n~~ S 'VI7€l U 

(Iri) ija~~~'U'VI:::LtlEJ'ULtJ'Uija~1'U~:::~tJ'uOJ;j~Pin~1"1J€l,:j1J'VI11'V1EJ1"'EJ'UL~ P11~ 
~:::~€l~G'l,:j'VI:::LtlEJ'ULLf;'!:::'lh~:::ri1fi~'31JLi1EJ1Jm'3;in~1 ~11J'lh:::mPl1J'VI11'V1EJ1"'EJ'UL'3P11~ L~€l,:j e1~~1ri1 

'ti1\,:jLLf;'!:::ri1fi~~1JL\jEJ1Jm~;in~11 

(~) ~L.v1~11J;in~1~:::f;'!,:j'VI:::LtlEJ'U~1EJ1"!j11.~Ln'U ;;, 'VI\bEJn~ 1'ULL~f;'!:::.n1fOl
" 

m~;in~11 ~~.Q ~L.v1~11J;in~I1~:::~€l~'li1~tri1fi~~1JL\jEJ1J LLf;'!:::ri1'V1'LbEJn~ ~11J'lh:::mfZl 
" 

1J'VI11Y1EJ1"'EJ'UL~fZl1~ L~€l,:j e1~~1ri1'ti1\,:jLLG'l:::ri1fi~~1JL\jEJ1Jm~;in~n n~ru~L.v1~11JLtJ'Uija~ 

1J'VI11'V1EJ1 "'EJ'UL~P11~~t1.~e1n~~ S 'VI7€l U mrutJFlFlf;'!.n1EJ'U€ln~L.v1~11J;in~1 ~:::1.~-stJltJ-stJ~€l,:j• 
1'Um~;im:~n1'U~1EJ1"!j1~'U '1 

(~) \la~L~EJ'U.v11J1J'VI11'V1EJ1'"EJ~:::f;'!,:j'VI:::LtlEJ'UL~EJ'Ul~~11J «() ~€l.:)'li1~::: 

ri1 fi~~1JL\jEJ1J LLf;'!:::ri1'V1'111EJ n~~11Jtl~ t mfZl1J'VI11Y1EJ1'"EJ'UL~fZl1~ L~€l':) e1~~1ri1'ti1 \,:j LLG'l::: 

. 
.u€l Iii)D m~LY41JLLf;'!:m1~Cl€l'U~1EJ1"!j1 

m~L~1JLLG'l:::m~Cl€l'U~1EJ1"!j1 ~t;;€l~L~-stJ€l'4iWi~1n€l1~1~!1~mn~11 LLG'ltLtJ'ULtl 

.., c'" ... '" 
~11J'VIG'lmnOJ'flVl~'U 

(GI) m~L~1J~1EJ1"1J1G11'V1-stJm~~~m~L~EJ'Um~"€l'U.n1fOltln~LLG'l:::mFl~LfZI~ ~::: 

mt'Vi11~.n1EJl'U \!) a'tlVl1";LL~m!tJ~1n1'ULtJVlmFlm~;im;1 'VI7€l.n1 EJl'UatlVI1";LL'3m!tJ~1n1'ULtJVI 

.n1Fl'l'!l~€l'U G11'V1-StJ.n1FrU n~ LLf;'!:::mFlL~EJ'Uq'!l~€l'U 

(\!)) m~Cl€l'U'31EJ1"!j1~:::mt'Vi11~.n1EJ1'Url1'V1'UVlL1f;'!11lJLn'U~:::m~L1m~€lEJG'l::: lrict 

'" '" "1J€l~L1f;'!1L~EJ'U"1J8,:j.n1Flm~;im~I1,j'U'l ,jtJ~':)LL~LtJVI.n1Flm~;jm;1 

m~Cl€l'U~1EJ1"!j11'Url1'V1'UVlL1f;'!~IL;imntJm~L~1J~1EJ1"1J1 ~t1lJtl~1n~e1n~~ W l'U 

~:::LtlEJ'Uf:Jf;'!m'3L~EJ'U LLG'ltm~Cl€l'U'31EJ1"!j1'V1"',:jrl1'V1'UVlL1f;'!1~~nfh1 ila~~:::1~-stJe1n~~ w1'U 
... ... 

~:::LtJEJ'UI\JG'lm~L~EJ'U 

(bTl) m~L~1JLLf;'!:::Cl€l'U~1EJ1"1J11~ij~'U~€l'Ul'Um~tl5~~11Jtl~tmfZl"1J€l~ 



ltllJ~tl'\1f1. Gl(!) L~u~@~ftlu~LQ.~~L~n.LC·Ll'l.U~:;b2" ltllJ~tl'\1f1. ~w L~U~@~ft19n.M.t:L~IA.~ 

LIA.t-@ltl::~ IA.' Libib~n.~~'L"'IA.Ll'l.UIelLa.,~ (!)"Cil. 11.11." «!»)
• II .!. ;J',. '"'I'" ... II II 

nt-l9... ,..,. 
no • 

rt~1It~'LQ.~~L~n.Lt-Lf'l.U~::b2" M.!!LQ.~::b2"!"LULJl.~t-LIA.L~lf1.tLlIrtL tl!jl9lJ'~~@~ :;b211 t- ~M.LLrrul!j:: 

~9n.M.t:L~IA.~LlA!"Lu~~l91 ~~~~LUn.~'~ Lf'l.U~~LUnt:111n.r;' Cil. 11.11." (11.) 

n.Ut~l9'M.LLrrnW'" .. .,. 
:;b2'mL~!"ltlLrtrtt-@ltl:;~ Gl"(!) n.n.11:;b2" (!)"(!) n.n."rtLltlgn.M.n.L~lA.t n.t-IA 

... i'1 	 " _. _: ~ 

ltllJlltl'\1f1. Gl~ L~U~@~ft'Wn.M.t:L~IA.~ 

LIA.t-@ltl::~ ~lt1Libib~n.~~'L"'IA.Ll'l.UI"'La.,~ Cil."(!) 11.11." (Gl)
• 	 "" ;J' ,. '"'I'" ;;;; II II 

ltllJlltl'\1f1. p;!> L~ull@~ftl 

~n.M.t:L~IA.~LlAt-@~~~ 1A.1Libib81~~'Lf!~Ll'l.U~L~'~ (!)"(!) 11.11." «!») 

p.t-~ 19n.If1.LYIl~L~IA.~Llf1.rt~rtLltl~lA.brt,~~mH::t-@~:;~~11 ltllJlltl'\lf1.n.,t\ftl~l91n~rt~' n~ 
no 

~LULJl.~t-LlA.rt~W~lJLlA@ ~1f1. rt~'rt~'LJl.~IlL~nll~'~ll9n.If1.Ly~L@ Il~L~IA.~Llf1.rt ftlf1.U.rtLtl!jl9lJ'~~@~ 

~~n.M.t:L~IA.~LlA!"Lu::Ill91~~~~LUn.~'~ Ll'l.U~~LUn.H"nr;' (!) 11.11.11 (U) 

@I!j t-~n.Jl.M.Q.LJl.tun.~b2"J;;LULJl.tun
IP' ,..,. I=" ... I'll -- ,. 

Ln.tT!\~@t:!"Il~~~Lun~'1ll91 n.n.11 Cit nr;'Ll'l.LJ~~LUt-f\" u@'Libib~ltl~U~1f1. (W) 

ltllJ~tl'\1t1. ~ L~u~@~ftl t-@'nlt1llt~LXI!jn.}:ILl'l.U~~LU~t-@~~11 ~nM.t:LIlIA.~ 

LlAt-@~ftl.~l91LQ.~~L~nLt-Ll'l.U~~LUn.~'~Ll'l.U~~LUn.H'mr;' a. n.H" (11.) 

ltllJ~tl'\1f1. Gl(!) L~UIl@~ftl.U~LJl.~~L~n.Lt-Ll'l.U~t-@~:;b211 ltllJ~tl'\1f1. Gl(!) L~Ura@~ 

ft1.lfln.ra~'L~::t-~~n.M.t:LralA.~LlA~Ll'l.u~~Lunr;' Gl U n.m, (Cil.) 

19n.If1.LU Ilb2LralA.tLlf1.rtlA.rtLltlglA.brt~b2Hrtt-@lt1:;~ ltl" lt1uratn.lf1.n.nrt' ral91 na.rtM. m@!.LULJl.tt-LIA. 
0,.. .. f'D }" " ,. 1"1 I ~ I Alii'" K ':' f'" .. 

rt~W~lJLlA@~1f1. rt~'ll~'LJl.~raL~nra~'~ll9nIf1.LY~L@ra~LralA.~Llf1.rtral91ltllJlltl'\1f1. ~W L~ura@~ft1.Ifl 

n.r~~'L!t'~t-~~n.M.t:LralA.~~LM.m'~lA~Ll'l.U~~LUn.r;' (!) U n.n." «!» 

nt-l9... ,.... 
~nM.t:wlA.~LlA~Lu::ral91 ra~~~LUn~'~Ll'l.U~!"LUnH'mr;' U nH" (U) 

@~ nt:111 Gl nr;'Ll'l.U~~Lut-f\"I~l91 ltllJratl'\1f1. 

~w L~ura@~ftl~ltl~U~If1.l9@b2lt1rtt~lt1lJratl'\lf1.ntnL~~~t 1A.1Libib~~lt1~u~1f1. (Cil.) 

ltllJratl'\1f1. ;!>Gl L~ura@~ftl~ltl~U~If1.l9@b2ltll1l~ltllJ~tl'\lf1.ntnL~ 
no 	 no 

;;:~t t-~n,ll.lt1~rn,CL~ltl,CLraQIelLU~~[l.:;b2" ltl~ru,CL~lt1,CLraQIeILU:;~[l.~ltl~U~1f1. «!» ,. 
no 

~lt1~U~If1.t-@I1.t-L~~t-!"1!j1""· @Ji' 

- ~ 



(\!) bLUU \!).\!) ~LoU1;\n'bf1~i'i1L~lil~qjqJ1lP1~ lil~~El~vi1 

1VlEnUow\J€bj,j'mm".h cE:c::i 'Vt\l".mnlPl Lbfl~;\n'bf1~1\Ji1tJ1"111Bnhl,j'mm11 \!)cE: wJ".mnlPl 

~-!l.a 1VltJ1UOW\JBIPI11JLb'UU \!).<il bLfl~bL'U'U \!).\!) lil~~El-!lii1J1IP1i~1\JbLfl~... 

... ... 
"lIEl li)W: i~tJ~b1fl1mifl1n'bf1 

(<il) i~tJ~L,)fl1mi;\n'bf1t\J'Vta'n~lPIitli~mf'\;jmrlPli,jru.fi1Pl bLfl:::th~mf'\;jtJ,jlPli 
" ,jru';lPIi\Ja~ tm-tlnfl1;\n'bf1UlLn\J Q'l tJmi~m;1

" 

... 'I .., • ~ "' .......,l'" ... ~ ......
(Q'l) i:::tJ:::b,)fl1mif'\n'bf1 L\J'Vtfln~lPIiuiCYCY1LEln ~1'Vti'U~Vl~1L~\lu~qjCY1IP1ibLfl,) 

boU1~n~n~Elt \Ji:::(f)'UtI-:Sqjqj1LElnt'v,1-tlnfl1;\n'bf1 UjLn\J c::i tJmi~n~n a,)\J~~i'i1b~\ltl-:SCYqj11Vlbb~,) 

b-n1~n'bf1~Elt \Ji:::(f)UU-:Scyty1Le,lnt m-tlnfl1~n'bf1hiLn\J b tJm~~n'bf1 

(cE:) U~IPI\l:::~El~llnfl1b~tJ\Jt\JLLt'ifl:::i1tJ1"111UhJmm11-SEltJfl~ c::io "lIEl~b1fl1L~tJ\J 

t \J.fl1Flm~~n'bf1~\J 'l ~~\l:::ll~Vl~boU1aElU 

&r) mru~llmiLVitJ'U1El\J'Vt'LhtJnlPllil1nam,j\JElIPl1J~n'bf1~\J t ~lli::: tJ::L,)fl1, 
nT~~n'bf1t\J'Vta'nalPli~LVitJ'UlEl\Jt:w,j'mm11~-!l'Vt~~"1JEl~i~tJ:::L,)fl1mi~n'bf11\J'VtanalPli 

~ " 
(b) mruvtt-tli~tJ:::nfl1mi~n'bf1~'m11~n1'Vt\JIPIt \J'Vta'nalPli t ~Flru:::Li1"1JEl-!l 

" 
'Vtan~lPIiba\JEl1J'Vt11VltJ1a'tJ~\l1iru1El~~ 

ifEl Ii)~ m~cj1tJa1"1J11"111.fl1tJt\J1J'Vt11VltJ1atJ 

m~ cj1tJa1"1J11"111t ~LtI\J'LtlIPI11JtI~:::mf'\1J'Vt11VltJ1a'tJ\JLif'\1i 111'i') tJ micj1tJ 

ifel 1£10 mii''U1El\Ju~1PI LLfl~/'Vt~El miLVitJ'U1El\J'Vt\htJnlPl\l1nam,j\J~IPI1J~m;1~\J 

m~i'ulEl\Ju!;\PI LLfl~/'Vt~Elm~LVitJulEl\J'Vt\btJn~\l1nam,j\JElIPl1J;\n'bf1~\J t ~ , 

... ...,l.I_
"lIeI I£lIi) El1\l1itJVlu~m:!n 

,jru~1PI1VltJ1a'tJ Lbt'i~~~El1\l1i6vhJ~n'bf1~La\JElllP1tJFlru:::Li1"1JEl~'VtanalPli 'Vt~ElFlru::: 
" 

~i''U~IPI'1lElulij'lPImi~n~n L~Elt ~Fi1LL\J:::U1LLfl:::IPILLfllij'lPI LL~\Jn1'Vt\JlPlm~Pin'bf1·I.IEl~U~\PIt ~aElIPIFl~El~ 
" 

tlU'Vtan~\PIiLLfl:::n~oUEl,j~FI'U riEl\J~\l~llmibLt'i~~-!lEl1\l1i6~tI~n'bf11VltJ1UOW\JB I El1\l1i6~tI~n'bf1 



~ ~_d 

'!ItI lEIlEI "!Itll.I.fl~':i\1"'':i1V1"!11 

(~) ':i1V1"!11~~~~ ~':i~"'':i1V1"!11I.1.fl~~~':i1v1"!11n1nul1 

(10) ':i,x"'':i1V1"!11'\.l':i::n~u~1v 

(n) 
... 

Lfl'tl m (;l11.1.':in 
... 

l.I."'fI{lf:!{I 
... 

"'1'tl11"!11 

('tl) 
... ../

Lfl'tl(;l1'Vl oc 
... 

l.I."'fI{lf:!{I ':i::~UUf:lJ9i(;l;im~n 

(FI) 
... ../

La'tl(;l1'Vl ct 
... 

l.I."'fI{lf:!{I ~2J1f1~\J1~"'1'tl11"!11 

({I) 
... ../

Lfl'tl(;l1'Vl b 
... 

l.I."'fI~f:!{I 
.. 

~~n':i2J"t!~{I':i1V1"!11 

.va lEIm n1':i1f11.1.fl::'\.h::Ii~~fln1':iPin"d1 

(lil) 2J~11'VlV1aV1~~n1':i'\.l':i::Ii~~an1':iPin"d1m.h~,j'~VI11F1m':iPin"d1fl:: ~ Flf{l 

(Itl) 2J\111'VlV1aV1'!i':i::uU':i~~ui~l.I.a::r11':i::~ui~1~n1':i1f1l.1.fl::tl':i::Ii'IJ~a 
~~mnnn':iru~~hJ;l1~n1~~fln1':i1f1l.1.fl::tI':i::Ii~~fl;i'1m)n"d':i S \1~~ U ~~ 

(n) ':i1fJ1"!11vtw,ru~'l.bvn(;l 

('tl) m':i",~utl':i::2J1flFl112J~/n1':i"'~U1f1F1f:IJ"'2JUii
'1/ , 

(FI) a2J2J~1 


({I) 1'VlV1'l"'~5/n1':iPin"d1R~¥t11~1V(;l~L~~ 

...

em) ~n"d':i LLfltll/112J",2J1V"t! ~{I n1':i11i1I.1.fl::tl ':i:: Lij~~a':i1 V1"!11~1~"~ 1~n 1"'~fI 
.,...... 

fI{I~ 

... ... ../
A \12J1Vf:!{I flLVV2J (EXCELLENT) 

... ...B+ \12J1Vf:!{I fl2J1n (VERY GOOD) 

... ... 
B ~2J1Vf:I{I fI (GOOD) 

...c+ ~1/1Vf:!{1 ;i..,~1'!i (FAIRY GOOD) 

... 
C ~2J1Vf:!{I ..,~1'!i (FAIR) 

... .D+ 'mJ1EJf:!{I ~~~ (POOR) 

...
D ~1/1Vf:!{1 ei~~2J1n (VERY POOR) 

...
F \11/1EJf:!{I (;In (FAILED) 

... t1../ 1S ~2J1EJf:!{I L ~'Vl"'~ \l (SATISFACTORY) 

U ~2J1v5{1 UJd~J~vI..,~l\l (UNSATISFACTORY) 

~2J1v5{1 n1':i1f1~fler{lUJ"'2J\l':iW (INCOMPLETE) 

P ~1/1fJCi{l n1':iL;fJ~m':i",~~er{lhi~~"'fI (IN PROGRESS), 
... ...

W \12J1fJf:!{I n1':if:!~~':i1fJ1"!11 (WITHDRAWN) 



- ct. 

CV:; 0 :'1Q,lQI + + +
(a:::) 'St:'U'U'St:(;l'U"tJ'U mVf'U(;lLu'U\il"leJn'1;'S A, B , B, C , C, D , D LLat: F 

61i.:lUl:'l(;l~Na m'SfIi n'l!l1"tJeJ~ij~ \ilm~~'Um'Sth~Lij'Ub'ULL~a~'S1EJ1"1:11 LLadj Fi1'S~,r'U~'U~~d 
<V <V '" CIt I CV t ~ 

'S~(;l'U"1I'U A 1IF11'S~(;l'U"tJ'ULiJ'U a:::. 00 
.,... <V .cal. tV:;~B+'S~(;l'U"tJ'U 1I1"l1'S~(;l'U"tJ'ULiJ'U 1;11.d:o 

.,..,<V '" .Qf I Q.I CV U 

'S~(;l'U"1I'U B 1I1"l1'S~(;l'U"tJ'UL 'U 1;11.00 


<V ...'" 
'S~(;l'U"1I'U C+ ijFi1'S~,r'U~'ULU'U 1!:l. d:o 

., 
QI .... 

'S~(;l'U"tJ'U C ijfh'S~,r'U~'ULU'U1!:l.oo 
.., '" D+ 

_ I tV t c:: 
<V 

'S~(;l'U-U'U 1I1"l1'S~(;l'U"1I'ULiJ'U (9).d:o 

.. , Q.I ~ " '" '" '" 'S~(;l'U"1I'U D 1I1"l1'St:(;l'U"1I'ULiJ'U (9).00 
.., CIt t <11:; c::i 

'S~~'\J'ij'U F 1IF11'St:(;l'U-u'ULiJ'U 0 

(d:) elfl'l!l'S I Ul:'l(;l~";hij~t'l\til:'l1111'St'ILoV1~'Um'S1'(;lNaL'U'S1EJ1"1:11'!'UL\1',hL~"iJl:'IlI\!'SW 
\~ 1(;lEJijVfan~1'ULLl:'I(;l,r:hijLVft'l"'(;l1"'EJ'U1~tl'S:::m'S m'Sb\1'eln'l!t'S I ~eJ~\~~'UFI"J111L~'U"I:IeJ'U"iJ1n .... .. 

~ II AI-='.-:; Q,I~ Q,I I 

eJ1"iJ1'SEJ~ l:'I eJ'U LLa~n1'SeJ'411t'l"iJ1 nl"l ru'U(;l'Vl'S1 CJ1"1:11'U'Ul:'I~n (;l eJ~ 

iji;t'l~~eJ~~1Lij'Um'S-ueJ-r'Um'S1(;lLLa~tl'St:Lii'UNaL~mLl;eln'l!t'S IL\1'l:'IlI'U'SruneJ'U 
'II 

1!:l «tl(;l1~"'(;lVi'1EJ"tJmn1I"lm'Sflifl'l!l10(;l\tl Vf1n-W'Ufi1Vf'U(;l,r~mh1 1l'VI11'V1EJ1aEJ"iJ:::Ltl~EJ'Ueln'l!l'S I• 
LU'U'S~,r'U~'U F Vl7eJelfl'l!t'S U 

(b) eln'l!t'S P U"'(;l~11'S1EJ1"1l1'!tro~ijm'SL7CJ'Um'S"'eJ'U~m~eJ~eJ~ ~~wijm'S1'(;l 
LLa:;tl'S~W'UNa.fnEJL'Un1I"ln1'Sflin'l!l1via~'Vl:;L-UEJ'U .Jr~mmiL\l'W1~'U1~"l1EJ1"1:11vilJVf11'VlEJ1aEJ 
• '" tl.oJ.., 'I II", tl ~ IIQImVf'U(;l eJn'l!l':i P "il:;i)flL aEJ'UL1IeJ ~(;l'S'Um'S1(;lLLa~ 'StL1l'UNaLLa1 

'II 

(lrl) elfl'l!l'S W U"'(;l~";h 

«(9) m'Sa~'Vlt:L-UEJ'U~(;lLieJ'U1-uua:::LU'U111i1t t'l111oVeJ (9)d: (d:) 

(1!:l) iji;\il1~i)eJ'U'S1CJ1"1:11via~'Vl~L-UEJ'U t'l111LieJ'U1-uvin1V1'U(;lHt'l111oVeJ (9)b 

. ., 
(GT) iji;\ili)n"'~-wflm'Sflin~n1'Un1I"lfl1'~flin't!11'Ir'U 

'II 

(a:::) mruLVft'll:'l(;l1"'EJ attleJn \il1CJ Vf7eJlJVf11\,lCJ1aCJeJ'U~\1'i)eJ'U'Vln
<II 1: .. 1: 

....oJ ... 
'S1CJ1"1:11'Vla~Vlt:L'UEJ'U 

(~) 'S1CJ1"1:11'St:~'\J'uru~t'lflin'l!l1-uB~u~a:;l:'I1'l111"1:11 

(n) ij~t'l'S:;,rutfiqJqJ1LeJn Vf7eJ'St:~'UmqJqJ11'Vl VI'ieJ'St:~'U 

tl'S~mflliitJut'l':i,rru~t'l VI~eJ'St~'Utl'S:;mflliiEJ,rt'l'Suru~t'li'U~~ "il~~B~1~':i:;~'U~'Uw~1n11 C 

Vf1n1~~1n11d"iJt~ma~'Vl:;L-u EJ'UL7CJ'UL'U'S1EJ1"1:11'!'U~1 



- (9)0 

("tI) "51EJ1'!111(J1 'Vnm::;'Um"5th::;uhJ~flLtJ'U8n'!;"5 S 'VI~eJ U ij~~"il::;~eJ.:J• 
1~8m~"5 S iiO::;,r'U"il::~eJ~fI.:J'YI::;LUEJ'U1'U"51EJ1'!11,r'U.J1€in"i)'UmM.t.:J1~8n'!;"5 S 

(~) 1'Umruij~~"5::~'Uuw;;~;in,!;1f1~'YI:::LU EJ'UL~EJ'U"51 EJ1'!11"5::~'U~'Y'Y1~~ 1\1 

1i"lleJU~~'U'l1~1EJm"5;i n,!;1"5::~'U~'Y'Y1~~ 1'U~1'U~LMEJ1n'Um"5f1~'YI::L U EJ'UL~EJ'U m"5L~lJLLfI::; 

(leJ'U"51Cl1'!11 m"51(J1~fI	LLfI::; m"5th::;w'U~fI ri1'V1i''U"51 Cl1'!11,r'UL(JI EJ eJ'4LfllJ 

'" ''I..! 0 0 I IIV:; .J
«(9)0) eJf1,!;"5 S, U, I, P 	 LLfI:: W"i)::LdJ(ln'U1lJ1f11'U1Wfl1"5::(JI'U"tI'Ui:I::i:llJLOflEJ

" 
" I Q O. 4V ~ .J

«(9)(9) m"5'U'U'VI'U1Eln~i:I::;i:llJ LLfI::m"5f11'U1W'VI1f11"5::;(JI'U"tI'Ui:I::i:llJLOfl EJ 

(n) m"5,j''U\i1'U1'U'VI1.i1El n~i:I::i:llJLyJeJ1\1f1"5'U'VI~ni:l~"51\1,j''ULovn::;'VI'tb EJn 
" 

~"tIeJ.:J"51Cl1'!11~i:I eJ'U1~LvhtY'U 1'Un"5ruviij~~fI.:J'YI:::LUCl'UL~Cl'U"51 EJ1'!111(J1"51Cl1'!11'V1~.:J~.nnn11'V1~~f1f.:J 
t~,j''ULo'n:::\i1'U1'U'VI'lhCln~f1f~i:I(JIvhElvith::w'U11i:1eJ'U1~ 'l111'lJf)(JILtJ'U'VItJ1Cln~i:I::i:llJLct; Cl.:J f1f.:J• 

"5::~'U ~'U"tIeJ.:J"51 El1'!11~.:J'VIlJ(JIviij~~1~fI.:J'YI::;LUCl'U1'ULLlJlfl::;.n1f1f11"5;i n,!;1 

(f1) m"5 Fi1'U1Wri1"5::~'U~'U'" ::i:llJLO~Cl 1WU1 LeJ1~flflW"tIeWil1'U1'U'V!'l11El 
" 

n~n'Uri1"5::~'U'ff'U"tIeJ.:I'YJn~ "51El1'!11~1lJ"lla \!)I;n ((9)(9)) (n) lJ1"51lJn'ULL"'1'V11"5~1Cl\i1'U1'U'VI'l11Eln~"tIa.:J 

"51t:J1'!11~.:I'VIlJ(JI t:JflL'l'Uvi"5::;'U111'U"lleJ I!:>m «(9)0) LLfI::1'Umruviii~~fI~:::LUCl'UL~t:J'U"51Cl1'!111;]-. 
.. J ,.,J:; """ '" 0 ILl ~ aI 	 II 	 I... 

"51 Cl1'!11'V1'U.:IlJ1n n11'V1'U~f1"5.:1 lJ'VI11'Y1 Cl1f1 Cl"i)::f11'U1Wf'l1"5::(JI'U"tI'Ui:I::;i:llJLOfl Cl'OJ 1n'VI'U1Cl n~LLfI:: f11 

.., : ...... ...tIII:;".eII ~ .. 
"5::(JI'U"tI'U'YI'Ui:I~fI~'YI:::L 'UCl'UL"5 t:J'UfI"5 .:Ji:I(JI'YI1C1L\1 t:J.:I f1"5.:1 L(JIt:J1• 

«(9)I!:» mruv1ii~~1~L~Cl'U"51t:J1"t111(J1v1~(JI111'U'VI~ni:l~"5i:11"t111'!11'V!~~ 
" 

LeJ'U"51t:J1'!11"r'UL"ll1111'U'VI~ni:l~"5 ~~.n "i)::;'W'l11~fllJ1fi1'U1W'VI1"5::~'U'ff'Ui:I::i:llJLO~ t:J 
" 

" ." '" 'lie Iocr m"5i:1eJ'U~1'Ufl11lJ~.n1,!;1eJ.:In~'!; 

L~eJ'U1"tIm"5i:1eJtJr:.i1'Ufl11lJf.n1,!;18.:1n~'!;1\1LtJ'U1'IJ~12J'L1 "5:: f11fflJeJ.:IlJ'VI11'V1Cl1~t:J 

.ue IDei:' m"5i:1eJ'U'lh:::lJ1f1f111lJ1 (COMPREHENSIVE EXAMINATION) LLfI::;m"5i:1a'U1(J1
" 

f'lWi:llJUii (QUALIFYING EXAMINATION)• 
«(9) ij~Pl"5::~'t:J~'Y'Y1L'YI LL~'U "tI ~a.:li:leJut.J1'lJm"5i:1a'U'IJ"5::lJ1f1f111lJf 

(COMPREHENSIVE EXAMINAllON) ~1t:J"llm;jt:J'U 'VI~eJoijm;jt:J'ULLfI:::'lJ1m'IJfi1 1'U'VI~n~~"5,r'U~ 

(l!» ij~~"5:::~'U~'Y'Y1LeJn ~eJ.:Ii:la'Ur:.i1'Uf11"5i:1a'U1(J1'"lWi:llJ~ (QUALIFYING 

EXAMINATION) tlI1t:J"llm;jt:J'U 'VI~eJoijm;jEJ'ULLfI::'lJ1m'IJfi1 t'U'VI~ni:lPl"5,r'Uq ~.:I.n ~a~f1"5i:1a'U1(J1
" I " 

fIWi:llJ~~~EN LtJ 'U~vi~1'ULflW-n.n1,!;18.:1f1n'!;v1lJ'VI11'Y1 t:J1~t:Jn1'V1'UVlLL"'1. " 	 "' 



- (9)(9) -


lVfijn1~~1b'il'Un1~5tlu'\.J~:::3J'"JaFrn:w~ LLa:::5e.lU~i'lFlru5:WUi1 tJn1~;1mna::: m 
~ , 

'" 
Fl-S.:J li'ltlvi1LtJ'U'\.J~:::n1f11"lle.l.:J:w',n1'YltJ1atl 

n1~LL~.:J~.:JFlru:::m~:Wn1~5e.lU'\.J~::::W'JaFl'J1:W~ bLa:::5e.lU1i'lFlru5:WUi1 lVfvi1btJ'U 
~ , 

Fhi.:J"lltl.:J:w'Vt11'YltJ1atl bbm:L~e.l~1b'il'Un1~LL"'J1Vfuru;;i'l1'YltJ1atl~1t1.:J1'U~a5e.lU1Vf:w'Vt11'YlE.natI 

'Yl~1UIntl1'U a:: i'\.Ji'l1~'Yfa.:J1'U5e.lU 

..:;; 0 .r:::.. A ~«9) n1~a.:J'Yl:::bUtI'U'Yl1'J'Yltl1'U~'Ut'i 

(n) 	'il~t'l~:::~u'\.J~tyty11'Yl~tl.:Ja.:J'Yl::btltl'Uvi11'Yltl1'il~'Utt'l1:W L1e.l'U1"ll ~.:Jd 
«9) LL~'U n LLUU n (9) 1il:::~e.l.:Jvi11'YltJ1il~'Ut ~.:JijFhLYitlu1~ 

«9) LLUU (9).(9) ~::;~e.l.:Jvi11'YltJ1'il~'U5~.:JijI"i1bYitlUHih.lmwn11 

a::~ 'YfthtlAt>l LLa::LLUU (9).kl 1il::~e.l.:Jvi11'Yltl1il~'Ut~.:JiiI"i1LYitlul~b,hje.ltln11 '*' w.btlnlJ1< 

(kl) LLUU kl.(9) 1il::~e.l.:Jvi11'YltJ1'il~'Utili.:JijR1 b YltlU 'I9l13.itle.ltl n11 

Gnb 'Yf'l.btlnt'l LLa:muu kl.kl 1il::~e.l.:Jvi11'YltJ1'il~'Ut~.:JiiR1bYitlu1m3.itltltln11 a::~ 'Yf\btlnt'l 

(kl) n1~LLfi.:J~.:JenIil1~tl~mn'1!n1'Yltl1'il~'Ut 

fl1Fl1'!J1/51"ll11'!J1 b5'Ue.l~e.ltl11il1~tl~mm!f11'Yltl1'il~'Ut"llB.:J'il~t'l~ 

a.:J'Yl:::btl tI'U1'Yl tJ1il~'Utb~tlU~Btlbb"'J~1'UFlru::~i.:Jni'l b~BUru;;t'l1'Yltl1~t:J~1il1 ';j ru1vi1ri1i.:JLL~.:J~~ 
enIil1~tl~mm~n1'YltJ1'il~'Ut ~.:Jd 

"'" 1 ".1 ..I. f'!! ... ... .(n) 1'YltJ1'il~'Ut'i~:::!OlU'\.J~tyty1 'Yl :w u~:::t'i1'U'Yl1J~n'l!f1'J'YltJ1'U~'Ut'i (9) Fl'U 

LLa::;m~:Wn1~~'\.J~n'l!f11'YltJ1'il~'Ut ~n (9) - kl Fl'U 

("ll) 1'Ylt:J1'il~'Ut';j:::~U'\.J~tyty1bBn ij'\.J~::t'i1'U~'\.J~n'1!}11'Yltl1'il~'Ut (i) Fl'U 

LLa::m~:Wn1~~'\.J~n'1!}11'YltJ1il~'Ut ~n kl - mFl'U 

(bTl) n1~~1il1~tlJ11Fl';j~~1~1'Ylt:J1il~'Ut 

'il~t'l~8.:JL5'U81Fl~~~1~1'YltJ1'il~'UtfiBFlru::m~:wn1~~1il1~ru11Fl~.:J~1~ 
.cal c. .. AJ..., "" "* " .. t::Q ClI 

'Ylfl1Fl'J"/J1 I 51"ll1'J'!J1 b5'UBFlru:::'Yl5~ni'l L~8L5'U8ururnm'Yltl1at:JLLt'l~t'l.:JFlru::; n~~:w n1~ 

'\.J';j::nBU~'Jt:J '\.J~:::t'i1'U~'\.J~n'l!f11'Yltl1il~'Ut m';j:Wn1';j~'\.J~n'l!f11'YltJ1il~'Ut en~1~tluru;;IJ1Pin'1!}1 

l'U51"ll11'!J1 811il1';jtluru;;t'l~n'1!}1~~biJ'Ue7Lb'Yl'Uuru;;t'l1'Yltl1at:J ~'J:W~1'U'J'U13.i,jBtln11 ct Fl'U 
'" 



~:::;rumq)q)1L€Jfl~1:U~1\J1\Jbj,J'e:lEJfr;h b fI\J L~m11'V1,J'1~ tJ~:::'B1\J m~:Ufl1~ I.I.~tl.~"U1'4fl1~ 

1f1~~~1~iYlfJ1ih'i\J~~€J~1~i'u fl1~€J\J:JNi'<il1 flflW:::m':i:Ufl1~ ~~d 1~flW::: m~:u fl1~U.~~f.J~ fl1':i• 
€J\J:JNi~~€J:ulf1':i~~,.:muu?t:uu~ru1~uw;;l'liYll:naCJ€J€JfltJ':i:::fl1f'l1~ij~I'1?t1:U1~(WhLij\Jfl1~i~CJ1~, ~ 

mruij~l'1tJ~q)q)1L€Jfl~€J~?t€JU~1\Jfl1~?t€JU1t'H"lrua:uU~ (QUALIFYING 

EXAMINATION) LL~1~~'<il::: L?t\Jfl1f1~~~1~iYl CJ1ij~\J§t~ 

(<t) fl1~vi1iYll:J1ij~\J~ 1~ij~I'lt'i1Lij\Jfl1~v'hiYlc.J1ij~\J~1'l1:utJ~:::fl1f'l 

:uvn1Y1fJ1aCJ\JL~f'l1~ L~€J~ LL \J1tJ~~1\Jfl1':ivi11Y1fJ1ij~\J~ 
... ... 

(tt) fl1~"iJ€J?t€JU1Y1fJ1\J~\Jti 
~ 

t~fl1f11"ll1/?t1"iJ11"ll1L?t\J€JfI ru:::m':i:Ufl1~?t€JU1Y1c.J1ij~\J~L~€Jt ~flru:::LL~::: 

Uru;;l'liYlfJ1 a CJ1~fI11:U L~\J"ll€Ju1(;)CJuru;;1'11Y1 CJ1aCJ LLtJi~~~ fI w::: m~:Ufl1':i?t€JU1Y1 CJ 1ij~\J~LL~::: 

fh~~\J(;)1\J?t€JU 

4 .alii A ... _ K' $I 'IIJ 

L:I.J€J ~.:JYI:::L U CJ\J ~1f.J1"ll1 LL~t1Y1 fJ1\J'W\J tifI':iUfI1\J 1'l1:U'VI~ fl~l'l~ 

("U) ijal'l~:::;rumty'll1L€Jfl LLUU @llL~:::U.UU \!') li~YI~~eJU 

'" ... 
'VIafl?tl'1':i aelU~1\Jfl1~a€JU1(;)flru?t:W~LL~1bj,J'€JCJfl11 @l fl1f1fl1~~m~1 Vl~ij fl1':i"iJ€J?t€JU 

~ , 
1Y1t11ij~\Jtfl~t'i1Lij\Jfl1':i1'l1:U'lI':i:::fl1f'l L~€J~ LL\JTt.l~~\Jfl1~vi11Y1CJ1ij~\J~ 

(b) flru:::m':i:Ufl1':i?t€JU1Y1l:J1ij~\Jfi 
'" (fl) uru;;1'l1'Yl fJ1aCJ LLtJi.:J;r~flrutm~:ufl1~?t€JU1Y1EJ1ij~\J~~:::;rumq) 'll1 

1YI ~1\J1\Jbj,J'€JCJfl11 tt fI\J tJ':i:::fl€JU~1CJ 

(@l) €J1'<il1~~tJ~:::~1 'VI~€J NYI~~flru1Iiilfl1CJ\Jelfl:U'VI11Y1CJ1aCJ LiJ\J 
~ .. 



- (9)Q'l 

("IJ) ,j'ru;;~1'V1EJlcrfJ~L~~~~l"lru::n'!i)~n1'~"'m.J1'V1fJlijW'U5)~IP1t1tJ~tyt;yl 

rEIn "iil'U1'Uhh!mJnli b fPI'U tJ)::ntltl~bEJ 

«9)) m\l1)~tJ)::"iil'V1~mj''VI)~fPlru''Jv)jillfJ'Utln1J'VI11'V1EJlcrfJ dJ'U 
" " 

... ... ~ 

(crl) fl1)"'tltl"J'VIEJ1'UW'UtHL!;9~fl1))1fJ~1'U(:.jafl1)"'tltl 

L~tlij~~r.il'Ufl1)"'tltl1'V1EJlijW'Ufi1~EJfl1)"'tltltJlnLtJalLL~1 

I"lru::n'!i)~fl1)"'tltl1'V1EJ1ijW'U5\1::~tl~)1fJ~1'U(:.j!;9fl1)"'tltl~tl,j'ru;;~1'V1fJl&rfJIllfJl'U ~ atJ~1~ 
..., IV ~ ,. .. 

'VI!;9~1'U'"tltl1'V1 EJ1 'U'rI'U'5 

.. 4 "'" __.~ 

'tI8 lDmI fl1)LG'I'U8'l18LWtl"IJtltl'4~~1J)tyryi 


.::II SI .J4A. Q.# I111III A.4 V cI l' ...1'UIll fPI fl1) Flf'l'Wl '" ~'VIi fJ'VI'UG'!91 \1::\1 tI'VIan"'~) fl1) Fl n'Wl 'U"'~~ tl~ fJ'U LtJ)l EJ~l'U'VI , " 
fPll~ll\1::alLWnl)f!in'W'Witl~'VI11'V1fJ1crEJ l~fJl"l"Jl~L~'U"!Itltl"IJtl-381\1l) ~vimn'WlfllfJ1'U ~ atJ~l~ 

'l1tJ\lln1'ULtl~Illl"lfl1)f!in'tti 

i:l~~m;;-rtlfl1)L"''Utl~tlLY;tl''IJ8tl'4in~':Xl~-rtJmtytyi \I::~tl~r.il'ULitl'Ul"IJ~1-3' 

(n) ij)::fJ::L"Jalfl1)f!in'ttl(911~nl'V1'U~ 
QI,caI ~ IV 0 

("IJ) !;9-3'V1::LtJfJ'UL)EJ'UfPI)t1l9ll~'VI'VIam"\I9l)fl1'V1'U~
" 

"" ... do 4... 1.... 1(fPI) Fln~1)lfJ1"!111"l)tJm'U~1~'VIfl1'V1'U~ 'U'VIt=ln"'~) LLa::L~8'U "IJ"IJ8-3 
" 

(~) ijj:.J!;9 fl1~f!in~11;;r\1)~~t1.ff'U"'~"'~L\j~ fJ1~~1 n11 Q'l.oo 

(~) tJ~tytyl1'VI LLj:.J'U n LLtJtJ n (9) 

(n) ij)::EJ::L"Jalfl1)f!in~1I9ll~nl'V1'U~ 
...... ~ CLI Ct 

("IJ) a-3'V1::LtJfJ'UL)EJ'UfPI)t1~I~'VI'VIan"'~)n1'V1'U~
" 



(.:I) L"''U'tl1'VlCJl'n'Vn.1i5LLG'!:::''''tlue.hum~''''tlu'\.hm'\.Ja1 

('oil) J:JG'!.:I1'U1'VlCJ1'h'l'U5'oil:::~'tl~1~i'un1~~-n1l'l,h~~'tl'tl~1~,j'tlCJ~1Lij'Um~tt1 

J:JG'!~1'U~~'tl~1'U~;i~"tl'tl ~J:JG'!~1'Ul~i'um~ CJ 'tllli'utt1~-n1l'V4''U11~"'1~~~'tlL"''U'tl~ 'tl~'\.J ~:::"lI1I1"l11m ~~ii, 

~1CJ~1'Um~'\.J~:::"q1l (Proceeding) ~iifllru:::n~~lIm~.n1CJ'U'tln~111mt'Un~'tl~ (Peer Review) n'tl'U 

m~~-nllw LLG'!:::LU'U~CJ'tllli'u t 'U"'1"tl11"l11'!'U 

"'1~i'um;\PI~:::~u'lfltyty1L'tlnmll"'1111~""'1L~'oilm~;;n~.n1~ 'tl1'oil"tl'tl;;m~n Lw'V41::: 

~:::~u'lflty t1nL'Vl1~ LIPICJ m~;;m~n'oil~~'tl~Lu'U1'\.J\PI111~"'mnru9lLLG'!~Li'tl'U1"lI"lI'tl~~'"n~\PI~~:::~u 
IV 

'lfltyty1L'Vl"'1"tl11"l11'!J'U '1 

(m) 'lfityty1L'Vl LLJ:J'U n LLuu n 1!:l 
... _ 0 

(n) 1I~:::CJ:::L1G'!1m~Mm~n\PI111m~'U1PI 
4.a cJ.., 0 

("tl) 'H'Vl:::LUCJ'UL~CJ'UflI~U\PI111'Vl~G'!n~\PI~m~'U1PI 

(flI) "''tlU~1'UflI1111i.n1,\;18~nq'l!l'\Pl111'\.J~:::mM''tl'tl.:lll~11'VltJ1'''CJ 
.. ... ., eJo .,.... eJ 1 

(~) Mn,\;1~1CJ1"l11fl1~um'U\PI111'Vlm~'U1PI b'U~G'!n~\PI~ LLG'!:::L~'tl'U "lI"lI'tl~ 

('oil)iiJ:JG'!m5;;n,\;11~f"i1'S~~~ru:"'lILw~CJ 11l~1n11 m.oo 

(w) La'U'tl1'VlCJ1ij'V4'Ut5LLG'!~'" 'tlU~1'Unl'~·"''tlu'\.J1m'\.Ja1 

("lI) J:JG'!~1'U1'VlCJ1ij'W'U 5'oil:::~'tl~1~i'um~~-nllW~~'tl'tl~1~,j'tlCJ~1Lij'Um'Stt1 

J:JG'!~1'U~~'tl~1'U~;i~"lI'tl~J:JG'!.:I1'U1~i'um'SCJ'tllli'utt1~-n1l'V4''U11'm1~ ~~'tl~.:I~lIW'Vl1~1"l11m'S~~'tl 
L"''U'tl~'tl~'\.J'S~"lI1I1"l11n1'S~ii·nm1'Um'S'\.J'S:::"lIlI (Proceedino) ~iim~lIm~.n1tJ'U'tln~111n"''Un'S'tl.:l, ,:;, 

(Peer Review) n'tl'Um~~-nllw LLG'!:::LU'U~CJ'tl1li'Ut'U"'1"tl11"l11'!'U 

"'1~i'um;\PI'S~~u'lfityty1L'tlnmu"'1111~""'1L~'oilm~Pin,\;11~ 'tl1'oil"ll'tlPin~nLw'V41::: 
'S:::~u'lfltyty11'Vl1~ lIP1CJm'SPin,\;1'oil~~'tl~L u'U 1'\.J\PI1l1~'"mnru9lLLG'!:::Li'tl'U1"lI"lI'tl~~"'n~\PI'S~~~u 

tv 

'\.J~tyty11'Vl"'1"l111"l11'1!'U '1 

(a::) 'lfityty1L'Vl LLJ:J'U "lI 
.. _ 0 

(n) 1I'SttJ~L1G'!1m";jFlm~1\P1111m~'UIPI 

(flI) "''tlU~1'UflI1111i.n1,\;1er~nq,\;\PI111'\.J~~n1F1"l1'tl~1I~11'VlCJ1'''CJ 

(\I) Pin,\;1'S1CJ1"l11fl1'SUt11'U\PI111~n1~'UIPIt'U~"'n~\PI";j LLG'!~Li'tl'U1"lI"lI'tl~ 

'" .. 
('oil) iiJ:JG'!m'SPin,\;11~f"i1~~~U;r'U"':::"'lILw~CJ 11l~1n11 m.oo 



EXAMINATION) 

... ~. 

(n) 1J'S~~~L1l;'11nl'~fI1m~t11J11l.Jnl'Vr'\JVl 
_ 41:1 ,cJ tV 0 

("(I) l;'1.:IYI~L'U~'\Jb'S~'\Jf1'S'U1JI11J'VlVll;'1n~IJI'SmVl'\JVl 

(f1) G'I €I'U~1'\Jf1111Jf.n1,!;1ej':Jntl":!I1JI11J'tJ'S~m f'I"(I€I':)1JVlTI'Vl ~1~W 

(.:) G'I€I'U~1'\Jm'SG'I€I'U1Vlf1ruG'l1J~ (QUALIFYING EXAMINATION)• 
(iii) LG'I'\JB1'VlmU~tJ5 bbl;'1~G'lB'U~1tJm'SG'lB'U'tJ1m'tJci1 

(0) l!Jl;'1':)1tJ1'VlmU~tJ5V1~m'1'\JVlil.:)"(IB':)l!Jl;'1':)1tJ 1iI~~B.:)1~~'Um'S~-W1J~ 

VI~BB~1':),:rBCJ~1b UtJ m'S 1.~~l;'1':)1tJVI~mhwVlil.:)"(IB':)~l;'1':)1tJ1~~'Um'S~ B1J~'U1~~-w1J'Vi1tJ11'SG'l1'S VI~B 

~,:)-W1J~'Vl1.:)!hj1m'S~ljm'S1Jm'S.n1~tJBn~11JmttJmB':) (Peer Review) riBtJnl'~~-W1J~ LLl;'1~bUtJ~ 

~B1J~'U1tJG'l1"(111"(11~tJ 

(b) 	mqjqj1LBn bb'U'U 1!:l 

(n) lj'S:m~Ldl;'11m'SMn,!;11J11lJfhVltJVl 

("(I) l;'1.:)'Vl::: b;j~tJb~~tJf1'S'U1JI11J~~nG'lIJl'Sri1V1tJ~
" 

(f1) G'I Bt'~1tJf1111Jf.n1,!;1ej.:mq'l:!Wl11J'tJ'S~n 1 f'I'IlB':)1JVI11Y1 CJ 1"'V 

(.:) Mn,!;1'S1fJ1"lJ1f1'S'UchtJ\il111iltri1V1tJVlltJVI"'nG'l\il'S Lbl;'1~L~BtJ1"(I"(IB.:)
" 

(iii) il~l;'1m'SMn,!;11~1"11'S~~'U~tJG'I~G'l1JLO~fJ hl~1n11 m.oo 

(0) G'lB'U~1tJm'SG'lB'U1Vl~ruG'l1J~ (QUALIFYING EXAMINATION) 

("(I) LG'ltJB1'VlmU'VitJ5 Lbl;'1::G'lB'U~1tJm'SG'I€I'U'tJ1mtl~1 

(fIj) ~l;'1':)1tJ1'Vl~1U~tJ5V1~B~1tJVlil.:)"(IB':)l!Jl;'1':)1tJliI::~B.:)1~~'Um'S~-rl1J~ 

~BB~1.:),:rBCJ~1bUtJm'Si.~l!Jl;'1':)1tJVI~B~1'WVlil.:)"(IB':)~l;'1':)1tJ1!¥1~'Un1'SfJ€l1J~'Ui.~~-W1J~1tJ11'SG'l1'S 

VI~B~,:)-W1J~'Vl1,:)1"(11n1'S~ljm'S1Jm'S.n1fJtJBn~11Jnti'tJmB':) (Peer Review) ri€lum'S~'W1J~ bLl;'1~ 

bUtJ~CJB1J~'U1tJG'l1"(111"(11~tJ 

fa IEI~ m'SwtJG'lfl1'Vim'SLutJualJl 


UalJlliI~wtJG'lfll'Vm1'SLutJualJlL'\J mOl ~.:)lJiB1'tJ\1 


«9) 1J11CJ 


(1!:l) l;'11BBn 


(m) IBtJ1tlLu'\JualJlG'lmutJm'SMm;1~tJ 


(~) "(I1Vl~ruG'l1J~"(IB.:)m'SLutJoQa\il1J\n1'Vlm"'CJtJL'5f111'S-UBVlil':)-UB1VlIJl11J-UB &: 




(tt') 1lJ1l1'N'VltL'liCl'UL~CJ'Ufl1C11'UL1a1v1llvn1'Vlcnawi1~'U(;) LI."tlJ1~a1~fl 

rn~~m;1mtJ1'U bl'l0 1'U -U'U~1fl1'ULiJ(;)fl1Flrn~~m51 Ll.atfl1eJ1'U (9)tt' 1'U -U'U1iJ1fl1'ULiJ(;)fl1Flq~ 

(G?) 1.~'Uii~l'lvtt~f1h~t~'U~'UatallI.Q~EJ1je)CJfll1 ~.tt'o 
(c::) L~'Uii~l'lli?11~qJvttlJi?l11l1~mtl~eJ'ULl.tla~am'Vu~'Ui?l1~qJI'l11l-oB G? (~) 

(~) 1lJ'lh~tf1h'O~~llLueJllrn~~m;1fl1C11'UL".la1v11l~11'VleJ1aeJ n1~'U(;) 

«(9)0) a1~flrn~~m;1 Ll.at/~~Ba1tJ".leJ~(;)~Bn'U l!:l mFlrn~~fl'\~ntlfl~ 1'Uu 
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