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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25450051100365
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering)
ชื่อย่อ
M.Eng. (Electrical and Computer Engineering)
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการในการมติเวียน
เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรคอมพิวเตอร์
(2) นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(4) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
(5) ผู้จัดการโครงการ
(6) ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
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9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
เลขประจาตัว
ที่
ประชาชน
1 3 1005 03259 xx x

2

3 2001 00873 xx x

3

3 2099 00013 xx x

ตาแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ นายวันชัย ไพจิตโรจนา
Mr.Wanchai Pijitrojana

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปีการศึกษาที่จบ

Ph.D. (Optoelectronics), King’s
College, University of London,
UK, 2545
M.Sci. (Nonlinear Optics),
University of Southern
California, USA, 2539
M.Eng. (Computer Technology),
Asian Institute of Technology,
Thailand, 2532
B.Eng. (Telecommunication),
King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, 2528

รองศาสตราจารย์ นายพิชัย อารีย์
Mr.Pichai Aree

Ph.D. (Electrical Engineering),
University of Glasgow, UK, 2543
M.S. (Electrical Engineering),
University of Manchester Institute
of Science and Technology, UK,
2540
B.Eng. (Electrical Engineering)
(Power Systems, Electrical
Machines), King Mongkut’s
Institute of Technology Thonburi,
2536
รองศาสตราจารย์ นายสมชาติ โชคชัยธรรม
D.Eng. (Electrical Engineering),
Mr.Somchart Chokchaitam Nagaoka University of Technology,
Japan, 2545
M.S. (Electrical Engineering),
University of Rochester, USA, 2538
B.Eng. (Electrical Engineering),
Chulalongkorn University, 2534
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
11. ความจาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสาคัญในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน เช่น โครงการวิจัยและ
พัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ฯลฯ ทั้งนี้ภาครัฐได้กาหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นมาตรการ
ระยะยาวที่ จ ะก าหนดทิ ศ ทางในการปรั บ โครงสร้ า งด้ า นการผลิ ต ทั้ ง เกษตร -อุ ต สาหกรรม-บริ ก าร ให้ มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิ ภาคอย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน บทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนนโยบายของภาครัฐข้างต้นคือ การ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkages: UIL) เพื่อสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยการร่วมกั นพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โดยการมีส่วนร่วมจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อกาหนด
กรอบและทิศทางของการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และฝึกฝนทักษะใน
การแก้ปัญหาที่พบได้จริงในอุตสาหกรรม จึงเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การปรับสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นแนวโน้มสาคัญของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่ว
โลก โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดการทางานอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือในการ
ปรับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลส่งผลกระทบหลายรูปแบบต่อทั้งองค์กรและ
สังคมในวงกว้าง เช่น การทดแทนแรงงานไร้ฝีมือด้วยหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติ การลดจานวนสาขา
และพนั ก งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยการน าเสนอผ่ า นแอพพลิ เ คชั น และการเพิ่ ม บริ ก ารหลายรู ป แบบผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยซึ่งได้ศึกษาและกาหนดด้วยแนวคิดของ Scurve เพื่อรองรับการผลิตและบริการในยุคหน้า จึงต่างถูกผลกระทบโดยตรงจากการใช้กลยุทธ์ปรับสู่ยุคดิจิทัล
การสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดงานในฐานะนักเทคโนโลยี นักพัฒนาระบบ และนักวิจัย จึง
ต้องมีพื้นความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของวิศวกรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทั้งในแง่
เทคโนโลยีและการดาเนินธุรกิจได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
การกาหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการปรับธุรกิจ/อุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้ต้องพัฒนาหลักสูตร
ที่สามารถผลิตบุคลากรด้านวิจัยพัฒนาที่มีพื้นความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตรจึงต้องปรับเปลี่ยนจากการกาหนดกระบวนการเรียนรู้ตามองค์ความรู้พื้นฐาน
เช่น วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ตามเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
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ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์
ฯลฯ การปรั บโครงสร้างของหลั กสูตรให้อิงตามเทคโนโลยีอาศัยการกาหนดกลุ่มวิจัยต่างๆที่อิงตามความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้เป็นกลุ่มวิจัยทาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีพื้นความรู้และทักษะใน
การใช้งานเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ เพื่ออนาคตของประเทศไทย การปรับปรุงหลั กสู ตรจึงสอดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนา รวมทั้งสนั บสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
การบริหารจัดการ
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และคอมพิ ว เตอร์ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มุ่งสู่ยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพการงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และมีทักษะในการสื่อสารและทางานร่วมกับ
บุคลากรจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน
1.2 ความสาคัญ
การผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เ จริ ญ เติ บ โตจะต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในด้ า น
เทคโนโลยี โดยเฉพาะองค์กรที่ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานการผลิตและการให้บริการสมัยใหม่ ทั้งนี้ บุคลากรใน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
รวมถึงธุรกิจที่ต้องการปรับสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรนี้ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบุคลากรซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
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1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันเพียบพร้อม คือ มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการนา
ความรู้ ที่ได้รั บจากการศึกษาในการพัฒนาสังคมและประเทศ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร
1.3.2 เพื่อสร้างนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและ
สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
1.3.3 เพื่อพัฒนาวิศวกรที่มีแนวคิดในเชิงธุรกิจ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
ปรับกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล
1.3.4 เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งด้าน
การเรียนการสอนและงานวิจัย ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ
1.4 ขอบข่ายงานวิจัยของกลุ่มวิจัย
การสนั บ สนุ น ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ จึ ง ได้ ก าหนด
กระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มวิจัยของคณาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านต่อไปนี้
1.4.1 กลุ่มวิจัยโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory Research Group)
อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) คือแนวโน้มของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ประยุกต์การทางาน
อั ต โนมั ติ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
กระบวนการผลิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของตลาดสมัยใหม่
กรอบแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 อิงอยู่บนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของกระบวนการผลิตให้เป็นระบบไซเบอร์ -กายภาพ
(Cyber-physical System) ที่สามารถควบคุม (Control) ประมวลผล (Compute) และสื่อสาร
(Communicate) ทาให้แต่ละกระบวนการผลิตสามารถประสานงานระหว่างกันเพื่อการทางานที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีพื้นฐานในการสร้างโรงงานอัจฉริยะแบ่งออกเป็นหลายส่วน
ได้แก่ อินเตอร์เน็ ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การรับรู้ของเครื่องจักร (Machine
Perception) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Data Analytics) และการจ าลองด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
(Computer Simulation) กลุ่มวิจัยโรงงานอัจฉริยะมีเป้าหมายที่จะวิจัยองค์ความรู้ใหม่ สร้าง
ต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ และพั ฒนากาลังคนด้านวิจัย/พัฒนา เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก
ขอบข่ายงานวิจัย
1. การท างานร่ ว มกั น ของมนุ ษ ย์ แ ละหุ่ น ยนต์ (Human-Robot
Collaboration) ใน
สายการผลิตของโรงงาน
2. เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง เพื่ อ การซ่ อ มบ ารุ ง เชิ ง พยากรณ์ (Predictive
Maintenance)
3. เทคโนโลยีการรับรู้ของเครื่องจักร (Machine Perception) เพื่อทดแทนการตรวจสอบด้วยพนักงาน
4. ระบบระบุตาแหน่งภายในอาคาร (Indoor Positioning System) ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย
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1.4.2 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ (Medical Engineering Research Group)
กลุ่ ม วิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมการแพทย์ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้เกิ ด
ประโยชน์ สามารถนาไปใช้ได้จริงในสถานพยาบาล
ขอบข่ายงานวิจัย
1. การสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาล
2. การออกแบบเครื่องมือสาหรับตรวจวัดปริมาณต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
3. การวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าที่เกิดจากกระบวนการในร่างกายมนุษย์
4. การประมวลผลภาพจากร่างกายมนุษย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยสภาวะของโรค
1.4.3 กลุ่มวิจัย เทคโนโลยี เชิงควอนตัมและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Quantum Technology and
Electromagnetics)
กลุ่มวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะนาเอาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์เชิงควอนตัมรวมไปถึงองค์ความรู้ด้าน
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม (Quantum Optics) ทฤษฎีสนามเชิง
ควอนตัม (Quantum Field Theory) ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงควอนตัม (Quantum
Electrodynamics) การเข้ารหัสลับเชิงควอนตัม (Quantum Cryptography) มาพัฒนาและทา
วิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหลากหลายสาขา ได้แก่ การสื่อสาร ด้านการเข้ารหัสลับ การ
คานวณ การจาลองทางคณิตศาสตร์ ด้านสารสนเทศ การกักเก็บพลังงาน ด้านวัสดุศาสตร์ และ
อื่นๆที่สามารถอธิบายด้วยกลศาสตร์เชิงควอนตัมได้ นอกจากนั้น กลุุมวิจัยยังเล็งเห็นความสาคัญ
ในการผลิ ตบุ คลากร โดยมีนักศึ กษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ส าเร็จการศึกษาทุกๆปี
สุดท้ายเป้าหมายที่สาคัญของกลุ่มวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0
และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
ความรู้เหล่านี้ได้
ขอบข่ายงานวิจัย
1. การคานวณและสารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Computing and Information)
2. การคานวณและการจาลองภาพทางคณิตศาสตร์โ ดยใช้ทฤษฎีความหนาแน่นเชิงฟังก์ชัน
(Density Functional Theory) ในการศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์
3. การส่งพลังงานแบบไร้สาย (Wireless Power Transfer) โดยการประยุกต์ใช้วัสดุเมตะ
(Metamaterials)
4. การประยุกต์และการออกแบบระบบวิศวกรรมเชิงแสง
1.4.4 กลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ (Utilities
Infrastructure for Electricity, Energy, and Smart City)
กลุ่ มวิจั ย นี้ มีเ ป้ าหมายที่จ ะประยุกต์และบูรณาการพื้ นฐานความรู้ ด้านระบบไฟฟ้า พลั งงาน
เศรษฐศาสตร์ การบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ การวิ จั ย ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมของการ
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สาธารณู ป โภคด้ า นต่ า งๆ เช่ น ไฟฟ้ า น้ าประปา ก๊ า ซ โลจิ ส ติ ก ส์ และโซ่ อุ ป ทาน ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
ขอบข่ายงานวิจัย
1. ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่บูรณาการควบคุมและจัดการแหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานดั้งเดิมและหมุนเวียนประเภทต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคานึงถึง
ความปลอดภัย เสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และประหยัด
2. การวิจัยเพื่อหากลไกราคาการเชื่อมต่อระบบส่งระบบจาหน่ายไฟฟ้า ระบบท่อน้าประปา
ระบบท่อก๊าซ โดยบุคคลที่สาม
3. การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการสาธารณูปโภค
และการขนส่ง
4. การพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things) เพื่อควบคุมและจัดการการใช้ไฟฟ้า น้าประปา พาหนะโดยสาร และระบบโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานของชุมชนอัจฉริยะ
1.4.5 กลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้ากาลัง (Power System Research Group)
กลุ่มวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษา วางแผน และปรับปรุงการทางานของระบบไฟฟ้ากาลัง ด้วยการ
สร้างและปรับปรุงแบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า สายส่ง มอเตอร์
โหลดต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
ขอบข่ายงานวิจัย
1. การสร้างแบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตเป็นหลัก เพื่อให้มีความ
เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าทั้งในสภาวะสถานะอยู่ตัว และสภาวะสถานะชั่วครู่
1.4.6 กลุ่มวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการใช้งาน (High Performance Computing and
Applications Research Group)
กลุ่มวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การ
ประมวลผลแบบขนานและการประมวลผลแบบกระจาย โดยใช้การประมวลผลด้วย GPU และ
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ขอบข่ายงานวิจัย
1. เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ระบบ
Virtualization การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลด้วย Hadoop
2. เทคโนโลยี Software Define Network เพื่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง
3. การประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่องานด้าน Computational Fluid
Dynamics, Finite Element, Deep Learning และการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น
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1.4.7 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Research Group)
กลุ่ ม วิ จั ย มี เ ป้ า หมายที่ จ ะด าเนิ น การวิ จั ย ประยุ ก ต์ แ ละการวิ จั ย พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยี รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่
ขอบข่ายงานวิจัย
1. เทคโนโลยี Virtual Reality, Augmented Reality และ Mixed Reality
2. เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์มนุษย์-คอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)
3. การพัฒนาโมไบล์แอพพลิเคชัน เกมส์ และเว็บแอพพลิเคชัน
4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่องานด้านต่างๆ เช่น การเงิน และซอฟต์แวร์ยานยนต์
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
สกอ. กาหนด

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- กาหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนี - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
บ่ ง ชี้ ทุ ก ปี โดยจะจั ด ให้ มีก ารประเมิ น - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
การเรี ย นการสอนเป็ น ระยะๆ ใน
ระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงในความ - ข้ อ มู ล แบบสอบถามเพื่ อ การ
ต้องการบุคลากรของภาคธุรกิจ
ปรับปรุงฯ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตรให้รองรับสถานการณ์ของ - ปรั บ ห ลั ก สู ต รใ ห้ มี ก ารสอ นด้ ว ย
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย
พัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านทฤษฎีพื้นฐาน
และการประยุกต์ใช้

- จ านว นวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ
- จานวนบทความวิจัยที่ตีพิ มพ์ใน
วารสารวิชาการ
- จานวนบทความวิ จัย ที่น าเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน และ - สนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่ - จานวนงานบริการวิชาการ
บริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการ สังคม
- จานวนโครงการความร่วมมือกับ
นาความรู้ทางการพัฒนางานอุตสาหกรรม - สนับสนุนให้เกิดโครงการความร่วมมื อ ภาคเอกชน
ไปปฏิบัติงานจริง
กับภาคเอกชน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม –ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี ห รื อเที ยบเท่า ทางด้ า นวิ ศวกรรมไฟฟ้า วิศ วกรรม
คอมพิว เตอร์ วิ ศวกรรมซอฟต์แ วร์ วิทยาการคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ครุศาสตร์
อุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พ ลั ง งาน หรื อ สาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
(2) หากจบปริญญาตรี ในสาขาที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทางาน
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง ไม่
น้อยกว่า 2 ปี
ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 จากระดับ 4.00 หรือ
(2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทางานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน คอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
(3) มีผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ/หรือ ในการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จานวน 2 เรื่องขึ้นไป ทั้งนี้ วารสารวิชาการและที่ประชุมวิชาการข้างต้น
ต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประจาหลักสูตร หรือ
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ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 จากระดับ 4.00 ในกรณีที่ผู้สมัครมีค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 คณะกรรมการประจาหลักสูตรอาจพิจารณาผู้ ที่มีคุณสมบัติโดด
เด่นเป็นพิเศษโดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มี
สิทธิ์สมัครได้ หรือ
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
(2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษแนบด้วย เช่น TU – GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร
(3) สาหรับผู้สมัครต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้นการส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
3.1) ผู้สมัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
3.2) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้า การทาวิจัย
และการนาเสนอ
(2) นักศึกษาต่างชาติอาจมีปัญหาในแง่การปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) กาหนดให้ วิ ช าระเบี ย บวิธีวิ จั ยส าหรับวิ ศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิ ว เตอร์ และวิช าสั ม มนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับทั้งในแผนการศึกษา ก 1 และ ก 2
(2) สอนระเบียบวิธีการทาวิจัย และวิธีการศึกษาค้นคว้าในวิชาระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ และกาหนดให้การทบทวนวรรณกรรม การนาเสนอ การเขียนบทความให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(3) จัดให้มีนักศึกษาคนไทยช่วยแนะนาและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภาคการศึกษาแรก
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน ดังนี้
จานวน
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบ
การศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564

2561

2565

แผน ก1

แผน ก2

แผน ก1

แผน ก2

แผน ก1

แผน ก2

แผน ก1

แผน ก2

แผน ก1

แผน ก2

2
2
-

8
8
-

2
2
4
2

8
8
16
8

2
2
4
2

8
8
16
8

2
2
4
2

8
8
16
8

2
2
4
2

8
8
16
8
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2.6 งบประมาณตามแผน (ต่อปี)
เป็นโครงการปกติใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยมีแผนการใช้งบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าจ้างประจา
บาท
งบดาเนินการ
200,000
บาท
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
200,000
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
20,000
บาท/ปี

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.7 ระบบการศึกษา







แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
ระยะเวลาศึก ษาเป็ น หลั ก สู ต รแบบเต็ มเวลา นั กศึ กษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาเลือกศึกษาในแผนใดแผนหนึ่งใน 2 แผน ต่อไปนี้
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)

ตามเกณฑ์ แผน ก แบบ ก1 ให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน
3
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ
6
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวม
36
หน่วยกิต
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3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
วิชาเสริมพื้นฐาน
3
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
6
หน่วยกิต
วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
18
หน่วยกิต
รวม
36
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
- รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว
อักษรย่อ วฟ (LE) หมายถึงอักษรย่อของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
เลขรหัส 3 ตัว มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 0-3
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์
เลข 1
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิจัยโรงงานอัจฉริยะ
เลข 2
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิจัยวิศวกรรมการแพทย์
เลข 3
หมายถึ ง วิ ช าในกลุ่ ม วิ จั ย เทคโนโลยี เ ชิ ง ควอนตั ม และสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้า
เลข 4
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภค
ด้านไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ
เลข 5
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้ากาลัง
เลข 6
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการใช้
งาน
เลข 7
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เลขหลักร้อย
เลข 5
หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 6-7
หมายถึง วิชาปริญญาโท
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
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3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน
3.1.3.1.1 นั ก ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก 1 ที่ ไ ม่ จ บหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ เที ย บเท่ า
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจะพิจารณาให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จานวน 1 วิชา คือ วฟ.500 โดยไม่
นับหน่วยกิต
3.1.3.1.2 นั ก ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก 2 ที่ ไ ม่ จ บหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ เที ย บเท่ า
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจะพิจารณาให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จานวน 1 วิชา คือ วฟ.500 โดยไม่
นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฟ. 500 พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE. 500 Fundamentals in Electrical and Computer Engineering
3.1.3.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชารวม 6 หน่วยกิต (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1
ไม่นับหน่วยกิตวิชาบังคับ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฟ. 600 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE. 600 Research Methodologies for Electrical and Computer Engineering
วฟ. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1
1 (1-0-3)
LE. 601 Seminar in Electrical and Computer Engineering I
วฟ. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2
1 (1-0-3)
LE. 602 Seminar in Electrical and Computer Engineering II
วฟ. 603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3
1 (1-0-3)
LE. 603 Seminar in Electrical and Computer Engineering II
3.1.3.3 วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาในหมวดนี้ทั้งหมด 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฟ. 700 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE. 700 Mathematics for Electrical and Computer Engineering
วฟ. 701 เครื่องมือคานวณสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE. 701 Computational Tools for Electrical and Computer Engineering
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วฟ.702 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
LE 702 Discrete Mathematics

3 (3-0-9)

3.1.3.4 วิชาเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาในหมวดนี้อย่างน้อย 3 วิชา รวม 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิจัยโรงงานอัจฉริยะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฟ. 614 วิศวกรรมหุ่นยนต์
3 (3-0-9)
LE 614 Robotics Engineering
วฟ. 615 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (3-0-9)
LE 615 Internet of Things
วฟ. 616 การรับรู้ของเครื่องจักร
3 (3-0-9)
LE 616 Machine Perception
วฟ. 617 เทคโนโลยีไร้สาย
3 (3-0-9)
LE 617 Wireless Technology
วฟ. 714 หัวข้อคัดสรรทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร
3 (3-0-9)
LE 714 Selected Topics in Machine Learning
วฟ. 715 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-9)
LE 715 Selected Topics in Automation Technologies
วฟ. 716 หัวข้อคัดสรรทางด้านอุตสาหกรรม 4.0
3 (3-0-9)
LE 716 Selected Topics in Industry 4.0
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการแพทย์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วฟ. 624 เซนเซอร์และเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์
LE 624 Medical Sensors and Instrumentation
วฟ. 625 การประมวลผลสัญญาณเพื่องานทางการแพทย์
LE 625 Signal Processing for Medical Applications
วฟ. 626 การประมวลผลภาพเพื่องานทางการแพทย์
LE 626 Image Processing for Medical Applications
วฟ. 627 ข่ายประสาทวิวัฒน์และการเรียนรู้เชิงลึก
LE 627 Neuroevolution and deep learning

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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วฟ. 724 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
3 (3-0-9)
LE 724 Selected Topics in Sensor Technologies
วฟ. 725 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-9)
LE 725 Selected Topics in Information and Communication Technologies
วฟ. 726 หัวข้อคัดสรรทางด้านปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-9)
LE 726 Selected Topics in Artificial Intelligence
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเชิงควอนตัมและสนาม แม่เหล็กไฟฟ้า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วฟ. 634 ทัศนศาสตร์
LE 634 Optics
วฟ. 635 กลศาสตร์ควอนตัม
LE 635 Quantum Mechanics
วฟ. 636 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
LE 636 Advanced Electromagnetic Field Theory
วฟ. 637 ฟิสิกส์ของแข็ง
LE 637 Solid State Physics
วฟ. 734 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
LE 734 Selected Topics in Electronic Engineering
วฟ. 735 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม
LE 735 Selected Topics in Quantum Technologies
วฟ. 736 หัวข้อคัดสรรทางด้านทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
LE 736 Selected Topics in Electromagnetic Field Theory

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

กลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฟ. 644 การบูรณาการแนวคิดสมาร์ทกริดกับสาธารณูปโภคไฟฟ้าและพลังงาน 3 (3-0-9)
LE 644 Integration of Smart Grid Concept to Power and Energy Infrastructure
วฟ. 645 วิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-9)
LE 645 Evolution of Electricity Supply Industry
วฟ. 646 การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสม
3 (3-0-9)
LE 646 Optimal Data Center System Design
16

วฟ. 647 การบูรณาการจัดการข้อมูลสาหรับระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานอัจฉริยะ
3 (3-0-9)
LE 647 Data Analytic and Management Integration for Smart Infrastructure
วฟ. 744 หัวข้อคัดสรรทางด้านโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลสาหรับการสาธารณูปโภค
และเมืองอัจฉริยะ
3 (3-0-9)
LE 744 Selected Topics in Data Center Intrastructure for Utilities and Smart City
วฟ. 745 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับระบบ
สาธารณูปโภคและโลจิสติกส์อัฉริยะ
3 (3-0-9)
LE 745 Selected Topics in Internet of Things Technology for Smart Infrastructure
and Logistics
วฟ. 746 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความยั่งยืนสาหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณูปโภค
3 (3-0-9)
LE 746 Selected Topics in Sustainable Digital Service Development for
Utilities Infrastructure
กลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้ากาลัง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)

วฟ. 654 แบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง
LE 654 Modeling of Power System Components
วฟ. 655 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
3 (3-0-9)
LE 655 Advanced Power System Analysis
วฟ. 656 การจาลองเชิงพลวัตของระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
LE 656 Dynamic Simulation of Power System
วฟ. 657 แบบจาลองและการจาลองของกริดผนวกพลังงานหมุนเวียน
3 (3-0-9)
LE 657 Modeling and Simulation of Grid Integration of Renewable Energy
วฟ. 754 หัวข้อคัดสรรทางด้านการจาลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-9)
LE 754 Selected Topics in Electromagnetic Field Simulation for Electrical Machines
วฟ. 755 หัวข้อคัดสรรทางด้านแบบจาลองและการจาลองระบบไฟฟ้ากาลัง 3 (3-0-9)
LE 755 Selected Topics in Modeling and Simulation of Power Systems
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กลุ่มวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการใช้งาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)

วฟ. 664 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
LE 664 Cloud Computing
วฟ. 665 การคานวณแบบขนาน
LE 665 Parallel Computing
วฟ. 764 หัวข้อคัดสรรทางด้านความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูล
LE 764 Selected Topics in Computer security and Cyptography
วฟ. 765 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิทยาการข้อมูล
LE 765 Selected Topics in Data Science
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

วฟ. 803
LE 803
วฟ. 804
LE 804

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

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)

วฟ. 674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
LE 674 Software Engineering
วฟ. 675 การออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์
LE 675 Software Architecture Design
วฟ. 676 การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
LE 676 Software Project Management
วฟ. 774 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
LE 774 Selected Topics in Application Development
วฟ. 775 หัวข้อคัดสรรทางด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
LE 775 Selected Topics in Human-Computer Interaction
3.1.3.5 วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1)
Thesis
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
Thesis

3 (3-0-9)

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

หน่วยกิต
36
18
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 สาหรับแผน ก แบบ ก 1
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
วฟ. 600 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ 3 หน่วยกิต วฟ. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หน่วยกิต
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
และคอมพิวเตอร์ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
วฟ. 803 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต วฟ. 803 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต รวม
9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วฟ. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ 2
(ไม่นับหน่วยกิต)
วฟ. 803 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 2
1 หน่วยกิต วฟ. 603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หน่วยกิต
และคอมพิวเตอร์ 3
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต วฟ. 803 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต รวม
9 หน่วยกิต

3.1.4.2 สาหรับแผน ก แบบ ก 2
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
วฟ. 600 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ 3 หน่วยกิต
วฟ. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
และคอมพิวเตอร์ 1
วฟ. 70x วิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
วฟ. 70x วิชาบังคับเลือก
วฟ. xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
วฟ. xxx วิชาเลือก
รวม
9 หน่วยกิต
รวม

1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วฟ. 602 สัมมนาทาง
1 หน่วยกิต
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2
วฟ. 804 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
10 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วฟ. 603 สัมมนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3
วฟ. 804 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
วฟ. 500 พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE 500 Fundamentals in Electrical Engineering
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ระบบไฟฟ้ากาลัง การประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน
วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Electrical circuit analysis. Basic electronic components. Power systems. Basics of information
processing. Introduction to telecommunication engineering. Introduction to computer engineering.
เกณฑ์การประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก1 : P (ผ่าน) และ N (ไม่ผ่าน)
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก2 : P (ผ่าน) และ N (ไม่ผ่าน)
วิชาบังคับ
วฟ. 600 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE 600 Research Methodologies for Electrical and Computer Engineering
ความหมายและขอบเขตของการวิจัย กระบวนการวิจัยซึ่งประกอบด้วย การกาหนดปัญหา การศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การแปลความหมายข้อมูล นาเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการและ
รายงานวิจัย จริยธรรมในการทาวิจัย สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Meaning and scope of research. Research process consisting of problem definition,
literature review, research methodology, interpretation of data, presentation of research
results, and writing proposal and report. Ethics in research. Status and trends of research in
electrical and computer engineering field.
เกณฑ์การประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก1 : P (ผ่าน) และ N (ไม่ผ่าน)
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก2 : S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้)
วฟ. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1
1 (1-0-3)
LE 601 Seminar in Electrical and Computer Engineering I
สัมมนาหัวข้อวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การศึกษาค้นคว้าวิทยาการและ
นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ การทบทวนวรรณกรรม การฝึกฝนเขียนรายงานสรุป การเข้า
ร่วมในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Seminar on the present research topics in electrical and computer engineering. Study
of technology and innovation in electrical and computer engineering. Literature review.
Practice of writing summary report. Participation in seminar events of the Department of
Electrical and Computer Engineering.
เกณฑ์การประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก1 : P (ผ่าน) และ N (ไม่ผ่าน)
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก2 : S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้)
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วฟ. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2
1 (1-0-3)
LE 602 Seminar in Electrical and Computer Engineering II
สัมมนาหัวข้อวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การตั้งคาถามการวิจัย การกาหนด
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การฝึ ก เขี ย นและน าเสนอข้ อ เสนองานวิ จั ย การเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมสั ม มนาของภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Seminar on the present research topics in electrical and computer engineering.
Development of research questions. Selection of research methodology. Practice of writing
and presenting research proposal. Participation in seminar events of the Department of
Electrical and Computer Engineering.
เกณฑ์การประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก1 : P (ผ่าน) และ N (ไม่ผ่าน)
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก2 : S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้)
วฟ. 603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3
1 (1-0-3)
LE 603 Seminar in Electrical and Computer Engineering III
สัมมนาหัวข้อวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกเขียนและนาเสนอบทความ
วิ จั ย การฝึ ก ฝนเขี ย นรายงานการวิ จั ย การเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมสั ม มนาของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ
คอมพิวเตอร์
Seminar on the present research topics in electrical and computer engineering.
Practice of writing and presenting research manuscripts. Practice of writing research report.
Participation in seminar events of the Department of Electrical and Computer Engineering.
เกณฑ์การประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก1 : P (ผ่าน) และ N (ไม่ผ่าน)
- เกณฑ์การประเมิน แผน ก แบบ ก2 : S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้)
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วิชาบังคับเลือก
วฟ. 700 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE 700 Mathematics for Electrical and Computer Engineering
ระบบพีชคณิตและโครงสร้าง วิธีเชิงตัวเลขสาหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น การคานวณเมทริกซ์
วิธีการซ้าและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ปัญหาค่าไอเกนและการแยกองค์ประกอบ ภาพรวมของแคลคูลัสหลาย
ตัวแปร ทฤษฎีอินทิกรัล สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้เวกเตอร์ในแคลคูลัส การ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ได้แก่ การเก็บรวบรวม การเลือกหมวดหมู่ การเป็นตัวแทน และการสร้างแบบจาลอง
สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประเมินรูปแบบและการถดถอย ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
กระบวนการสุ่ม ฟังก์ชั่นความสัมพันธ์และสเปกตรัมกับการประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร การควบคุม และ
คอมพิวเตอร์
Algebra systems and algebraic structures. Numerical methods for solving a system of
linear equations. Matrix computation. Iterative methods and error analysis. Eigenvalue
problems and decomposition. Overview of multivariate calculus. Integral theory. Ordinary and
partial differential equations. Application of vector calculus. Analysis of collected data
including data collection, categorization, representation and modeling. Descriptive statistics.
Variance analysis. Regression model. Probability. Random variables and stochastic processes.
Correlation function and spectrum with applications in communications, control, and
computer.
วฟ. 701 เครื่องมือคานวณสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE 701 Computational Tools for Electrical and Computer Engineering
ซอฟต์แวร์เครื่องมือคานวณสาหรับปัญหาทางวิศวกรรม พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม ได้แก่ ตัวแปร
ตัวดาเนินการ นิพจน์ และคาสั่ง การนาเข้า ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประมวลผลแบบอัตโนมัติด้วยสคริปต์และการเขียนโปรแกรม การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิก เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และเชิงเลขสาหรับปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Computational software tools for engineering problems. Programming fundamentals
including variables, operators, expressions, and statements. Data import, processing, and
visualization. Techniques for data analysis. Automating analysis with scripting and
programming. Programming Graphical User Interface. Mathematical and numerical techniques
for electrical and computer engineering problems.
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วฟ. 702 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
3 (3-0-9)
LE 702 Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร์ เซ็ท และฟังก์ชัน ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีตัวเลข การหา
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การนับ การหาความสัมพันธ์ กราฟ ทรี โครงสร้างทางพีชคณิต ไฟไนท์ฟีลด์และ
ความสามารถในการคานวณ การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Logic, set and function. Algorithm complexity. Applications of number theory.
Mathematical reasoning. Counting, relation, graph, and tree. Algebraic structures. Finite field
and computability. Applications in electrical and computer engineering.
วิชาเลือก
กลุ่มวิจัยโรงงานอัจฉริยะ
วฟ. 614 วิศวกรรมหุ่นยนต์
3 (3-0-9)
LE 614 Robotics Engineering
ภาพรวมของหุ่นยนต์ในการปฏิบัติและการวิจัย ได้แก่ การมองเห็น การวางแผนการเคลื่อนที่ กลไก
ของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ และเซ็นเซอร์ พื้นฐานและหลักการของจลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ ได้แก่
ระบบพิกัด การแปลงพิกัด จลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า จลนศาสต์แบบผกผ้น จาโคเบียน และสมการของการ
เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมสาหรับหุ่นยนต์
Overview of robotics in practice and research with topics including vision, motion
planning, robot mechanisms, kinematics, and sensors. Foundations and principles of robotic
kinematics. Topics include coordinate systems, coordinate transformations, forward kinematics,
inverse kinematics, Jacobians, and motion equations. Robot programming.
วฟ. 615 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (3-0-9)
LE 615 Internet of Things
ภาพรวมของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในทางปฏิบัติและการวิจัย ได้แก่ ระบบไซเบอร์กายภาพ
การสื่ อ สารแบบเครื่ องต่อ เครื่ อ ง การประมวลผลชายขอบ/กลุ่ มหมอก /กลุ่ มเมฆ และการวิเ คราะห์ ข้อมู ล
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ของระบบไซเบอร์กายภาพ ระบบเกตเวย์ และบริการบนคลาวด์ เครื่องมือและ
เทคนิคการเขียนโปรแกรม IoT กระบวนการเรียนรู้ดาเนินการตามหลักการวิศวกรรมระบบ ได้แก่ การกาหนด
แนวคิด การทาข้อกาหนด การออกแบบ และการสร้างต้นแบบ โดยทาควบคู่ไปกับการตรวจสอบและการยืนยัน
Overview of Internet of Things (IoT) in practice and research with topics including
cyber-physical systems, machine-to-machine communications, edge/fog/cloud computing, and
data analytics. Computer architecture of cyber-physical systems, gateway, and cloud services.
Foundations, tools, and techniques of IoT programming. The course is organized as a
progression through the systems engineering process of conceptualization, specification,
design, and prototyping with consideration of verification and validation.
วฟ. 616 การรับรู้ของเครื่องจักร
3 (3-0-9)
LE 616 Machine Perception
ภาพรวมของการรับรู้ของเครื่องจักรในทางปฏิบัติและเชิงวิจัย การประยุกต์ใช้การรับรู้ของเครื่องจักร
ในเชิงภาพ เสียง กลิ่น รส หรือสัมผัส แนวคิดและกระบวนวิธีการคานวณสาหรับการรับรู้ของเครื่องจัก ร หัวข้อ
เกี่ยวกับระบบตรวจวัด กระบวนวิธี และเทคนิคในการจัดการข้อมูลจากการรับรู้ของเครื่องจักร
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Overview of machine perception in practice and research. Introduction to real-world
applications of machine perception including vision, audition, olfaction, gustation, or
somatosensation. Concepts and algorithms of computational model for machine perception.
Topics including sensing system, algorithms, and techniques for sensory information.
วฟ. 617 เทคโนโลยีไร้สาย
3 (3-0-9)
LE 617 Wireless Technology
ภาพรวมของเทคโนโลยีไร้สายในด้านการสื่อสารและการนาทาง สถาปัตยกรรมของเครือข่ายไร้สาย
ได้แก่ เครือข่ายแบบเซลลูลาร์ เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายเซ็นเซอร์ และเครือข่ายกายสัมผัส ลักษณะสมบัติของ
การเชื่อมต่อไร้สาย ความจุของเครือข่ายไร้สาย การควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง โปรโตคอลหาเส้นทางและขนส่ง
สาหรับเครือข่ายไร้สาย กลไกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเครือข่ายไร้สาย
Overview of recent wireless technologies with topics including communication and
navigation. Wireless network architectures including cellular networks, local area networks,
sensor networks, and body area networks. Properties of wireless links. Capacity of wireless
networks. Medium access control. Routing protocols, and transport protocols for wireless
networks. Mechanisms to improve performance and security in wireless networks.
วฟ. 714 หัวข้อคัดสรรทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร
3 (3-0-9)
LE 714 Selected Topics in Machine Learning
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจทางการเรียนรู้ของเครื่องจักร
ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of machine learning.
วฟ. 715 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-9)
LE 715 Selected Topics in Automation Technologies
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบ
อัตโนมัติ เช่น เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ระบบควบคุม เครือข่ายข้อมูล และระบบตัดสินใจ ซึ่งผู้สอนจะเป็น
ผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of automation technologies including sensors, power electronics, control
systems, data network, and decision systems.
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วฟ. 716 หัวข้อคัดสรรทางด้านอุตสาหกรรม 4.0
3 (3-0-9)
LE 716 Selected Topics in Industry 4.0
วิ ช านี้ จ ะครอบคลุ ม เรื่ อ งราวความก้ า วหน้ า ในปั จ จุ บั น และหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจของกระบวนการใช้
คอมพิวเตอร์และกระบวนการแปลงเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of computerization and digitalization processes for industry 4.0.
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการแพทย์
วฟ. 624 เซนเซอร์และเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์
3 (3-0-9)
LE 624 Medical Sensors and Instrumentation
ภาพรวมของเซนเซอร์ แ ละเครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ทางการแพทย์ ใ นทางปฏิ บั ติ แ ละการวิ จั ย ได้ แ ก่
สถาปัตยกรรมระบบ เทคโนโลยี และระเบียบข้อบังคับ เซนเซอร์ทางการแพทย์ วงจรปรับสภาพสัญญาณ ระบบ
ฝังตัว และส่วนสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์และการพัฒนาสาหรับการประยุกต์ทางการแพทย์ ความปลอดภัย
และความมั่นคงของข้อมูลสาหรับเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์
Overview of modern medical sensors and instrumentation in practice and research
with topics including system architecture, technologies, and regulations. Medical sensors,
signal conditioning circuits, embedded systems, and communication subsystems. Software
systems and development for medical applications. Safety and security aspects of medical
instruments.
วฟ. 625 การประมวลผลสัญญาณเพื่องานทางการแพทย์
3 (3-0-9)
LE 625 Signal Processing for Medical Applications
การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์พื้นฐาน เทคนิคในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลสาหรับใช้
ในทางการแพทย์ รวมถึงการปรับสภาพสัญญาณและการกาจัดสัญญาณรบกวน สัญญาณแบบต่อเนื่องและไม่
ต่อเนื่องทางเวลา โมเดลสัญญาณแบบสุ่ม การออกแบบตัวกรองดิจิทัล
Introduction to signal processing for medical applications. Techniques in digital signal
processing for medical uses including signal conditioning and noise removal. Continuous and
discrete-time signals. Stochastic signal models. Design of digital filters.
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วฟ. 626 การประมวลผลภาพเพื่องานทางการแพทย์
3 (3-0-9)
LE 626 Image Processing for Medical Applications
การประมวลผลภาพทางการแพทย์พื้นฐาน เทคนิคสาหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของภาพ
ที่ได้จากเทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์ เช่น CT, MRI, เอ็กซ์เรย์ และการอัลตราซาวนด์ เทคนิคในการแปลง
ภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การแบ่งส่วนภาพ การซ้อนทับภาพ และการสร้างภาพสามมิติ
Introduction to image processing for medical applications. Techniques for analysis
and enhancement of images captured by medical imaging techniques such as computed
tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), x-ray and ultrasound. Techniques in
image transformation, image enhancement, image segmentation, image registration, and 3D
image reconstruction.
วฟ. 627 ข่ายประสาทวิวัฒน์และการเรียนรู้เชิงลึก
3 (3-0-9)
LE 627 Neuroevolution and Deep Learning
ภาพรวมของข่ายประสาทวิวัฒน์และการเรียนรู้เชิงลึกในทางปฏิบัติและเชิงวิจัย โครงข่ายประสาท
เทีย มและขั้น ตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเบื้ องต้น กระบวนวิธีการเรียนรู้ส าหรับโครงข่ายประสาท สถาปัตย์ของ
โครงข่ายประสาทแบบลึกและการประยุกต์ใช้งาน กลยุทธ์เชิงวิวัฒนาการในโครงข่ายประสาทแบบลึก
Overview of neuroevolution and deep learning technologies in practice and research.
Introduction to artificial neural networks and genetic algorithms. Learning algorithms for neural
network. Deep neural network architecture and its applications. Evolution strategies for deep
neural network.
วฟ. 724 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์
3 (3-0-9)
LE 724 Selected Topics in Sensor Technologies
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจของเทคโนโลยีเซนเซอร์และ
วงจรเชื่อมต่อเซนเซอร์ ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of sensor technologies and sensor interface circuits.
วฟ. 725 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-9)
LE 725 Selected Topics in Information and Communication Technologies
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of information and communication technologies.
26

วฟ. 726 หัวข้อคัดสรรทางด้านปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-9)
LE 726 Selected Topics in Artificial Intelligence
วิ ช านี้ จ ะครอบคลุ ม เรื่ อ งราวความก้ า วหน้ า ในปั จ จุ บั น และหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และการใช้งาน ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of artificial intelligence technologies and applications.
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเชิงควอนตัมและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วฟ. 634 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-9)
LE 634 Optics
การศึ กษาทั ศนศาสตร์ แบบคลื่ น ทัศ นศาสตร์เ ชิง เรขาคณิต เบื้ องต้น อุป กรณ์เ ชิง เส้ น ทฤษฎีก าร
เบี่ยงเบน ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์ การเดินทางของแสงในโครงสร้างหลายระดับ
Wave optics. Geometrical optics. Linear optical components. Aberration Theory.
Physical optics. Light propagation through multi-slab media.
วฟ. 635 กลศาสตร์ควอนตัม
3 (3-0-9)
LE 635 Quantum Mechanics
ความสั ม พั น ธ์ข องกลศาสตร์ ค ลื่ น -อนุ ภ าคยุ ค แรก ความเป็ น มาของสมการโชรดิ ง เจอร์ ใ นทฤษฎี
ควอนตัม ระบบอย่างง่ายโดยเฉพาะอะตอมและการสร้างห้วงศักย์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการแผ่รังสีและ
ระบบอะตอม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมในการอธิบายการสร้างอุปกรณ์เลเซอร์ สารกึ่งตัวนา และ
เทคโนโลยีนาโน
Review of classical mechanics of particles and waves. Derivation of Schrodinger's
equation. Quantum theory of simplest systems, in particular atoms and engineered quantum
wells. Interaction of radiation and atomic systems. Applications of the quantum theory to
lasers, solid-state devices and nanotechnology.
วฟ. 636 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3 (3-0-9)
LE 636 Advanced Electromagnetic Field Theory
สมการแมกซ์เวลล์ สมการคลื่นและสมการคาตอบ องค์ความรู้เกี่ยวสนามแม่เหล็ก และวัสดุแม่เหล็ก
คุณสมบัติเชิงแม่เหล็กของสสาร การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในด้านต่างๆ
Maxwell's equations. Wave equations and solutions. Magnetism and magnetic
materials. Magnetic properties of matter. Applications of electromagnetic field theory.
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วฟ. 637 ฟิสิกส์ของแข็ง
3 (3-0-9)
LE 637 Solid State Physics
โครงสร้างผลึก โฟนอน แถบพลังงาน ผลึกสารกึ่งตั วนา โลหะและพื้นผิวเฟอร์มิ ตัวนายิ่งยวด วัสดุ
แม่เหล็ก พลาสมอน โพลาริตอน และโพลารอน โครงสร้างนาโน
Crystal structure. Phonon. Energy bands. Semiconductor crystals. Fermi surfaces and
metals. Superconductivity. Magnetic materials. Plasmons, polaritons, and polarons
nanostructures.
วฟ. 734 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-9)
LE 734 Selected Topics in Electronic Engineering
วิ ช านี้ จ ะครอบคลุ ม เรื่ อ งราวความก้ า วหน้ า ในปั จ จุ บั น และหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางด้ า นวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of electronic engineering.
วฟ. 735 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลนีควอนตัม
3 (3-0-9)
LE 735 Selected Topics in Quantum Technologies
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจของเทคโนโลยีควอนตัม ซึ่ง
ผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of quantum technologies.
วฟ. 736 หัวข้อคัดสรรทางด้านทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-9)
LE 736 Selected Topics in Electromagnetic Field Theory
วิ ช านี้ จ ะครอบคลุ ม เรื่ อ งราวความก้ า วหน้ า ในปั จ จุ บั น และหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางด้ า นทฤษฎี
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of electromagnetic field theory.
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กลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ
วฟ. 644 การบูรณาการแนวคิดสมาร์ทกริดกับสาธารณูปโภคไฟฟ้าและพลังงาน
3 (3-0-9)
LE 644 Integration of Smart Grid Concept to Power and Energy Infrastructure
แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีสมาร์ทกริด การประยุกต์ระบบสารสนเทศและการสื่อสารกับระบบ
ไฟฟ้ากาลัง มาตรฐานการออกแบบ มิเตอร์อัจฉริยะ ระบบกักเก็บพลังงาน การตอบสนองต่อโหลด ระบบไม
โครกริด การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนกับพลังงานดั้งเดิมด้วยระบบไมโครกริด การวางแผนติดตั้งสถานีชาร์จ
ยานพาหนะไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การประยุกต์ระบบสมาร์ทกริดกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา
Fundamental concept of smartgrid technology. Applications of ICT with power
system, smart grid standard, smart meter, energy storage system, demand response, microgrid
system. Renewable energy integration with microgrid. Planning of electric vehicle charging
station with powergrid. Applications of smartgrid system with smart city development. Case
studies.
วฟ. 645 วิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-9)
LE 645 Evolution of Electricity Supply Industry
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากอดีตถึงปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาการในอนาคต แนวคิด
พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ระบบไฟฟ้า นโยบายพลังงานและการกากับดูแลกิจการไฟฟ้า โครงสร้างอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม การปรับโครงสร้างและแปรรูปอุตสาหกรรมไฟฟ้า การผ่อนคลายกฏเกณฑ์การกากับดูแล
ตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้าของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา กิจการไฟฟ้าในประเทศไทย และ
อาเซียน ระบบตลาดของอุตสาหกรรมไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ การซื้อขายไฟฟ้าในตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้า การ
กาหนดราคาค่าไฟฟ้าและราคาค่าผ่านทางระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้า การเชื่อมต่อระบบโดยบุคคลที่สาม
การใช้และควบคุมอานาจเหนือตลาดซื้อขายไฟฟ้า ผลของความคับคั่งของการไหลกาลังไฟฟ้าต่อต้นทุนในระบบ
ส่งและระบบจาหน่าย การวางแผนและขยายระบบไฟฟ้า
Evolution of electricity supply industry (ESI) from past to present and tendency in
future development. Basic concept of power system economics. Energy policy and electricity
industry regulation. Conventional structure of electric utilities. Restructuring and privatization
of ESI. Electric utilities deregulation. Comparison between electricity market in the west and in
developing countries. Electricity business in Thailand and ASEAN. Electricity market system,
trading in electric power market. Electricity pricing and tariff. Transmission and distribution
pricing. Wheeling of T&D system by third party access. Exercising and regulating of market
power in electricity trading. Impact of congestion to T&D system cost. Expansion and planning
of T&D system.
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วฟ. 646 การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสม
3 (3-0-9)
LE 646 Optimal Data Center System Design
ศูนย์ข้อมูลเป็นองค์ประกอบความสาคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
และพลังงาน โลจิสติกส์ และโซ่อุปทานในยุคดิจิตอล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องมีทัก ษะขั้นสูงในการออกแบบ
ศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเข้าใจมาตรฐานศูนย์ข้อมูลและพื้นฐานความต้องการของธุรกิจ
รวมทั้งมีความในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 360 ในทุกมาตรฐานได้ เช่น มาตรฐานศูนย์ข้อมูล Uptime BICSI
วสท. ISO 27001, ISO 30001, ISO 22301, IEEE 493 ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อยกระดับมาตรฐานที่
เหมาะสมในการออกแบบก่อสร้างและบริหารการดาเนินการศูนย์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมในอนาคต
Data Center is an important element of power and energy utilities infrastructure,
logistics and supply chain in digital world. There is a need to have high-level skill in in
designing of data center to optimizing its operation with maximum efficiency. There is also a
need to understand in data center standards and business requirements. The 360 data
analysis requires in all standards such as Uptime, BICSI, EIT, ISO 27001, ISO 30001, ISO 22301,
IEEE 493. The results from data analysis will transform to proper standard for data center
construction and operations in the future.
วฟ. 647 การบูรณาการจัดการข้อมูลสาหรับระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ 3 (3-0-9)
LE 647 Data Analytic and Management Integration for Smart Infrastructure
สถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูล
แบบเป็นโครงสร้าง และไม่เป็นโครงสร้าง การทาเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การเรียนรู้
เชิงลึก การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ กรณีศึกษาระบบข้อมูลสาหรับสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง
Data storage architecture. Database system, data gathering. Big Data management.
Structure and unstructured Data. Data mining, data analysis, data representation. Deep
learning. Business intelligence. Case studies for smart infrastructure and logistics.
วฟ. 744 หัวข้อคัดสรรทางด้านโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลสาหรับการสาธารณูปโภคและ
เมืองอัจฉริยะ
3 (3-0-9)
LE 744 Selected Topics in Data Center Infrastructure for Utilities and Smart City
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ศูนย์ข้อมูลสาหรับการสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of data center infrastructure for utilities, logistics and supply chain.
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วฟ. 745 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับระบบสาธารณูปโภคและ
โลจิสติกส์อัจฉริยะ
3 (3-0-9)
LE 745 Selected Topics in Internet of Things Technology for Smart Infrastructure and Logistics
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสาหรับระบบสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์อัจฉริยะ ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of Internet of Things technology for smart infrastructure and logistics.
วฟ. 746 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนสาหรับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณูปโภค
3 (3-0-9)
LE 746 Selected Topics in Sustainable Digital Service Development for Utilities Infrastructure
วิชานี้จ ะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการพัฒ นาการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อความยั่งยืนสาหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณูปโภค ซึ่งผู้สอนจะเป็น
ผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of sustainable digital service development for utilities infrastructure.
กลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้ากาลัง
วฟ. 654 แบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
LE 654 Modeling of Power System Components
แบบจ าลองพลวัตของเครื่องกาเนิด ไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องมอเตอร์เหนี่ยวนา เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เหนี่ยวนา หม้อแปลง สายส่ง และโหลดประเภทต่างๆ
Dynamic modeling of synchronous generator, induction motor, induction generator,
transformer, transmission, and loads.
วฟ. 655 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
3 (3-0-9)
LE 655 Advanced Power System Analysis
การสร้างโครงข่ายไฟฟ้า เทคนิคเบาบาง การคานวณการไหล การจัดสรรกาลังการผลิต การคานวณ
กระแสลัดวงจรอสมมาตร การพยากรณ์โหลด
Network formulation. Sparse technique. Power flow calculation. Economic load
scheduling. Asymmetircal short-circuit calculation. Load forecasting.
วฟ. 656 การจาลองเชิงพลวัตของระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
LE 656 Dynamic Simulation of Power System
แบบจาลองของระบบกระตุ้น แบบจาลองของกังหันและโกเวอร์เนอร์ การวิเคราะห์ไอเกนแวลลิว การ
จาลองระบบไฟฟ้ากาลังด้วยเทคนิคเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงมุมและแรงดัน
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Excitation system modeling. Modeling of turbine and governor. Eigenvalue analysis.
Small and large disturbance simulations of power systems. Rotor-angle and voltage stability
analysis.
วฟ. 657 แบบจาลองและการจาลองของกริดผนวกพลังงานหมุนเวียน
3 (3-0-9)
LE 657 Modeling and Simulation of Grid Integration of Renewable Energy
แบบจาลองของกังหันลม เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันลม กังหันน้า โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าดีเซล บ้านอัจฉริยะ มิเตอร์อัจฉริยะ การจาลองเชิงพลวัตของกริดผนวกพลังงานหมุนเวียน
Modeling of wind turbine, wind-turbine generator, hydro turbine, photovoltatic,
battery storage, diesel generator, smart house, smart meter. Dynamic simulation of grid
integration of renewable energy.
วฟ. 754 หัวข้อคัดสรรทางด้านการจาลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-9)
LE 754 Selected Topics in Electromagnetic Field Simulation for Electrical Machines
วิ ช านี้ จ ะครอบคลุ ม เรื่ อ งราวความก้ า วหน้ า ในปั จ จุ บั น และหั ว ข้ อ ที่ น่ า ส นใจของการวิ เ คราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยใช้การจาลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of electrical machine analysis using electromagnetic field simulation.
วฟ. 755 หัวข้อคัดสรรทางด้านแบบจาลองและการจาลองระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
LE 755 Selected Topics in Modeling and Simulation of Power System
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจของแบบจาลองและการ
จาลองระบบไฟฟ้ากาลัง ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of modeling and simulation of power system.
กลุ่มวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการใช้งาน
วฟ. 664 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3 (3-0-9)
LE 664 Cloud Computing
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลแบบกลุ่ มเมฆ ศึกษาถึงแนวทาง และการออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทั้งแบบเน้นการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐาน
ของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการระบบ การจัดสร้างระบบการประมวลผล
กลุ่มเมฆ อาทิ VMware ESX, KVM, Cloudera, OpenStack, vCloud director และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
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Technology related to Cloud Computing. Explore solutions and design principles for
building large network-based systems to both compute and data intensive computing. Topics
include resource virtualization concept, system implementation, and system management.
Deployed cloud computing such as VMware ESX, KVM, Cloudera, OpenStack, vCloud director,
and many other systems.
วฟ. 665 การคานวณแบบขนาน
3 (3-0-9)
LE 665 Parallel Computing
เทคนิ คในการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมการทางานแบบขนาน แบบจาลองการเขียนโปรแกรมแบบขนานในรูปแบบต่างๆ
เช่น เอ็มพีไอ โพสิกซ์เทรด โอเพนเอ็มพี โอเพนซีแอล จีพียู การประยุกต์ขั้นตอนวิธีแบบขนานในเรื่องต่างๆ
ได้แก่ การจัดเรี ยงข้อมูล ขั้นตอนวิุของกราฟ
ธิ
เทคนิคการออฟติไมซ์แบบดีส ครีต การทาเหมืองข้อมูล การ
คานวณทางวิทยาศาสตร์สาหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้เชิงลึก
Techniques for the design and analysis of parallel algorithms and for programming on
available parallel platforms. Principles of parallel algorithm design and different parallel
programing models with extensive coverage of MPI, POSIX threads, Open MP, Open CL, and
GPU. Parallel algorithms and applications: Sorting, Graph Algorithms, Discrete Optimization
techniques, Data mining algorithms. A number of other algorithms used in numerical and
scientific computing applications such as Big Data and Deep Learning.
วฟ. 764 หัวข้อคัดสรรทางด้านความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูล
3 (3-0-9)
LE 764 Selected Topics in Computer security and Cryptography
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจของความปลอดภัยและการ
เข้ารหัสข้อมูล ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of computer security and cryptography.
วฟ. 765 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิทยาการข้อมูล
3 (3-0-9)
LE 765 Selected Topics in Data Science
วิชานี้จะครอบคลุ มเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจของวิทยาการข้อมูล ซึ่ง
ผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of data science.
33

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วฟ. 674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-9)
LE 674 Software Engineering
เทคนิ ค การประเมิ น ความต้ องการของผู้ ใ ช้ เทคนิ คการเขี ยนข้ อก าหนดโปรแกรม การออกแบบ
ซอฟต์แวร์แบบโครงสร้างและเชิงอ็อบเจกต์ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ
และการบารุงรักษาซอฟต์แวร์ แบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
Requirement evaluation techniques. Software requirement specification writing
techniques. Structure-oriented and object-oriented software design. Software development
tools. Software testing. Software maintenance and implementation. Software process models.
วฟ. 675 การออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์
3 (3-0-9)
LE 675 Software Architecture Design
การนาเสนอวิธีการอย่างเข้มงวดและอย่างเป็นทางการสาหรับขั้นตอนการออกแบบและการดาเนินการ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ลักษณะในการเขียนโปรแกรมกับการพัฒนาระบบ เทคนิคที่ช่วยในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เช่น
วิศวกรรมกระบวนการ วิศวกรรมระบบ การวิเคราะห์ผลกระทบ การปรับปรุงการออกแบบ เป็นต้น การทดสอบและการ
นาการออกแบบกลับมาใช้ใหม่ การใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างจากกรณีศึกษา
This course will present rigorous and formal methods for the design and
implementation phases of software system development, coding styles and the development
and use of program documentation. It also extends towards concepts, methods, processes,
and techniques that support the ability of software to change and evolve over time.
Associated issues include a system and process engineering, impact analysis, migration,
refactoring, program transformation and reverse engineering, testing and reuse of designs,
software tools that can assist the process, and case studies.
วฟ. 676 การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-9)
LE 676 Software Project Management
คุณภาพและปัจจั ยคุณภาพ การวัดคุณภาพ การประกันคุณภาพ แบบจาลองและมาตรฐานวงจรชีวิต
ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการเชิงโมเดล Capability Maturity Model
Integration (CMMI) กระบวนการการปรับปรุง เครื่องมือคุณภาพ การทวนสอบและทดสอบ การวิเคราะห์เชิงเหตุผล
และป้องกันข้อบกพร่อง การบริหารการจัดเก็บผลผลิต แบบจาลองการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์
Quality and quality factors. Quality measurement. Quality assurance. Software life cycle
model and standards. Quality and process improvement. Model-based process improvement.
Capability Maturity Model Integration (CMMI). Improvement processes. Quality tools. Verification and
validation. Causal analysis and defect prevention. Configuration management. software quality
measurement model.
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วฟ. 774 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน
3 (3-0-9)
LE 774 Selected Topics in Application Development
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจของการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ทางเว็บ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และเดสท็อป ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of web application development, mobile application development and
desktop acpplication development.
วฟ. 775 หัวข้อคัดสรรทางด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE 775 Selected Topics in Human-Computer Interaction
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องราวความก้าวหน้าในปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโลกเสมือน ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนด
The course will cover recent advances and other topics of interest selected by the
instructor in the field of human-computer interaction and virtual reality technology.
วิทยานิพนธ์
วฟ. 803 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
LE 803 Thesis
การสร้างโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิว เตอร์ การเขีย นและการน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ และการมี
จริยธรรมทั้งในการทาวิจัยและในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Creation of research project. Research for knowledge in the field of electrical and
computer engineering. Thesis writing and presentation. Writing and publishing research report.
Ethics in research and publication.
วฟ. 804 วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
LE 804 Thesis
การสร้างโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ การเขียนและการนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ และการมี
จริยธรรมทั้งในการทาวิจัยและในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Creation of research project. Research for advanced knowledge in the field of
electrical and computer engineering. Thesis writing and presentation. Writing and publishing
research report. Ethics in research and publication.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

เลขประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1.

3 1005 03259 xxx

รองศาสตราจารย์

นายวันชัย ไพจิตโรจนา
Mr.Wanchai Pijitrojana

2.

3 2001 00873 xxx

รองศาสตราจารย์

นายพิชยั อารีย์
Mr.Pichai Aree

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.Sci.
M.Eng.
B.Eng.
Ph.D.
M.S.

Optoelectronics
Nonlinear Optics
Computer Technology
Telecommunication
Electrical Engineering
Electrical Engineering

B.Eng.

Electrical Engineering
(Power Systems, Electrical Machines)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
(Image Processing, Digital Signal Processing,
Telemedicine)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Industrial Instrumentation
(Power Electronics,Electronic Systems &
Controls,Industrial Automation)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Control Engineering (Nonlinear Signal
Processing, Neural and Fuzzy Systems,
Stochastic Resonance)

3

3 2099 00013 xx x รองศาสตราจารย์

นายสมชาติ โชคชัยธรรม
Mr.Somchart Chokchaitam

D. Eng.
M.S.
B.Eng.

4

3 9011 00278 xxx

รองศาสตราจารย์

นายไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์
Mr.Paiboon Nakmahachalasint

Ph.D.
M.Eng.
B.Eng.

5

3 1005 02747 xxx

รองศาสตราจารย์

นายสัญญา มิตรเอม
Mr.Sanya Mitaim

Ph.D.
M.S.
B.Eng.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

King’s College, University of London, UK
University of Southern California, USA
Asian Institute of Technology, Thailand
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
University of Glasgow, UK
University of Manchester Institute of Science and
Technology, UK
King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi

2545
2539
2532
2528
2543
2540

Nagaoka University of Technology, Japan
University of Rochester, USA
Chulalongkorn University

2545
2538
2534

University of Florida, Gainesville, Florida , U.S.A.
University of Florida, Gainesville, Florida , U.S.A
King Mongkut's Institute of
Techonology Ladkrabang

2546
2537
2534

University of Southern California, USA
University of Southern California, USA
King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang

2542
2535
2533

2536
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ลาดับที่

เลขประจา
ตัวประชาชน

6

3 1020 01178 xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
Mr.Supachai Vorapojpisut

D.Eng.
M.Eng.
B.Eng.

Control Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering

Tokyo Institute of Technology, Japan
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

2545
2538
2533

7

3 3399 00116 xx x

รองศาสตราจารย์

นายวีรชัย อัศวเมธาพันธ์
Mr.Weerachai Asawamethapant

8

3 6099 00524 xx x

รองศาสตราจารย์

นายทรงยศ นาคอริยกุล
Mr.Songyot Nakariyakul

Ph.D.
M.Eng.
B.Eng.
Ph.D.
M.S.
B.S.

The University of Tokyo, Japan
The University of Tokyo, Japan
Chiba University, Japan
Carnegie Mellon University, USA
Carnegie Mellon University, USA
Columbia University, USA

2546
2542
2540
2550
2546
2544

9

3 3096 00001 xx x

รองศาสตราจารย์

นายวีรชัย อโณทัยไพบูลย์
Mr.Weerachai Anotaipaiboon

Electronic Engineering
Electronic Engineering
Electrical and Electronics Engineering
Electrical and Computer Engineering
Electrical and Computer Engineering
Electrical Engineering
(Distortion-Invariant Pattern Recognition,
Feature Reduction, and Hyperspectral
Image Processing)
เทคโนโลยี

Sirindhorn International Institute of Technology,
Thammasat University
Stanford University, USA
Rensselaer Polytechnic Institute, USA
University of Pittsburgh, USA
University of Pittsburgh, USA
Kasetsart University

2549

Napier University, UK
Aisian Institute of Technology
Kasetsart University

2548
2542
2540

ชื่อ-สกุล

10

3 4099 00971xxx

รองศาสตราจารย์

นายจาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
Mr.Charturong Tantibundhit

11

3 3018 00348xxx

รองศาสตราจารย์

นายนภดล อุชายภิชาติ
Mr.Nopadol Uchaipichat

คุณวุฒิ

ปร.ด.
M.S.
B.S.
Ph.D.
M.S.
B.Eng.
Ph.D.
M.Eng.
B.Eng.

สาขาวิชา

Electrical Engineering
Computer and Systems Engineering
Electrical and Computer Engineering
Information Science
Electrical Engineering (Speech Processing,
Pattern Recognition, Computer Vision)
Medical Signal Processing
Mechatronics
Electrical Engineering
(Digital Signal Processing)

ปี

2540
2538
2549
2444
2539
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ลาดับที่

เลขประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

12

3 7060 0419 xx x

รองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นายนรินทร์ วัฒนกุล
Mr.Narin Watanakul

M.Eng.
B.Sc.

13

3 9098 00845 xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
Mr.Nutthapong Tanthanuch

14

3 9401 00280 xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายดามพ์เมษ บุณยะเวศ
Mr.Dahmmaet Bunnjaweht

15

3 1002 01227 xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์
Mr.Taweesak Kijkanjanarat

16

3 1001 01037 xx x

รองศาสตราจารย์

17

3 5799 00048 xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายปิยะ เตชะธีราวัฒน์
Mr.Piya Techateerawat

18

3 5207 00397 xx x

นส.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์
Miss.Chanathip Namprempre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายพิศาล แก้วประภา
Mr. Phisan Kaewprapha

Ph.D.
M.Eng.
B.Eng.
Ph.D.
M.S.
B.Eng.

Ph.D.
M.S.
M.Eng.
B.Eng.
Ph.D.
M.Eng.
B.S.
Ph.D.
B.Eng.
Ph.D
M.S.
B.Eng.

สาขาวิชา
Electrical Engineering
Electrical Engineering
(Power Electronics, Power Systems, Energy
Management)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electronics Engineering
(Signal Processing,
Wireless Communication)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Computer Science
Electrical Engineering
Computer Science
Electrical Engineering and Computer Science
Computer Science and Engineering
Computer Engineering
(หลักสูตรปริญญาโทควบเอก)
Computer Engineering
Electrical Engineering
Wireless and Networking Engineering,
Computer Engineering

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

King Mongkut’s Institute of Technology North
Bangkok
King Mongkut’s Institute of Technology North
Bangkok

2536

Chulalongkorn University
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University
University of Colorado, USA
University of Colorado, USA
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

2554
2547
2544
2547
2541
2536

Polytechnic Institute of New York University, U.S.A
Columbia University, USA
Asian Institute of Technology
Kasetsart University
University of California at San Diego, USA
Massachusetts Institute of Technology, USA
Massachusetts Institute of Technology, USA
Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

2545
2538
2534
2532
2545
2540
2539
2551

University of New South Wales, Australia
Lehigh University, USA
Lehigh University, USA
Chiangmai University

2547
2555
2550
2544

2529

38

ลาดับที่
19

20

21

เลขประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3 3499 00160 xx x อาจารย์

3 4199 00055 xx x

4 1012 00034xxx

22

3 1006 0271 xx x

23

3 1302 00158xxx

ชื่อ-สกุล
นายศุภวัฒน์ สุภัควงศ์
Mr.Supawat Supakwong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนิติการ นิ่มสุข
Mr.Nitikarn Nimsuk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนพพร ลีปรีชานนท์
Mr.Nopporn Leeprechanon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายจักราวุธ เดชวิเศษ
Mr. Jackravut Dejvises

อาจารย์

นายพรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
Mr.Pornrapeepat Bhasaputra

คุณวุฒิ
Ph.D
M.S.
B.S
Ph.D.
M.Eng.
B.Eng.
Ph.D.
M.Eng.
B.S.

Ph.D.
M.Phil.
M.Eng.
B.Eng.
D.Eng.
M. Eng.
B.Eng.

สาขาวิชา
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
(Communications and signal processings)
Physical Electronics
Physical Electronics

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

Imperial College, UK
University of Virginia, USA
University of Virginia, USA

2553
2548
2547

Tokyo Institute of Technology, Japan
Tokyo Institute of Technology, Japan
Tokyo Institute of Technology, Japan

2551
2548
2546

Electrical Engineering
Electrical Engineering

Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Electrical Engineering(Power Systes, HihtVoltage Engineering, Electrical System
Design)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
(Power Systems, Energy Management)

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

2547
2539
2536

Imperial College London, United Kingdom
Imperial College London, United Kingdom
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
Thammasat University

2555
2546
2538
2535
2550
2544
2539

Electrical and Electronic Engineering
(Artificial Neural Networks, Pattern Recognition,
Electronic Noses)

39

ลาดับที่

เลขประจา
ตัวประชาชน

24

3 1014 00881 xx x

25

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

1 1014 00780 xx x อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นายศุภกิจ พฤกษอรุณ
Mr.Supakit Prueksaaroon

นายปรีติ โอวาทชัยพงศ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D

Computer Engineering

M.Eng.

Computer Engineering

B.Eng.

Telecommunication and Computer
Engineering
Solid-State Physics
Solid-State Physics
Engineering Physics

Ph.D.
M.A.
B.A.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok
King Mongkut’s Institute of Technology North
Bangkok
King Mongkut's Institute of Technology North
Bangkok
University of California Santa Barbara, USA.
University of California Santa Barbara, USA.
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

ปี
2554
2547
2543
2559
2556
2553

ลาดับ 1-3 เป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร
ภาควิช าวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิว เตอร์อ าจจะพิ จารณาเชิญผู้ ท รงคุณวุ ฒิ และผู้ เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานภายนอกมาบรรยายในบางหัวข้อ บางรายวิชา รวมถึงรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้
นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรภายนอก
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
- ไม่มี 5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การสร้างโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ การเขียนและการนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ และการมี
จริยธรรมทั้งในการทาวิจัยและในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถมีกระบวนการในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนา แนวทาง หรือวิธีการ หรือ
กระบวนการ หรือ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีการทดสอบ พิสูจน์ ยืนยันความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ 1 เริ่มจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1
จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี
5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
18 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา
และนั กศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต วิชา
บังคับเลือก 6 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถเลือกทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียน โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ทาหน้าที่ในการประเมินความก้าวหน้า หรือแต่งตั้งกรรมการร่วมประเมินกับ
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
(4) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิ วเตอร์ เพื่ อให้ คณบดี คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษารวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
ความก้าวหน้างานวิจัย และสอบวิทยานิพนธ์
(5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศได้ระดับ P (ผ่าน) แล้ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(4) การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
5.6.1 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ตนสนใจ
5.6.2 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมวางกรอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
5.6.3 นักศึกษาทาการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และทาการค้นคว้าเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสอบข้อเสนองานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การสอบความก้าวหน้างานวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การสอบวิทยานิพนธ์
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โดยนั กศึกษาจะต้องสอบผ่านการประเมินผลข้างต้นตามลาดับ หากสอบไม่ผ่านการประเมินผล
ขั้นตอนใด จะต้องสอบจนกว่าจะผ่านขั้นตอนการประเมินผลนั้น ๆ และการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้
ไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อ
- การสอดแทรกในวิชาเรียน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มีทักษะการเป็นผู้นาและทางานเป็นทีม
- การทางานเป็นทีมในชั้นเรียน
- การทากรณีศึกษาและนาเสนอในชั้นเรียน
มีวินัย และความรับผิดชอบ
- การมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบใน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เช่น วิชาสัมมนา การศึกษาเฉพาะเรื่อง
มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การ - การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อ่าน การเขียน ในเชิงวิชาการ
เช่ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท ารายงาน
ความก้ า วหน้ า น าเสนอผลความก้ า วหน้ า ต่ อ
คณะกรรมการ นาเสนอผลของวิทยานิพนธ์ออกมา
ในรู ป ของบทความทางวิ ช าการและน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ ส ามารถดาเนินชีวิตร่ว มกับผู้ อื่นในสั งคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรก
เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ทั้ง 6 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไป
พร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 6 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียน การส่งการบ้าน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขา
วิชาชีพที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบ ตรงตามข้อกาหนดของวิชาชีพ
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบ
ของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีการเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิช าตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิช านั้น ๆ นอกจากนี้ จั ดให้ มีก ารเรีย นรู้ จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากกรณีศึกษาที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินความก้าวหน้าจากการทาวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
แล้ ว ดัง นั้ น นั กศึ ก ษาจ าเป็น ต้อ งได้ รับ การพัฒ นาทั กษะทางปั ญ ญาไปพร้อ มกั บ คุณ ธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเอง ไม่ส อนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆจากการสอนเพื่อให้เกิด
ทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ให้โอกาสในการค้นคว้า และทดลองประยุกต์สิ่งที่เรียน ผ่านทางการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ที่มีการเน้นการประยุกต์สิ่งที่เรียนในการแก้ปัญหา การอภิปรายกลุ่ม การทากรณีศึกษา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่
ให้ นักศึกษาฝึ กแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุ ก ต์ค วามรู้ ที่ เรี ย นมา และเน้ น การให้ นัก ศึก ษาได้ล งมือ ปฏิ บั ติง านในโครงงานหรื อ
กรณีศึกษา ที่อยู่ในวิชาต่าง ๆ การทาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ โดยประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบั น อื่ น ๆ และคนที่ จ ะมาเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ คนที่ จ ะมาอยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรือ
อาจมอบหมายงานเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่า งตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
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(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่า
ดังนี้
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจ
ทาได้ในระหว่า งการสอน โดยอาจให้ นัก ศึ กษาแก้ปัญ หา วิเ คราะห์ ประสิ ทธิ ภ าพของวิ ธี
แก้ปั ญหา และให้ น าเสนอแนวคิดของการแก้ ปัญหา ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพ ต่ อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา จัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นัก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานการณ์
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เ ครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
ผลการเรียนรู้สาหรับกลุ่มวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบ ตรงตามข้อกาหนดของวิชาชีพ
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(6) มีค วามรู้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ล็ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้ า ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(7) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วฟ.500 พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าแลคอมพิวเตอร์
วฟ. 600 ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1
วฟ. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2
วฟ. 603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3
วฟ. 700 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ. 701 เครื่องมือคานวณสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์
วฟ. 702 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
วฟ. 614 วิศวกรรมหุ่นยนต์
วฟ. 615 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
วฟ. 616 การรับรู้ของเครื่องจักร
วฟ. 617 เทคโนโลยีไร้สาย
วฟ. 624 เซนเซอร์และเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์
วฟ. 625 การประมวลผลสัญญาณเพื่องานทางการแพทย์
วฟ. 626 การประมวลผลภาพเพื่องานการแพทย์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2

3

4 1 2
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2

3

4 1 2

3

4

5

6

1

2

3

4

วฟ. 627 ข่ายประสาทวิวัฒน์และการเรียนรู้เชิงลึก
วฟ. 634 ทัศนศาสตร์
วฟ. 635 กลศาสตร์ควอนตัม
วฟ. 636 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
วฟ. 637 ฟิสิกส์ของแข็ง
วฟ. 644 การบูรณาการแนวคิดสมาร์ทกริดกับสาธารณูปโภค
ไฟฟ้าและพลังงาน
วฟ. 645 วิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
วฟ. 646 การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสม
วฟ. 647 การบูรณาการจัดการข้อมูลสาหรับระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
วฟ. 654 แบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง
วฟ. 655 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
วฟ. 656 การจาลองเชิงพลวัตของระบบไฟฟ้ากาลัง





            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  

















วฟ. 657 แบบจาลองและการจาลองของกริดผนวกพลังงานหมุนเวียน





            



  

















วฟ. 664 การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
วฟ. 665 การคานวณแบบขนาน
วฟ. 674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2

3

4 1 2

3

4

5

6

1

2

3

4

วฟ. 675 การออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์
วฟ. 676 การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
วฟ. 714 หัวข้อคัดสรรทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร
วฟ. 715 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
วฟ. 716 หัวข้อคัดสรรทางด้านอุตสาหกรรม 4.0
วฟ. 724 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์





            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  





















            



  

















วฟ. 725 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





            



  

















วฟ.726 หัวข้อคัดสรรทางด้านปัญญาประดิษฐ์
วฟ. 734 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วฟ. 735 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม
วฟ. 736 หัวข้อคัดสรรทางด้านทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วฟ. 744 หัวข้อคัดสรรทางด้านโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล
สาหรับการสาธารณูปโภคและเมืองอัจฉริยะ
วฟ. 745 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสาหรับระบบสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์อัฉริยะ
วฟ.746 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อความยั่งยืนสาหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การสาธารณูปโภค
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รายวิชา

วฟ. 754 หัวข้อคัดสรรทางด้านการจาลองสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
วฟ. 755 หัวข้อคัดสรรทางด้านแบบจาลองและการจาลอง
ระบบไฟฟ้ากาลัง
วฟ. 764 หัวข้อคัดสรรทางด้านความปลอดภัยและการ
เข้ารหัสข้อมูล
วฟ. 765 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิทยาการข้อมูล
วฟ. 774 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน
วฟ. 775 หัวข้อคัดสรรทางด้านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์
วฟ. 804 วิทยานิพนธ์
วฟ. 805 วิทยานิพนธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชาดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับ
ไม่ต่ากว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ ต่ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกให้
นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ากว่า C
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีกจนกว่าจะได้รับอักษร C ขึ้นไป หรือ S
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า C หรือ S ในรายวิชาใด จะลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีกไม่ได้ เว้นแต่
หลักสูตรจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) โดย
วิทยานิพนธ์ที่ได้ระดับ S จะต้องได้ระดับ S จะต้องได้มติเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาสัมมนาสาหรับแผน ก แบบ ก1 แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ P (ผ่าน) และ N (ไม่ผ่าน)
และแผน ก แบบ ก2 แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นามาคานวณค่า
ระดับเฉลี่ย
1.6 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผ่าน)
1.7 การสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผ่าน)
1.8 เงื่อ นไขอื่น ๆ ให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับ ของมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ว ยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
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(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ภาวะการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสั มภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้ที่สาเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กาหนด และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
แผน ก 1
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
3.2 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลรายวิชาบังคับ
3.4 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และนาส่งวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนดและนาส่งวิทยานิพนธ์เข้ าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.
2559”
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3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้ วารสารวิชาการข้างต้นต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประสานงานภาควิชาฯ
3.6 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แผน ก 2
3.1 ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช าต่ า งๆ ครบตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร และมี ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า
36 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.3 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
3.4 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการวัดผลวิชาสัมมนา
3.5 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.6 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง ได้และจัดทาวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนดและนาส่งวิทยานิพนธ์เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.
2559”
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ดั ง กล่ า ว อย่ า งน้ อ ย 1 เรื่ อ ง ทั้ ง นี้
วารสารวิชาการและที่ประชุมวิชาการข้างต้นต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประสานงานภาควิชาฯ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท หน้าที่
ของอาจารย์ กฎ ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
1.2 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัด และการ
ประเมินผล การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุม
วิชาการ เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
(2) จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ และการวัดผล
(3) จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
(2) ส่งเสริมการทาวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และการไปนาเสนองานวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ
(3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ และประสบการณ์ในการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.

การกากับมาตรฐาน
1.1 มีระบบกลไกในระดับคณะและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร ในการดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการ
และควบคุมการดาเนินการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้อย่างเป็นระบบตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีการกาหนดแผนงาน และมีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนางาน
ด้านการศึกษาอย่างพอเพียง ที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการจัดทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา มีการกาหนดแผนงานและงบประมาณ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย์

1.2 ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
ของการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็นการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษา และการประเมินผลการสอนของอาจารย์
1.3 ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
1.4 มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก 5 ปี เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต
2. บัณฑิต
2.1 มีการสารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5
ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกรรมการ
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
คณะจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีการประชุมกรรมการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณา
ก่อนสอบทุกครั้ง เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเรียนของหลักสูตร
3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนในหลักสูตร การขึ้นทะเบียนการจดทะเบียน และอธิบาย
ว่านักศึกษาต้องปฏิบัติตนอย่างไร และมีการแนะนาผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
เจ้าหน้าที่ที่คอยประสานงานแต่ละภาควิชา แนะนาสถานที่แหล่งข้อมูล ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ที่จาเป็นต่อ
การศึกษา และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการหลังจากที่นักศึกษาได้กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วเพื่อ
คอยให้คาแนะนาและปรึกษาในเรื่องต่างๆ
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3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มีความรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และผู้ สอน มี การประชุ มร่ วมกั นในการวางแผนจั ดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลั กสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จะท าให้ บรรลุ เป้ าหมายตามหลั กสู ตร และได้ บั ณฑิ ตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้ กั บนั กศึ กษา อาจารย์ พิ เศษหรื อว่ าวิ ทยากรนั้ น ไม่ ว่ าจะสอนทั้ งรายวิ ชาหรื อบางชั่ วโมง จะต้ องเป็ นผู้ มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาเอก และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ในการพิจารณา วิเคราะห์ผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร และรายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัย ไม่มีความซ้าซ้อน ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การกาหนดพิจารณาผู้สอนในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและทาวิจัย และมีเวลาในการให้
คาปรึกษาและพัฒนานักศึกษาอย่างเพียงพอ
5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยผู้เรียนและผู้ที่สาเร็จการศึกษา
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้รับความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่ศึกษา
5.5
แต่งตั้งคณะกรรมการปรั บปรุงหลั กสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดย
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น าความคิดเห็ นของผู้ ทรงคุ ณวุฒิ นั กศึกษาปีสุ ดท้ายหรื อผู้ ส าเร็จการศึกษา และผู้ ใช้บัณฑิต มาประกอบการ
พิจารณาเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
เป้าหมาย
การดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและ - จั ด ประชุ ม /สั ม มนาหลั ก สู ต รเป็ น
สอดคล้องกับความต้องการ
ระยะ และมีการปรับปรุงหลักสูตร ทุก
5 ปี โ ด ย เ ชิ ญ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า ก ภ า ย น อ ก ใ ห้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
2. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีวิสัยทัศน์ - เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
กว้างไกล ได้รับความรู้ ทักษะและ จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่ บรรยาย/สัมมนา/นาเสนอผลงานวิจัย/
ศึกษา
Work Shop ฯลฯ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสไปพั ฒ นา
หั ว ข้ อ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ กั บ อ า จ า ร ย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะสาขา ณ สถาบั น
คู่สัญญาในต่างประเทศ
3. สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ แ ละ - กระตุ้ น ให้ ค ณาจารย์ แ ละนั กศึ กษา
นั ก ศึ กษ าเผย แพ ร่ ผ ลง าน ทา ง ตีพิมพ์ เผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการต่ อ
วิชาการ ต่อสาธารณะ
สาธารณะ เช่ น ตี พิ ม พ์ บ ทความทาง
วิ ช าการลงวารสาร ลงหนั ง สื อ พิ ม พ์
เป็นต้น

การประเมินผล
- ภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
- รายงานงานสั ม มนาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
- จานวนอาจารย์ต่างประเทศที่มา
บรรยาย/ร่ ว มสั ม มนา/น าเสนอ
ผลงานวิจัย/Work Shop ฯลฯ

- จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ดิ น ทางไป
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ยังสถาบัน
คู่สัญญาในต่างประเทศ

- จานวนผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์และนักศึกษา

4. ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รอย่ า ง - มีการประเมินผลความพึงพอใจของ - รายงานการประเมิ น หลั ก สู ต ร
สม่าเสมอ
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนโดย โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชื้อและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะ
ทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ตามรายละเอียด ดังนี้
ห้องสมุด ศูนย์รังสิต
1) หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนรวมทั้งหมด 39,967 เล่ม
2) หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจานวนรวมทั้งหมด จานวน 15,807 เล่ม
3) วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 491 ชื่อเรื่อง
4) ฐานข้อมูลออนไลน์ จานวน 23 ฐาน
ห้องสมุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) หนังสือ/ตาราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 9,213 เล่ม
2) วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 143 รายการ
3) คอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นข้อมูล จานวน 4 เครื่อง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับห้องสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางวิชา
และบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมี
ห้องสมุดย่อย อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น
เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลางและห้องสมุดย่อย
คณะ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวย
ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เป้าหมาย
1. จัดหาฐานข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้
อา จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ ใ นการน าข้ อ มู ล หรื อ
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ มาใช้ ใ นการ
เรียนการสอน ค้นคว้า วิจัย มาก
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ
1. สืบค้นฐานข้อมูลใหม่ๆ จากตัวแทน
จ าหน่ ายเพื่ อให้ อาจารย์ /นั กศึ กษา
ทดลองใช้ ก่ อนการสั่ งซื้ อ เนื่ องจาก
ปัจจุ บันสามารถเจรจาต่ อรองเพื่ อขอ
ทดลองใช้โดยมีการกาหนดระยะเวลา
ก่อนดาเนินการสั่งซื้อได้

การประเมินผล
- สถิติ /จานวนการเข้าทดลองใช้
ฐานข้อมูลใหม่ๆ ที่ห้องสมุดจัดหา
มาให้ทดลองใช้ก่อนการสั่งซื้อ
- จานวนการส่งคาอธิบายรายวิชา
ให้ กับห้ องสมุ ดตามระยะเวลาที่
กาหนด
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เป้าหมาย
การดาเนินการ
2. เพิ่มจานวนสิ่งพิมพ์ในรูปดิจิทัล 2. สอบถามความต้ อ งการ/ความ
หรื อ Ebooks ทดแทนหนั ง สื อ สนใจเกี่ ย วกั บ ฐานข้ อ มู ล หรื อ
หรือวารสาร
สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ จากคณาจารย์ /
นักศึกษา เพื่อให้ส ามารถจั ด หาได้
ตรงกับความต้องการ
ซึ่ง มี ทั้ ง การขอข้อมู ล โดยตรง และ
การขอคาอธิบายรายวิชาจากภาค/
สาขาวิ ช า/โครงการต่ า งๆ เพื่ อ ให้
ส า ม า ร ถ จั ด เ ต รี ย ม ห นั ง สื อ /
ฐานข้อมูลได้ตรงกับการใช้งาน
3. จัดซื้ อสิ่ง พิมพ์ ในรูปดิจิ ทัล หรือ
Ebooks แทนการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ /
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

การประเมินผล
- ผลสารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพื่อการเรีย นรู้และ
การปฏิบัติการ
- สถิ ติ ข องจ านวนหนั ง สื อ /
ต า ร า แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ มี
ให้บริการ และสถิติการใช้งาน
หนังสือ/ตารา สื่อดิจิทัล
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ





ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ





กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)


ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค



การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ





มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7





ภายใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 



ปีการศึกษา
มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ


การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงาน



ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา ด้านการ





จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ





วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาด้านการ





เรียนการสอนและอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ




หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตใหม่



เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา/ข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผสู้ อน
(3) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการทากิจกรรม และผลการสอบ

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษาในแต่
ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมู ลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่งให้คณาจารย์
ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงานเป็นไปตามการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา ประกอบด้วย
วิเคราะห์ปัญหา ข้อบกพร่อง ตลอดจนข้อควรปรับปรุงของแต่ละรายวิชา อันนาไปสู่การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้
ทบทวนภาพรวมของหลักสูตร และคุณภาพของนักศึกษา ตลอดจนระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
ประเมินผลงานวิชาการของบัณฑิต
กระบวนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย
ศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น
วิเคราะห์หากลยุทธ์เพื่อให้ได้ตามคุณภาพการศึกษาที่กาหนด
ปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับวิทยาการปัจจุบนั
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรจะดาเนินการทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา
 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2; 0.6
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electrodes and MgO barrier. In Advanced Materials Research. 2015. Vol. 1101. April. (pp.192197).
Narongpun Rungcharoen. Mongkol Wannapapra.Wanchai Pijitrojana. (2015). The Simulation of Laser
Cleaning of Magnetic Head with Different Temporal Pulses. In Advanced Materials Research.
2015. Vol. 1101. April. (pp. 446-452).
Narongpun Rungcharoen. Mongkol Wannaprapa. Wanchai Pijitrojana. (2015). Laser Cleaning of
Polypropylene Contamination on Magnetic Head Slider Surface. In Applied Mechanics
and Materials. 2015. Vol.781. August. (pp. 227-230).
Artit Rittiplang. Wanchai Pijitrojana. (2016). Low Frequency Wireless Power Transfer using Optimal
Primary Capacitance of Parallel Resonance for Impedance Matching. In INTERNATIONAL
JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH IN ELECTRICAL, ELECTRONICS, INSTRUMENTATION AND
CONTROL ENGINEERING. 2016. Vol. 4, Issue 1. January. (pp.53-56).
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ทางด้านไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการ
คอมพิ วเตอร์ ซึ่ งเป็นพื้นฐานของการผลิตและการให้บริการ ปรับสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรนี้ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
สมัยใหม่ การเรียนการสอนและการทาวิจัยในหลักสูตรนี้ จึงเป็น ที่สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้า
สิ่งจาเป็นในการสร้างนักวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าไปเป็นทรัพยากร และคอมพิวเตอร์ จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบุคลากรซึ่ง
บุคคลสาคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เป็นที่ต้องการของธุรกิจ/อุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันเพียบพร้อม
คือ มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการนาความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาในการพัฒนาสังคมและประเทศ มี
คุณ ธรรม และจริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ
วิศวกร
2. เพื่ อ สร้ า งนั ก วิ จั ย ในสาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ
คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง สามารถท างานร่ ว มกั บ บุ ค ลากรจาก
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและอาเซียนได้
3. เพื่อพัฒนาวิศวกรที่มีแนวคิดในเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถ
นาความรู้ที่ศึกษาไปปรับใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจ
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ใน
การแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ทั้ งด้ า นการ
เรียนการสอนและงานวิจัย ทั้งในระดับภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันเพียบพร้อม คือ มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการนาความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาในการพัฒนาสังคมและประเทศ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร
2. เพื่ อ สร้ า งนั ก วิ จั ย ในสาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้าง
น วั ต ก ร ร ม ที่ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
3. เพื่ อ พั ฒ นาวิ ศ วกรที่ มี แ นวคิ ด ในเชิ งธุ ร กิ จ สามารถ
ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปรับกล
ยุทธ์ขององค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านการเรียนการ
สอนและงานวิจัย ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
ขอบข่ายงานวิจัยของกลุ่มวิจัย
การสนับสนุนให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลัก สูตรเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้กาหนดกระบวนการเรียนรู้ตาม
กลุ่มวิจัยของคณาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะด้านต่อไปนี้

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

เพิ่มขอบข่าย
งานวิจัยโดยแบ่งเป็น
กลุ่ มวิ จั ย จานวน 7
กลุ่ม

1 กลุ่มวิจัยโรงงานอัจฉริยะ
อุ ต สาหกรรม 4.0 (industry 4.0) คื อ แนวโน้ ม ของ
อุ ต สาหกรรมยุ ค ใหม่ ที่ ป ระยุ ก ต์ ก ารท างานอั ต โนมั ติ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของกระบวนการผลิตให้ตอบสนองต่ อการ
เปลี่ ย นแปลงและความหลากหลายของตลาดสมั ย ใหม่
กรอบแนวคิ ด ของอุ ต สาหกรรม 4.0 อิ ง อยู่ บ นการสร้ า ง
โรงงานอัจฉริยะ (smart factory) ที่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆของกระบวนการผลิ ต ให้ เ ป็ น ระบบไซ
เบอร์ -กายภาพ (cyber-physical system) ที่ ส ามารถ
ควบคุม (control) ประมวลผล (compute) และสื่อ สาร
(communicate) ท าให้ แ ต่ ล ะกระบวนการผลิ ต สามารถ
ประสานงานระหว่างกันเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เทคโนโลยี พื้ น ฐานในการสร้ า งโรงงานอัจ ฉริ ยะแบ่ ง
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ออกเป็ น หลายส่ ว น ได้ แ ก่ อิ น เตอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง
(internet of things) การรับรู้ของเครื่องจักร (machine
perception) การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) และ
การจาลองด้ว ยคอมพิวเตอร์ (computer simulation)
กลุ่มวิจัยโรงงานอัจฉริยะมีเป้าหมายที่จะวิจัยองค์ความรูใ้ หม่
สร้างต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ และพัฒนากาลังคนด้านวิจัย/
พัฒนา เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่
ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก
ขอบข่ายงานวิจัย
1. การท างานร่ ว มกั น ของมนุ ษ ย์ แ ละหุ่ น ยนต์ (HumanRobot Collaboration) ในสายการผลิตของโรงงาน
2. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการซ่อมบารุงเชิง
พยากรณ์ (Predictive Maintenance)
3. เ ทค โ นโ ล ยี กา ร รั บ รู้ ของ เ ค รื่ องจั กร ( Machine
Perception) เพื่อทดแทนการตรวจสอบด้วยพนักงาน
4. ระบบระบุตาแหน่งภายในอาคาร (Indoor Positioning
System) ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย
2 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์มีเป้าหมายที่จะ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์
เพื่อการพัฒนาและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ โดยมุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ท าง
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ สามารถ
นาไปใช้ได้จริงในสถานพยาบาล
ขอบข่ายงานวิจัย
1. การสร้ า งอุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส์ เ พื่ อ ใช้
ประโยชน์ในสถานพยาบาล
2. การออกแบบเครื่ องมื อสาหรับตรวจวั ดปริ มาณต่ า ง ๆ
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
3. การวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าที่เกิดจากกระบวนการใน
ร่างกายมนุษย์
4. การประมวลผลภาพจากร่างกายมนุษย์เพื่อช่วยในการ
วินิจฉัยสภาวะของโรค
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0
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3 กลุ่ ม วิจัย เทคโนโลยี เชิ งควอนตั มและสนามแม่ เหล็ ก
ไฟฟ้า
กลุ่มวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะนาเอาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์
เชิงควอนตัมรวมไปถึงองค์ความรู้ด้านทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เช่น ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม (Quantum Optics)
ทฤษฎีสนามเชิงควอนตัม (Quantum Field Theory)
ทฤษฎี ส นามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า เชิ ง ควอนตั ม ( Quantum
Electrodynamics) ก า ร เ ข้ า ร หั ส ลั บ เ ชิ ง ค ว อ น ตั ม
(Quantum Cryptography) มาพัฒนาและทาวิจัยเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหลากหลายสาขา ได้แก่ การสื่อสาร
ด้ า นการเข้ า รหั ส ลั บ การค านวณ การจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ด้านสารสนเทศ การกักเก็บพลังงาน ด้านวัสดุ
ศาสตร์ และอื่ น ๆที่ ส ามารถอธิ บ ายด้ ว ยกลศาสตร์ เ ชิ ง
ควอนตัมได้ นอกจากนั้น กลุุมวิจัยยังเล็งเห็นความสาคัญใน
การผลิตบุคลากร โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ
เอก ที่สาเร็จการศึกษาทุกๆปี สุดท้ายเป้าหมายที่สาคัญของ
กลุ่มวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค
4.0 และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้เหล่านี้ได้
ขอบข่ายงานวิจัย
1. การค านวณและสารสนเทศเชิ งควอนตั ม (Quantum
Computing and Information)
2. การคานวณและการจาลองภาพทางคณิตศาสตร์โดยใช้
ทฤษฎีความหนาแน่นเชิงฟังก์ชัน (Density Functional
Theory) ในการศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์
3. การส่งพลังงานแบบไร้สาย (Wireless Power Transfer)
โดยการประยุกต์ใช้วัสดุเมตะ (Metamaterials)
4. การประยุกต์และการออกแบบระบบวิศวกรรมเชิงแสง
4 กลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ
กลุ่ ม วิ จั ย นี้ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการพื้ น
ฐานความรู้ด้านระบบไฟฟ้า พลังงาน เศรษฐศาสตร์ การ
บริหารจัดการ เพื่อการวิจัยให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม
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ของการสาธารณูปโภคด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้าประปา ก๊าซ
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ซึ่ง เป็นองค์ประกอบสาคัญของ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
ขอบข่ายงานวิจัย
1. ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่บูรณา
การควบคุมและจัดการแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานดั้งเดิม
และหมุ น เวี ย นประเภทต่ า งๆให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดย
ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย เสถี ย รภาพ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ประสิทธิภาพ และประหยัด
2. การวิจัยเพื่อหากลไกราคาการเชื่อมต่อระบบส่งระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า ระบบท่อน้าประปา ระบบท่อก๊าซ โดยบุคคล
ที่สาม
3. การออกแบบและพั ฒ นาระบบศู นย์ ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด การ
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการสาธารณูปโภคและการขนส่ง
4. การพั ฒ นาระบบมิ เ ตอร์ อั จ ฉริ ย ะด้ ว ยเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อ
ควบคุมและจัดการการใช้ไฟฟ้า น้าประปา พาหนะโดยสาร
และระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของชุมชนอัจฉริยะ
5 กลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้ากาลัง
กลุ่มวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษา วางแผน และปรับปรุงการ
ทางานของระบบไฟฟ้ ากาลัง ด้ วยการสร้ างและปรั บปรุ ง
แบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สายส่ง มอเตอร์ โหลดต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
ขอบข่ายงานวิจัย
1. การสร้างแบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยใช้ข้อมูล
จากผู้ผลิตเป็นหลัก เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าทั้งในสภาวะสถานะอยู่ตัว และสภาวะสถานะชั่ว
ครู่
6 กลุ่มวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการใช้งาน
กลุ่ ม วิ จั ย นี้ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การประมวลผล
แบบขนานและการประมวลผลแบบกระจาย โดยใช้ก าร
ประมวลผลด้วย GPU และเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ
ขอบข่ายงานวิจัย
1. เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
เช่น ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ระบบ Virtualization การ
จัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลด้วย Hadoop
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3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ทางด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. หากจบปริญญาตรีในสาขาที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ (1)
ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานทางด้ า น
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า พลั ง งาน คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

2. เทคโนโลยี Software Define Network เพื่อระบบ
เครือข่ายความเร็วสูง
3. การประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อ
งานด้าน Computational Fluid Dynamics, Finite
Element, Deep Learning และการพยากรณ์อากาศ เป็น
ต้น
7 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มวิจัยมีเป้าหมายที่จะดาเนินการวิจัยประยุกต์และการ
วิ จั ย พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ เพื่ อ พั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยี รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่
ขอบข่ายงานวิจัย
1. เทคโนโลยี Virtual Reality, Augmented Reality และ
Mixed Reality
2. เทคโนโลยี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ม นุ ษ ย์ -คอมพิ ว เตอร์ (HumanComputer Interaction)
3. การพัฒนาโมไบล์แอพพลิเคชัน เกมส์ และเว็บแอพพลิเคชัน
4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่องานด้านต่างๆ เช่น การเงิน และ
ซอฟต์แวร์ยานยนต์
3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ปรับการอ้างอิง
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ข้อบังคับฯ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ เป็น ฉบับ พ.ศ. 2561
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ
ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
พลังงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา
ทั้ งในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองวิ ท ย
ฐานะ
2. หากจบปริญญาตรีในสาขาที่ไม่ได้เป็น ไปตามข้อ (1)
ต้ อ งเ ป็ นผู้ มี ป ร ะ ส บ กา ร ณ์ ใ นกา ร ท า งา นทา งด้ า น
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า พลั ง งาน คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ผู้ ป ระสงค์ เ ข้ า ศึ ก ษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้ อ งมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ม่ ต่ ากว่ า
3.00 จากระดับ 4.00 หรือ
2. เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. มี ผ ลงานวิ ช าการเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการ
และ/หรื อ ในการประชุ ม ทางวิ ชาการที่ มี รายงานการ
ประชุ ม (Proceedings) จ านวน 2 เรื่ อ งขึ้ น ไป ทั้ ง นี้
วารสารวิชาการและที่ประชุมวิชาการข้างต้นต้องเป็นที่
ยอมรับของคณะกรรมการประจาหลักสูตร

ผู้ ป ระสงค์ เ ข้ า ศึ ก ษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้ อ งมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00
จากระดับ 4.00 หรือ
2. เป็ น ผู้ มี ประสบการณ์ ใ นการท างา นทางด้ า น
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า พลั ง งาน คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. มีผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ/หรือ
ในการประชุ ม ทางวิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) จานวน 2 เรื่องขึ้นไป ทั้งนี้ วารสารวิชาการ
และที่ ป ระชุ ม วิ ช าการข้ า งต้ น ต้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร หรือ
4. เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอบวัดคุณสมบัติ หรือเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ผ่าน สามารถ
โอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ให้ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผู้ ป ระสงค์ เ ข้ า ศึ ก ษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้ อ งมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 จาก
ระดับ 4.00 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50
คณะกรรมการประจาหลักสูตรอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดด
เด่ น เป็ น พิ เ ศษโดยพิ จ ารณาจากผลงานทางวิ ชาการหรื อ
คุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิ์สมัครได้ หรือ
2. เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอบวัดคุณสมบัติ หรือเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ผ่าน สามารถ
โอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ให้ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผู้ป ระสงค์เ ข้ าศึ ก ษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้ อ งมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ม่ ต่ ากว่ า
2.50 จากระดับ 4.00 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 2.50 คณะกรรมการประจาหลักสูตรอาจ
พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษโดยพิจารณา
จากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อ
การศึกษาให้มีสิทธิ์สมัครได้

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
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4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบ
สัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
2. ผู้เข้าศึกษาต้องยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่
TU – GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลสอบ
ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

5. จานวนการรับนักศึกษา: ปีการศึกษาละ 10 คน
6. ระบบการศึกษา
เป็นหลักสูตรเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) โดยจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ โดยวิชาบังคับ
ทั้งหมดและส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชาเลือก จะมีการเรียน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่ง
เวลาศึกษาในปีหนึ่ง ๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง
ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และ
อาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
ให้ กั บ ภาคปกติ ภาคฤดู ร้ อ นเป็ น ภาคการศึ ก ษาที่ ไ ม่
บังคับ ในกรณีที่มีเหตุผลจาเป็นคณะอาจกาหนดให้ภาค
ฤดูร้อ นเป็ นการศึกษาภาคบังคับ โดยได้รับ อนุมั ติจาก
สภามหาวิทยาลัย
7.ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การทาวิทยานิพนธ์
(1) นั ก ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถจดทะเบี ย น
วิทยานิพนธ์ได้ ตั้งแต่ภาคแรกที่เข้ าศึกษา และนักศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 จะจดทะเบี ยนท าวิ ทยานิ พนธ์ ได้ เมื่ อ
ศึ กษารายวิ ชามาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษาปกติ
และจะต้ องมี หน่ วยกิ ตสะสมไม่ น้ อยกว่ า 12 หน่ วยกิ ต
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบ
สัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษแนบด้วย เช่น
TU – GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร
3. สาหรับ ผู้สมั ครต่ อไปนี้ให้ ได้รั บการยกเว้น การส่งผล
ทดสอบภาษาอังกฤษ
3.1) ผู้สมัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
3.2) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดย
ใช้ภ าษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ ไม่ เกิน 2 ปี นับ จากวัน ที่
สาเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
5. จานวนการรับนักศึกษา: ปีการศึกษาละ 10 คน
คงเดิม
6. ระบบการศึกษา
ปรับให้สอดคล้อง
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง ข้อบังคับฯ
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี ฉบับ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

7.ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การทาวิทยานิพนธ์
(1) นั ก ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถจดทะเบี ย น
วิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา และนักศึกษาแผน ก
แบบ ก 2 จะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วย
กิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 3

เพิ่มเงื่อนไขการ
รายงานวามก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์
สอดคล้องตาม
ข้อบังคับฯ ของ
มหาวิทยาลัยและ
เพิ่มเงื่อนไขการสอบ
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ประกอบด้ วยวิ ชาบั งคั บ 9 หน่ วยกิ ต วิ ชาบั งคั บเลื อก 3
หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถเลือกทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิ วเตอร์ เพื่ อให้ คณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้
ค าแนะน านั ก ศึ กษารวมทั้ ง สอบข้ อ เสนองานวิ จั ย
ความก้าวหน้างานวิจัย และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ สอบวิ ทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นั กศึ กษาจ ะสอบวิ ทยา นิ พนธ์ ได้ เมื่ อสอบ
ภาษาต่างประเทศได้ระดับ P (ผ่าน) แล้ว
(3) การสอบวิ ทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบและ
ข้ อบั งคั บของมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อย วิทยานิพนธ์เป็น
กว่า 3 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
ระบบเปิดให้ผสู้ นใจ
(2) นักศึกษาสามารถเลือกทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือ เข้ารับฟัง และปรับ
ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การตีพิมพ์
(3) นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาค ผลงานวิทยานิพนธ์
การศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย น โดยมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ตามเกณฑ์ฯ สกอ.
วิทยานิพนธ์เป็นผู้ทาหน้าที่ในการประเมินความก้าวหน้า หรือ
แต่งตั้งกรรมการร่วมประเมินกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
(4) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้อง
เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิจากภายนอกมหาวิทยาลั ย ซึ่ งจะให้ คาแนะน า
นั ก ศึ ก ษารวมทั้ งสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยานิ พ นธ์
ความก้าวหน้างานวิจัย และสอบวิทยานิพนธ์
(5) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2558 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
(1) คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2558 ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศ
ได้ระดับ P (ผ่าน) แล้ว
(3) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและ
ข้ อบั งคั บของมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ เกณฑ์ มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2558 และการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(4) การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าและต้อ ง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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8.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา

แผน ก 1
1. มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์สะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการ
สอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง และส่งมอบวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วจานวน 2 ฉบับ
พร้อมกับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ฉบับ
เต็ม (Full text) เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้
คณะเพื่ อ น าส่ ง ส านั ก หอสมุ ด ต่ อ ไป ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
3. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
อย่างน้อ ย 2 เรื่ อง หรื อ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceedings) อย่างน้อย 2 เรื่อง
ทั้งนี้ วารสารวิชาการและที่ประชุมวิชาการข้างต้นต้อง
เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประสานงานภาควิชาฯ
4. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

แผน ก 2
1. ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช าต่ า งๆ ครบตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
4. ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการวัดผลวิชาสัมมนา
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
8.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ปรับเงื่อนไขการ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตาม น าเสนอตี พิ มพ์ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ น าส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ /
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. การค้ นคว้ าอิ สระให้
สอดคล้องตามเกณฑ์
2559 ข้อ 28 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
แผน ก 1
สกอ. และข้อบังคับฯ
1. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2. ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
3. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลรายวิชาบังคับ
4. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบ
ป า ก เ ป ล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟั ง ได้ แ ละน าส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามรู ป แบบที่ ห อสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนดและนาส่งวิทยานิพนธ์เข้า
ระบบบริ ห ารจั ด การวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559
5. ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของวิ ทยานิ พ นธ์ ต้อ ง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้วารสารวิชาการข้างต้นต้อง
เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประสานงานภาควิชาฯ
6. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แผน ก 2
1. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
4. ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการวัดผลวิชาสัมมนา
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5. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบ
ป า ก เ ป ล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟั ง ได้ แ ละน าส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามรู ป แบบที่ ห อสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนดและนาส่งวิทยานิพนธ์เข้า
ระบบบริ ห ารจั ด การวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559
7. ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของวิ ทยานิพ นธ์ ต้อ ง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิ ช าการ อย่ า งน้ อ ย 1 เรื่ อ ง หรื อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
( Proceedings) ดั ง กล่ า ว อ ย่ า งน้ อย 1 เ รื่ อ ง ทั้ ง นี้
วารสารวิ ชาการและที่ ป ระชุ ม วิ ช าการข้ า งต้ น ต้ อ งเป็ น ที่
ยอมรับของคณะกรรมการประสานงานภาควิชาฯ
9. จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
9. จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวม แผน ก1 : 39 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม แผน ก1 : 36 หน่วยกิต
แผน ก2 : 39 หน่วยกิต
แผน ก2 : 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา : หลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ ระยะเวลาศึกษา : หลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้
ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลั กสู ตรอย่ างน้ อย 4 ภาค ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา
การศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
10.โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
10.โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)
แผน ก แบบ ก1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
39 หน่วยกิต วิชาเสริมพื้นฐาน
6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
รวม 39 หน่วยกิต วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

5. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ได้ระดับ S (ใช้ได้)ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการ
สอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง และส่งมอบวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วจานวน 2 ฉบับ
พร้อมกับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ฉบับ
เต็ม (Full text) เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้
คณะเพื่ อ น าส่ ง ส านั ก หอสมุ ด ต่ อ ไป ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
7. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม(Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง
ทั้งนี้ วารสารวิชาการและที่ประชุมวิชาการข้างต้นต้อง
เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประสานงานภาควิชาฯ

ปรับหน่วยกิตลง
ปรับหน่วยกิตลง
คงเดิม
ปรับหน่วยกิตลง
ปรับเรียนวิชาเสริม
พื้นฐานแบบไม่นับ
หน่วยกิต และเรียน
วิชาบังคับแบบไม่นับ
หน่วยกิต
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แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
วิชาเสริมพื้นฐาน
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
วิชาเสริมพื้นฐาน
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
6 หน่วยกิต
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
วิชาเสริมพื้นฐาน
วฟ.500 พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-9)
และคอมพิวเตอร์
วิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา รวม 6 หน่วย
กิต (แผน ก 1 ไม่นับหน่วยกิตรวม และแผน ก 2 ไม่นับ
หน่วยกิตรวมสาหรับวิชา วฟ.601 วฟ.602 และ วฟ.603)
วฟ.600 ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-9)
และคอมพิวเตอร์
วฟ.601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
1(1-0-3)
คอมพิวเตอร์ 1
วฟ.602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
1(1-0-3)
คอมพิวเตอร์ 2
วฟ.603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
1(1-0-3)
คอมพิวเตอร์ 3
-

รายวิชาในหลักสูตร
วิชาเสริมพื้นฐาน
วฟ.500 พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

3(3-0-9)

วิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับทั้งหมด 7 วิชา รวม 15
หน่วยกิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)

วฟ.600 ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-9)
และคอมพิวเตอร์
วฟ.601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
1(1-0-3)
คอมพิวเตอร์ 1
วฟ.602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
1(1-0-3)
คอมพิวเตอร์ 2
วฟ.603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
1(1-0-3)
คอมพิวเตอร์ 3
วฟ.700 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-9)
และคอมพิวเตอร์
วฟ.701 เครื่องมือคานวณสาหรับวิศวกรรม 3(3-0-9) ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ.702 การหาผลเลิศสาหรับวิศวกรรม
3(3-0-9) ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
ปรับหน่วยกิตลงและ
เรียนวิชาเสริม
พื้นฐานแบบไม่นับ
หน่วยกิต และเพิ่ม
เรียนวิชาบังคับเลือก

รายวิชาคงเดิม

รายวิชาคงเดิม
รายวิชาคงเดิม
รายวิชาคงเดิม
รายวิชาคงเดิม
ปรับเป็นหมวดวิชา
บังคับเลือก
ปรับเป็นหมวดวิชา
บังคับเลือก
ตัดออก
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วิชาเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ อย่างน้อย
6 หน่วยกิต จากหมวดวิชาเดียวกัน ยกเว้นหมวดวิชา
ทั่วไปทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาทั่วไปทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ.704 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 3(3-0-9)
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1
วฟ.705 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 3(3-0-9)
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2
หมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วฟ.614 ออปติกส์
3(3-0-9)
วฟ.615 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-9)
วฟ.616 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
3(3-0-9)
วฟ.617 เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา
3(3-0-9)
วฟ.618 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
3(3-0-9)
วฟ.619 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-9)
หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณ
วฟ.624 การประมวลผลสัญญาณขั้นสูงและ 3(3-0-9)
การประยุกต์ใช้งาน
วฟ.625 การประมวลผลสัญญาณเชิงสถิติ
3(3-0-9)
วฟ.626 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและ 3(3-0-9)
ภาษาธรรมชาติ
วฟ.627 การรู้จารูปแบบขั้นสูง
3(3-0-9)
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาในหมวดนี้ทั้งหมด 2 วิชา รวม
6 หน่วยกิต
วฟ.700 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-9) รายวิชาคงเดิม
และคอมพิวเตอร์
วฟ.701 เครื่องมือคานวณสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-9) รายวิชาคงเดิม
และคอมพิวเตอร์
วฟ.702 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนือ่ ง
3(3-0-9) รหัสเดิมเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาใหม่
วิชาเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาในหมวดนี้อย่างน้อย 3 วิชา
รวม 9 หน่วยกิต

ตัดออก
ตัดออก

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
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วฟ.628 โครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-9)
วฟ.629 การประมวลผลสัญญาณภาพขั้นสูง 3(3-0-9)
และการประยุกต์ใช้งาน
หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
วฟ.634 แบบจาลองทางไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-9)
วฟ.635 วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-9)
วฟ.636 พลวัตของระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-9)
วฟ.637 การปฏิบัติการของระบบไฟฟ้า
3(3-0-9)
กาลังขั้นสูง
วฟ.638 วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังสูง
3(3-0-9)
วฟ.639 การควบคุมและการขับเคลื่อน
3(3-0-9)
เครื่องจักรไฟฟ้า
หมวดการจัดการระบบไฟฟ้ากาลัง
วฟ.644 ระบบไฟฟ้ากาลังโดยพลังงานทดแทน 3(3-0-9)
วฟ.645 การประเมินค่าความน่าเชื่อถือของ 3(3-0-9)
ระบบไฟฟ้ากาลัง
วฟ.646 พลังงานไฟฟ้าเชิงเศรษฐศาสตร์และ 3(3-0-9)
การวางแผนพลังงาน
วฟ.647 อุตสาหกรรมไฟฟ้าภายใต้ภาวะแข่งขัน3(3-0-9)
วฟ.654 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนือ่ ง
3(3-0-9)
วฟ.655 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
3(3-0-9)
วฟ.656 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว 3(3-0-9)
วฟ.657 การทาเหมืองข้อมูล
3(3-0-9)
หมวดวิชาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
วฟ.664 ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-9)
วฟ.665 วิทยาการเข้ารหัสและความมั่นคงใน 3(3-0-9)
ระบบคอมพิวเตอร์
วฟ.666 การออกแบบและวิเคราะห์โปรโตคอล 3(3-0-9)
เพื่อความมั่นคงในการสื่อสาร
หมวดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วฟ.674 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
3(3-0-9)
โพรโตคอล
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
ตัดออก
ตัดออก

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

ตัดออก
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

วฟ.675 การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(3-0-9)
วฟ.676 เครือข่ายและอุปกรณ์ไร้สาย
3(3-0-9)
วฟ.677 ระบบการประมวลผลกลุม่ เมฆและ 3(3-0-9)
สถาปัตยกรรมเสมือน
วฟ.678 การสื่อสารไร้สายแบบแอดฮอคและ 3(3-0-9)
ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

ตัดออก
กลุ่มวิจัยโรงงานอัจฉริยะ
วฟ.614 วิศวกรรมหุ่นยนต์
วฟ.615 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
วฟ.616 การรับรู้ของเครื่องจักร
วฟ.617 เทคโนโลยีไร้สาย
วฟ.714 หัวข้อคัดสรรทางด้านการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร
วฟ. 715 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติ
วฟ.716 หัวข้อคัดสรรทางด้านอุตสาหกรรม 4.0
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมการแพทย์
วฟ.624 เซนเซอร์และเครื่องมือตรวจวัดทาง

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

การแพทย์
วฟ.625 การประมวลผลสัญญาณเพื่องานทาง

3(3-0-9)

การแพทย์
วฟ.626 การประมวลผลภาพเพื่องานทาง

3(3-0-9)

การแพทย์
วฟ.627 ข่ายประสาทวิวัฒน์และการเรียนรู้เชิงลึก 3(3-0-9)
วฟ.724 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 3(3-0-9)
วฟ. 725 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยี

3(3-0-9)

สารสนเทศและการสื่อสาร
วฟ.726 หัวข้อคัดสรรทางด้านปัญญาประดิษฐ์

3(3-0-9)
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชาใหม่

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเชิงควอนตัมและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วฟ.634 ทัศนศาสตร์
3(3-0-9)
วฟ.635 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-9)
วฟ.636 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-9)
วฟ.637 ฟิสิกส์ของแข็ง
3(3-0-9)
วฟ.734 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรม
3(3-0-9)
อิเล็กทรอนิกส์
วฟ.735 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม 3(3-0-9)
วฟ.736 หัวข้อคัดสรรทางด้านทฤษฎีสนาม
3(3-0-9)
แม่เหล็กไฟฟ้า
กลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพิ่มรายวิชาใหม่
พลังงาน โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
วฟ.644 การบูรณาการแนวคิดสมาร์ทกริดกับ 3(3-0-9)
สาธารณูปโภคไฟฟ้าและพลังงาน
วฟ.645 วิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
3(3-0-9)
วฟ.646 การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสม 3(3-0-9)
วฟ.647 การบูรณาการจัดการข้อมูลสาหรับระบบ 3(3-0-9)
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
วฟ.744 หัวข้อคัดสรรทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-9)
ศูนย์ข้อมูลสาหรับการสาธารณูปโภคและเมืองอัจฉริยะ
วฟ.745 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยี
3(3-0-9)
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับระบบสาธารณูปโภค
และโลจิสติกส์อัฉริยะ
วฟ.746 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาการให้ 3(3-0-9)
บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนสาหรับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณูปโภค
กลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้ากาลัง
เพิม่ รายวิชาใหม่
วฟ.654 แบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-9)
วฟ.655 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง 3(3-0-9)
วฟ.656 การจาลองเชิงพลวัตของระบบไฟฟ้า 3(3-0-9)
กาลัง
วฟ.657 แบบจาลองและการจาลองของกริด
3(3-0-9)
ผนวกพลังงานหมุนเวียน
วฟ.754 หัวข้อคัดสรรทางด้านการจาลอง
3(3-0-9)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
วฟ.755 หัวข้อคัดสรรทางด้านแบบจาลองและ 3(3-0-9)
การจาลองระบบไฟฟ้ากาลัง
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วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)
วฟ.805 วิทยานิพนธ์
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39

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
วฟ.804 วิทยานิพนธ์
18

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชาใหม่

กลุ่มวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการใช้งาน
วฟ.664 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(3-0-9)
วฟ.665 การคานวณแบบขนาน
3(3-0-9)
วฟ.764 หัวข้อคัดสรรทางด้านความปลอดภัย 3(3-0-9)
และการเข้ารหัสข้อมูล
วฟ.765 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิทยาการข้อมูล 3(3-0-9)
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เพิ่มรายวิชาใหม่
วฟ.674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-9)
วฟ.675 การออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์
3(3-0-9)
วฟ.676 การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(3-0-9)
วฟ.774 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนา
3(3-0-9)
แอพพลิเคชัน
วฟ.775 หัวข้อคัดสรรทางด้านการปฏิสมั พันธ์ 3(3-0-9)
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)
วฟ.803 วิทยานิพนธ์
36
เปลีย่ นรหัสและปรับ
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
เปลี่ยนรหัสและ
วฟ.804 วิทยานิพนธ์
18
หน่วยกิตคงเดิม
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ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2558
1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
วฟ.500 พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
วฟ. 600 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 1
วฟ. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 2
วฟ. 603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 3
วฟ. 700 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์
วฟ. 701 เครื่องมือคานวณสาหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ. 618 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2561
วฟ.500 พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

คงเดิม

วฟ. 600 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 1
วฟ. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 2
วฟ. 603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 3
วฟ. 700 คณิตศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ. 701 เครื่องมือคานวณสาหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ. 635 กลศาสตร์ควอนตัม

คงเดิม

วฟ. 619 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง

วฟ. 636 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง

วฟ. 634 แบบจาลองทางไฟฟ้ากาลัง

วฟ. 654 แบบจาลองของอุปกรณ์ไฟฟ้า
กาลัง
วฟ. 655 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังขั้น
สูง
วฟ. 656 การจาลองเชิงพลวัตของระบบ
ไฟฟ้ากาลัง
วฟ.702 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
วฟ. 664 การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ

วฟ. 635 วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
วฟ. 636 พลวัตของระบบไฟฟ้ากาลัง
วฟ.654 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนือ่ ง
วฟ. 677 ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆและ
สถาปัตยกรรมเสมือน
วฟ. 805 วิทยานิพนธ์

สรุปการเปลี่ยนแปลง

วฟ. 803 วิทยานิพนธ์

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนชื่อ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนชื่อ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนชื่อ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนชื่อ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนชื่อ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนชื่อ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัส
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สรุปการเปลี่ยนแปลง

วฟ. 614 วิศวกรรมหุ่นยนต์
วฟ. 615 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่
วฟ. 616 การรับรู้ของเครื่องจักร
วฟ. 617 เทคโนโลยีไร้สาย
วฟ. 714 หัวข้อคัดสรรทางด้านการเรียนรู้
ของเครื่องจักร
วฟ. 715 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ
วฟ. 716 หัวข้อคัดสรรทางด้านอุตสาหกรรม
4.0
วฟ. 624 เซนเซอร์และเครื่องมือตรวจวัด
ทางการแพทย์
วฟ. 625 การประมวลผลสัญญาณเพื่องาน
ทางการแพทย์
วฟ. 626 การประมวลผลภาพเพื่องานทาง
การแพทย์
วฟ. 627 ข่ายประสาทวิวัฒน์และการเรียนรู้
เชิงลึก
วฟ. 634 ทัศนศาสตร์
วฟ. 724 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยี
เซ็นเซอร์
วฟ. 725 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วฟ. 726 หัวข้อคัดสรรทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์
วฟ. 637 ฟิสิกส์ของแข็ง
วฟ. 734 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
วฟ. 735 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยี
ควอนตัม
วฟ. 736 หัวข้อคัดสรรทางด้านทฤษฎี
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
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หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2561
วฟ. 644 การบูรณาการแนวคิดสมาร์ทกริด
กับสาธารณูปโภคไฟฟ้าและพลังงาน
วฟ. 645 วิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
วฟ. 646 การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลให้
เหมาะสม
วฟ. 647 การบูรณาการจัดการข้อมูลสาหรับ
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
อัจฉริยะ
วฟ. 744 หัวข้อคัดสรรทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานศูนย์ข้อมูลสาหรับการสาธารณูปโภค
และเมืองอัจฉริยะ
วฟ. 745 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับระบบ
สาธารณูปโภคและโลจิสติกส์อัฉริยะ
วฟ. 746 หัวข้อคัดสรรทางด้านการ
พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อความยั่งยืนสาหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสาธารณูปโภค
วฟ. 657 แบบจาลองและการจาลองของก
ริดผนวกพลังงานหมุนเวียน
วฟ. 754 หัวข้อคัดสรรทางด้านการจาลอง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
วฟ. 755 หัวข้อคัดสรรทางด้านแบบจาลอง
และการจาลองระบบไฟฟ้ากาลัง
วฟ. 665 การคานวณแบบขนาน
วฟ. 764 หัวข้อคัดสรรทางด้านความ
ปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูล
วฟ. 765 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิทยาการ
ข้อมูล
วฟ. 674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วฟ. 675 การออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์
วฟ. 676 การจัดการโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์

สรุปการเปลี่ยนแปลง

107

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2561
วฟ. 774 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น
วฟ. 775 หัวข้อคัดสรรทางด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
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4. รายวิชาที่ปิด/ตัดออก
วฟ. 702 การหาผลเลิศสาหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วฟ. 704 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1
วฟ. 705 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2
วฟ. 614 ออปติกส์
วฟ. 615 การสื่อสารทางแสง
วฟ. 616 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
วฟ. 617 เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา
วฟ. 624 การประมวลผลสัญญาณขั้นสูงและ
การประยุกต์ใช้งาน
วฟ. 625 การประมวลผลสัญญาณเชิงสถิติ
วฟ. 626 การประมวลผลสัญญานเสียงพูดและ
ภาษาธรรมชาติ
วฟ. 627 การรู้จารูปแบบขั้นสูง
วฟ. 628 โครงข่ายประสาทเทียม
วฟ. 629 การประมวลผลสัญญาณภาพขั้นสูง
และการประยุกต์ใช้งาน
วฟ. 637 การปฏิบัติการของระบบไฟฟ้ากาลัง
ขั้นสูง
วฟ. 638 วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังสูง
วฟ. 639 การควบคุมและการขับเคลื่อน
เครื่องจักรไฟฟ้า
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วฟ. 644 ระบบไฟฟ้ากาลังโดยพลังงาน
ทดแทน
วฟ. 645 การประเมินค่าความน่าเชื่อถือของ
ระบบไฟฟ้ากาลัง
วฟ. 646 พลังงานไฟฟ้าเชิงเศรษฐศาสตร์และ
การวางแผนพลังงาน
วฟ. 647 อุตสาหกรรมไฟฟ้าภายใต้ภาวะ
แข่งขัน
วฟ. 655 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
วฟ. 656 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฝัง
ตัว
วฟ. 657 การทาเหมืองข้อมูล
วฟ. 664 ความมั่นคงของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
วฟ. 665 วิทยาการเข้ารหัสและความมั่นคงใน
ระบบคอมพิวเตอร์
วฟ. 666 การออกแบบและวิเคราะห์
โปรโตคอลเพื่อความมั่นคงในการสื่อสาร
วฟ. 674 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
โพรโตคอล
วฟ. 675 การบริหารระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
วฟ. 676 เครือข่ายและอุปกรณ์ไร้สาย
วฟ. 678 การสื่อสารไร้สายแบบแอดฮอคและ
ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
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