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รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    พระรำชวังสนำมจันทร์ บัณฑิตวิทยำลัย ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  
 1.2 ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  
     สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
  ภาษาอังกฤษ   Master of Engineering  

Program in Electrical and Computer Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย         วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย          วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร)์ 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      M.Eng. (Electrical and Computer Engineering) 
 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก. แบบ ก 1 มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต 
 แผน ก. แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ      หลักสูตรปริญญำโท หลักสูตร 2 ปี   

5.2  ภาษาที่ใช้    ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ   
 5.3  การรับเข้าศึกษา     รับทั้งนักศึกษำไทยและต่ำงชำติที่สำมำรถใช้ภำษำไทยได้  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพำะของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2560 
 สภำวิชำกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2560 
  สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติหลักสูตรในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันที่ 17 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีกำรศึกษำ 2561 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 มหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น  

8.1  วิศวกร  
8.2  นักวิจัย  
8.3  นักวิชำกำร  
8.4  ที่ปรึกษำ  
8.5  อำจำรย์  
8.6  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 นำยชูเกียรติ สอดศรี 
 เลขประจ ำตัวประชำชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 คุณวุฒิ  Ph.D. (Acoustics) 

The Pennsylvania State University, USA (2003) 
M.S. (Electrical Engineering) 
The George Washington University, USA (1998) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2536) 
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9.2 นำยจิรัฏฐ ์ เหมือนชู 
 เลขประจ ำตัวประชำชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต ำแหน่ง  อำจำรย์ 
 คุณวุฒิ  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2544) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2540) 

9.3 นำยยุทธนำ เจวจินดำ 
 เลขประจ ำตัวประชำชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต ำแหน่ง  อำจำรย์ 
 คุณวุฒิ  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2555) 
M.Eng. (Computer Engineering)  
University of South Carolina, USA (1999) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (2535) 

9.4 นำยภมร ศิลำพันธ์ 
 เลขประจ ำตัวประชำชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต ำแหน่ง  อำจำรย์  
 คุณวุฒิ  ปร.ด. (ไฟฟ้ำศึกษำ)  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ (2554) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้ำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ (2548) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร (2545) 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
 เลขที่ 6 ถนนรำชมรรคำใน ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมที่มีควำมส ำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรส่งออกให้กับประเทศจ ำนวนมำกกว่ำล้ำนล้ำนบำทต่อปี ด้วย
กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วจึงท ำให้อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์เป็นส่วนส ำคัญที่ส่งผลต่อกำร
เติบโตและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจทั้งทำงตรงและทำงอ้อม มีบทบำทส ำคัญในกำรรองรับแรงงำนเนื่องจำกมีกำร
ลงทุนเพ่ิมและจ้ำงงำนเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรมฯ อย่ำงต่อเนื่อง และด้วยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งไปสู่กำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ต้องกำรเปลี่ยนแปลงจำกเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional farming) ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นกำร
บริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart farming)  เปลี่ยนจำกวิสำหกิจแบบเดิมไปสู่กำรเป็น Smart enterprises 
และ Startups ที่มีศักยภำพสูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  แรงงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ทักษะสูง ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งส ำคัญ  

  รำยงำนผลกำรศึกษำแนวโน้มควำมต้องกำรแรงงำนในช่วงปี 2553 -2557 ของกองวิจัยแรงงำน กรมกำร
จัดหำงำน กระทรวงแรงงำน และข้อมูลอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม พบว่ำ 
ควำมต้องกำรแรงงำนและกำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคลที่มีทักษะควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ได้ส่งผลกระทบต่อ
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตที่พ่ึงพำระบบกำรท ำงำนแบบอัตโนมัติเป็นอย่ำงมำก กำรเปลี่ยนมำใช้เทคโนโลยีกำรผลิต
อัตโนมัติทดแทนแรงงำนคน แม้จะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในเรื่องของควำมแม่นย ำ รวดเร็วและไม่อ่อนล้ำใน
กระบวนกำรผลิตซ้ ำ ๆ แต่ยังคงต้องกำรวิศวกรที่มีทักษะเฉพำะและมีควำมสำมำรถระดับสูงในกำรพัฒนำและดูแล
ระบบอัตโนมัติให้ท ำงำนได้ตำมลักษณะงำนที่ต้องกำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของวิทยำกำรด้ำนระบบฝังตัวว่ำเป็นส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนของระบบและกลไกอัตโนมัติ 
และเป็นส่วนสมองส ำหรับกำรท ำงำนของระบบที่ใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตต่ำง ๆ  กำรพัฒนำหลักสูตรของ
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเพ่ือผลิตทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพ มีทักษะด้ำนระบบฝังตัวทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
สำมำรถปรับและประยุกต์ใช้ภำยใต้สภำวะในสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้มีกำรพึ่งพำเทคโนโลยีที่
สร้ำงด้วยตนเอง ให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งยังสร้ำงโอกำสให้อุตสำหกรรมไทยพัฒนำได้อย่ำงมั่นคงและ
สำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศในด้ำนกำรผลิตและส่งออกได้ 
 เพ่ือเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำ และ
คอมพิวเตอร์ ที่ต้องกำรแรงงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญระดับสูง ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ ซึ่งอยู่ในภูมิภำคตะวันตก และได้ก่อตั้งมำ
เป็นเวลำ 10 ปี มีบุคลำกรส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญำโท
และปริญญำเอก ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรสร้ำงทรัพยำกรบุคคล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ควำมรับผิดชอบ และสำมำรถผสำนองค์ควำมรู้ทั้งด้ำนไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
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อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในระดับภูมิภำคและระดับประเทศแบบยั่งยืน  ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำจึงได้
จัดท ำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ โดยก ำหนดกำรเปิดรับ
นักศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมโลกำภิวัตน์  กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนวิชำชีพโดยอิสระ ท ำให้เกิดกำร

แข่งขันทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ  สังคมและวัฒนธรรมไทยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสังคมเกษตรมำเป็น
สังคมอุตสำหกรรม ที่มีเทคโนโลยีด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร พัฒนำอย่ำง
ใกล้ชิด  และด้วยแนวโน้มกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยในประเทศไทย  กำรใช้เทคโนโลยีในกำรช่วยเหลือและชดเชย
ก ำลังคนเป็นสิ่งที่จ ำเป็น  สังคมไทยที่อุดมปัญญำในยุคของโมเดลประเทศไทย 4.0  เป็นสังคมที่แข่งขันกันด้วย
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรผลิตบุคลำกรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับสูงทำงด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 พัฒนำหลักสูตรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศทำงด้ำนก ำลังคนและควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงสม่ ำเสมอให้ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  ให้
ควำมส ำคัญในเรื่องของจรรยำบรรณในวิชำชีพ กำรท ำงำนเป็นทีมและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับงำนที่รับผิดชอบ 
โดยค ำนึงถึงกฎหมำยของประเทศ และกฎหมำยสำกล 
 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 กำรพัฒนำหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยที่เน้นคุณภำพและคุณธรรมของกำรผลิต
บัณฑิต และมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในผู้น ำแห่งงำนวิจัยและกำรเรียนรู้ของประเทศ 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ผลิตมหำบัณฑิตที่มีองค์ควำมรู้ควบคู่กับกำรมีคุณธรรม มีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถค้นคว้ำ 
วิจัยและบูรณำกำรได้อย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
 1.2 ความส าคัญ 
  กำรขยำยตัวและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องและมีบทบำทต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจำกสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำร
ส่งออกเป็นจ ำนวนมหำศำล แล้วยังมีบทบำทส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเติบโตของอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ที่มีกำรใช้ระบบกำร
ผลิตหรือวัดคุมแบบอัตโนมัติ เช่น อุตสำหกรรมเกษตร อำหำร ยำนยนต์ และเครื่องมือแพทย์ แรงงำนที่มีทักษะและ
ควำมช ำนำญด้ำนไฟฟ้ำและระบบคอมพิวเตอร์ระดับสูง จึงเป็นที่ต้องกำรในแวดวงหลำกหลำยอุตสำหกรรม  
หลักสูตรวิศวกรรมมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มีควำมส ำคัญในกำรสร้ำง
ทรัพยำกรบุคคล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและสำมำรถผสำนองค์ควำมรู้ทั้ งด้ำนไฟฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำร
ประกอบอำชีพในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
  1.3.2 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตผู้มีควำมใฝ่รู้ มีควำมสำมำรถในงำนพัฒนำและกำรวิจัย ทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพ 
  1.3.3 เพ่ือสร้ำงมหำบัณฑิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภำวะควำม
เป็นผู้น ำ สำมำรถปรับตัวส ำหรับงำนที่ เกิดขึ้นตลอดชีวิต  และมีทักษะในกำรสื่อสำรทั้ งภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ 
  1.3.4 เพ่ือสนองนโยบำยรัฐ โดยเป็นกำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี รวมทั้งสนอง
ควำมต้องกำรแรงงำนระดับสูงด้ำนไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในกำรผสมผสำนฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เข้ำด้วยกัน 
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2.  แผนการพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แผนกำรพัฒนำหลักสูตรที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

ติดตำมและประเมินหลักสูตรอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

1. เอกสำรกำรปรับปรุงหลักสูตร 
2. ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เมิ น
หลักสูตร 
 

แผนกำรปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและควำมต้องกำรของ
ประเทศภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

กำรประเมินหลักสูตรเพื่อกำร
ปรับปรุงโดยพิจำรณำจำก ผลกำร
ด ำเนินงำน กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของหลักสูตรกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้มหำบัณฑิต และ
ภำวะกำรได้งำนท ำของมหำบัณฑิต 

รำยงำนผลกำรประเมินควำม 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

แผนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ภำยใน 3 ปี 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำน
วิชำกำรของคณำจำรย์และนักศึกษำ
ในหลักสูตร 

มีบทควำมที่ได้รับกำรเผยแพร่หรือ
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ   
        จัดกำรศึกษำระบบทวิภำค ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน   
       อำจมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
       ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
 ภำคกำรศึกษำต้น   เดือนสิงหำคม – ธันวำคม 
 ภำคกำรศึกษำปลำย    เดือนมกรำคม – พฤษภำคม 
 ภำคกำรศึกษำพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนำยน – สิงหำคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และระบบควบคุม หรือวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์ หรือที่
เกี่ยวข้องจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) รับรอง หรือ สถำบันกำรศึกษำที่ 
ก.พ. รับรองโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของที่ประชุมภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำบำงรำย อำจจะต้อง
ศึกษำรำยวิชำพ้ืนฐำนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือรำยวิชำที่
เปิดสอนในภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำตำมดุลยพินิจของภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเพ่ิมเติมจำกหน่วยกิตที่ก ำหนดตำม
หลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 
  2.2.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
พ.ศ. 2550 ข้อ 7 และที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ดูภำคผนวก ก) และข้ อก ำหนดเพ่ิมเติมของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
  2.2.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้ 

ทั้งนี้กำรคัดเลือกผู้ เข้ำศึกษำให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 และที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ดูภำคผนวก ก) และข้อก ำหนดเพ่ิมเติมของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 เนื่องจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ รับนักศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต หรือวิทยำศำสตรบัณฑิต หรือที่เกี่ยวข้องเข้ำเรียน จึงอำจมีปัญหำเรื่อง
นักศึกษำมีพ้ืนฐำนไม่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนในรำยวิชำเฉพำะด้ำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 ส ำหรับผู้ที่มีควำมรู้พ้ืนฐำนไม่เพียงพอ จะต้องศึกษำรำยวิชำพ้ืนฐำนระดับปริญญำตรีตำมดุลยพินิจของ
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เพ่ิมเติมจำกหน่วยกิตที่ก ำหนดตำมหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร แต่จะต้อง
ผ่ำนกำรประเมินผลกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรปรับพ้ืนฐำนให้มีควำมรู้เพียงพอในกำรต่อยอดควำมรู้ระดับสูงเฉพำะ
ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ต่อไป นอกจำกนี้ยังก ำหนดให้นักศึกษำทุกคนต้องลงทะเบียนรำยวิชำ
ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ และรำยวิชำสัมมนำส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้
มั่นใจว่ำมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จะเป็นผู้ที่มีทักษะทำงกำรวิจัย และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองได ้

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชั้นปีที่ 1 10 10 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 15 15 

รวม 10 20 25 30 30 
จ ำนวนที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ - 10 10 15 15 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมำณประจ ำปี หมวดค่ำวัสดุ ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน และค่ำครุภัณฑ์ของภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ (ไม่รวมค่ำ ใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกรณีที่ต้องเดินทำงไปศึกษำวิจัยใน
ต่ำงประเทศ) 
        2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  288,000   536,000   680,000   804,000   804,000  
ค่ำลงทะเบียน  95,000   385,000   485,000   577,500   577,500  
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 7,838,908   9,478,459  10,434,139  11,405,253  11,694,295  

รวมรายรับ 8,221,908  10,399,459  11,599,139  12,786,753  13,075,795  
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
หมวดเงิน 
  

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ       288,000         536,000        680,000        804,000        804,000  
ค่ำลงทะเบียน      95,000         385,000         485,000        577,500        577,500  
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 7,756,408       9,313,459    10,227,889     11,157,753    11,446,795  
รวมรำยรับ 8,139,408     10,234,459  11,392,889    12,539,253    12,828,295  
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
ก.งบด ำเนินกำร           
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 4,044,756 4,287,441.15 4,544,688 4,817,369 5,106,411 
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 1,314,366 2,628,732 3,285,915 3,943,098 3,943,098 
ทุนกำรศึกษำ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
รำยจ่ำยระดับ
มหำวิทยำลัย 

288,000 536,000 680,000 804,000 804,000 

รวม (ก) 5,737,122 7,542,173 8,600,603 9,654,467 9,943,509 
ข. งบลงทุน      

ค่ำครุภัณฑ์ 2,397,286 2,397,286 2,397,286 2,397,286 2,397,286 
ค่ำครุภัณฑ์เพ่ือกำร
พัฒนำหลักสูตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง      

รวม (ข) 2,407,286 2,407,286 2,407,286 2,407,286 2,407,286 
รวม (ก)+(ข) 8,144,408 9,949,459 11,007,889 12,061,753 12,350,795 
จ านวนนักศึกษา 10 20 25 30 30 
ค่าใช่จ่ายต่อหัวนักศึกษา 814,441 497,473 440,316 402,058 411,693 
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษำ 510,000 บำท ต่อปี 
 2.7  ระบบการศึกษา 
  [  / ] แบบชั้นเรียน 
  [    ] แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  [    ] แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  [    ] แบบทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
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  [    ] แบบทำงไกลอินเทอร์เน็ต 
  [    ] อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
         เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 
(ภำคผนวก ก) และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง  
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
          3.1  หลักสูตร 
               3.1.1  จ านวนหน่วยกิต      
      แผน ก แบบ ก 1  รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ     36  หน่วยกิต 
      3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 แผน 
คือ แผน ก แบบ ก 1  และ แผน ก แบบ ก 2  
   แผน ก แบบ ก 1 
  วิชำบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)      4 หน่วยกิต 
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)     36 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร     36 หน่วยกิต  
   แผน ก แบบ ก 2 
  วิชำบังคับ        6 หน่วยกิต 
  วิชำบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)      1 หน่วยกิต 
  วิชำบังคับเลือก        6 หน่วยกิต 
  วิชำเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ        9 หน่วยกิต 
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)      15 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ    36 หน่วยกิต 
   
  ส ำหรับนักศึกษำทั้งในแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ที่มีควำมรู้พ้ืนฐำนไม่เพียงพอ 
จะต้องศึกษำรำยวิชำพ้ืนฐำนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ตำม    
ดุลยพินิจของภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเพ่ิมเติมจำกหน่วยกิตที่ก ำหนดตำมหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
หลักสูตร  
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       3.1.3  รายวิชา 
        3.1.3.1   รหัสวิชา     ก ำหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก 
   เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบรำยวิชำ 
    627 หมำยถึง สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์  
       ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

   เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรำยวิชำ ดังนี้ 
    เลขตัวแรก หมำยถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษำปกติควรเรียนได้ 
   6 หมำยถึง  ระดับมหำบัณฑิต 
   7 หมำยถึง  ระดับมหำบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต 
  เลขตัวท่ีสอง หมำยถึง กลุ่มของรำยวิชำ 
   0 หมำยถึง  กลุ่มวิชำกำรประมวลสัญญำณและภำพดิจิทัล 
   1 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
   2 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์  
   3 หมำยถึง  กลุ่มวิชำอะคูสติกส์วิศวกรรม 
   4 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม 
   5 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   6 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมระบบฝังตัวและหุ่นยนต์ 
   7 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลังและพลังงำนทดแทน 
   8 หมำยถึง กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ 
   9 หมำยถึง  กลุ่มวิชำระเบียบวิธีวิจัย สัมมนำ และวิทยำนิพนธ์ 
  เลขตัวท่ีสาม หมำยถึง ล ำดับที่ของรำยวิชำ 
 
 
 
  3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
   รำยวิชำบรรยำย     1 หน่วยกิต เท่ำกับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
   รำยวิชำฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติกำร  1 หน่วยกิต เท่ำกับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
   รำยวิชำฝึกงำนหรือฝึกภำคสนำม   1 หน่วยกิต เท่ำกับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
   รำยวิชำวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ  1 หน่วยกิต เท่ำกับ 3 - 4 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
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ในแต่ละรำยวิชำก ำหนดเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน่วยกิตจำกจ ำนวนชั่วโมงบรรยำย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษำต้องศึกษำด้วยตนเองนอกเวลำเรียน (น) ต่อ 1 สัปดำห์ แล้วหำรด้วย 3 ซึ่งมี
วิธีคิดดังนี้ 
    จ ำนวนหน่วยกิต     = บ + ป + น 
              3  

กำรเขียนหน่วยกิตในรำยวิชำต่ำง ๆ ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว คือ 
   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำนั้น  

เลขตัวที่สอง สำม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
เลขตัวที่สอง บอกจ ำนวนชั่วโมงบรรยำยต่อสัปดำห์ 
เลขตัวที่สำม บอกจ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดำห์ 
เลขตัวที่สี่ บอกจ ำนวนชั่วโมงศึกษำนอกเวลำต่อสัปดำห์   

 
   3.1.3.3  รายวิชา 
      1) แผน ก แบบ ก 1  
   (ก) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน 4 หน่วยกิต ประกอบด้วยรำยวิชำต่อไปนี้           

 627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์    3*(3-0-6) 
    (Research Methodology in Electrical and Computer Engineering) 

627 692 สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์   1*(1-0-2) 
   (Seminar in Electrical and Computer Engineering) 
  (ข) วิทยานิพนธ์  
 627 693 วิทยำนิพนธ์    มีค่ำเทียบเท่ำ    36 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

*นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลกำรศึกษำเป็น S 
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2) แผน ก แบบ ก 2 
  (ก) วิชาบังคับ จ ำนวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรำยวิชำต่อไปนี้ 
 627 680  คณิตศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
   (Advanced Mathematics for Electrical and Computer Engineering) 
               627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
    (Research Methodology in Electrical and Computer Engineering) 
    (ข) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

627 692 สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์   1*(1-0-2) 
   (Seminar in Electrical and Computer Engineering) 
                               (ค) วิชาบังคับเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต จำก  3  รำยวิชำ  ต่อไปนี้ 
 627 600 สัญญำณและระบบขั้นสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Signals and Systems) 
      627 660  ระบบสมองกลฝังตัวและกำรประยุกต์ใช้งำน      3(3-0-6) 
            (Embedded Systems and Applications) 

     627 681 กำรวิเครำะห์ขั้นตอนวิธีและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                                  3(3-0-6) 
   (Algorithm Analysis and Numerical Methods)  

 (ง) วิชาเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต โดยเลือกจำกรำยวิชำต่อไปนี้  
หรือจำกวิชำบังคับเลือกที่ไม่เคยศึกษำมำก่อน 
627 601 กำรประมวลผลภำพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชัน   3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing and Computer Vision) 
627 602 หัวข้อเกี่ยวกับกำรประมวลสัญญำณดิจิทัลขั้นสูง   3(3-0-6) 
  (Topics in Advanced Digital Signal Processing) 
627 611 ปัญญำเชิงค ำนวณ      3(3-0-6) 
  (Computational Intelligence) 
627 612 โครงข่ำยประสำทเทียม      3(3-0-6) 
  (Artificial Neural Network) 
627 613 คลังข้อมูล       3(3-0-6) 

(Data Warehouse) 
 
 
 *นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลกำรศึกษำเป็น S 
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627 614 กำรค ำนวณเชิงขนำน      3(3-0-6) 
  (Parallel Computing) 
627 615 กำรเรียนรู้ของเครื่อง      3(3-0-6) 
  (Machine Learning) 
627 620 เครื่องมือทำงกำรแพทย์      3(3-0-6) 
  (Medical Instrumentation) 
627 621 กำรประมวลผลภำพทำงกำรแพทย์     3(3-0-6) 
  (Medical Image Processing) 
627 622 ชีวสำรสนเทศ       3(3-0-6) 
               (Bioinformatics) 
627 623 วิศวกรรมประสำทและวิทยำกำรปัญญำ    3(3-0-6) 
  (Neural Engineering and Cognitive Science)  
627 630 อะคูสติกส์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Acoustics) 
627 631 กำรได้ยินและกำรควบคุมเสียงรบกวน    3(3-0-6) 
  (Hearing and Noise Control) 
627 640 ทฤษฎีข่ำวสำรและกำรเข้ำรหัส     3(3-0-6) 
  (Information Theory and Coding) 
627 641 กำรสื่อสำรทำงแสงผ่ำนเส้นใย     3(3-0-6) 
  (Optical Fiber Communication) 
627 642 วิศวกรรมสำยอำกำศ      3(3-0-6) 
  (Antenna Engineering) 
627 650 กำรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก     3(3-0-6) 
  (Analog Integrated Circuits Design) 
627 651 กำรออกแบบวงจรกรองขั้นสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Filter Design) 
627 652 กำรออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Digital System Design) 
627 661 ระบบฝังตัวแบบเวลำจริง      3(3-0-6) 
  (Real-time Embedded Systems) 
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627 662 ศำสตร์หุ่นยนต์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Robotics) 
627 670  เครื่องจักรกลไฟฟ้ำและกำรขับเคลื่อน    3(3-0-6) 

(Electrical Machines and Drives) 
627 671  กำรควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวัตของกำรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ 3(3-0-6) 

(Vector Control and Dynamics of AC Motor Drives) 
627 672 ระบบพลังงำนทดแทน      3(3-0-6) 

(Renewable Energy Systems) 
627 682 วิธีกำรหำค่ำเหมำะที่สุด      3(3-0-6) 
  (Optimization Methods) 
627 683  เรื่องคัดเฉพำะด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering I) 
627 684  เรื่องคัดเฉพำะด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 2  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering II)  
627 703 กำรประมวลผลวีดิทัศน์ดิจิทัล     3(3-0-6) 
  (Digital Video Processing) 
627 716 กำรรู้จ ำแบบรูป       3(3-0-6) 
  (Pattern Recognition) 
627 732 อิเล็กโตรอะคูสติกทรำนสดิวเซอร์     3(3-0-6) 
  (Electroacoustic Transducers) 

  (จ) วิทยานิพนธ์  
 627 694 วิทยำนิพนธ์    มีค่ำเทียบเท่ำ 15   หน่วยกิต 
   (Thesis) 
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 3.1.4   แผนการศึกษา 
  3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 3*(3-0-6) 
627 692 สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 1*(1-0-2) 

รวมจ ำนวน - 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 693 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 

รวมจ ำนวน 12 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 693 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 

รวมจ ำนวน 12 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 693 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 

รวมจ ำนวน 12 
 
 
 
 

*นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลกำรศึกษำเป็น S 
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 3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
   627 680 คณิตศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

627 692 
 

สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
วิชำบังคับเลือก 

1*(1-0-2) 
6 

รวมจ ำนวน 9 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 วิชำเลือก 9 
รวมจ ำนวน 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 694 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) 9 

รวมจ ำนวน 9 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 694 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  6 

รวมจ ำนวน 6 
 
 
 
 
 

*นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลกำรศึกษำเป็น S 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
627 600 สัญญาณและระบบขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Signals and Systems) 

สัญญำณดิสครีตและกระบวนกำรแบบสุ่ม กำรแปลงฟูริเยร์และซี ฟังก์ชันควำมสัมพันธ์
และควำมหนำแน่นเชิงควำมถี่ส ำหรับสัญญำณสุ่ม ระบบดิสครีต ระบบเชิงเส้นและไม่แปรเปลี่ยน
กับเวลำที่มีลักษณะเป็นอุดมคติ กำรแปลงฮิลเบิร์ต ปริภูมิสถำนะและกำรสร้ำงระบบ 

Discrete signals and random processes. Fourier and Z transforms. 
Correlation function and spectral density of random signals. Discrete systems. 
Idealized linear, time-invariant systems. Hillbert transform. State-space and system 
realization. 

 
627 601 การประมวลผลภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชัน    3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing and Computer Vision) 

  กำรรับรู้ภำพ กำรปรับปรุงภำพ กำรแปลงทำงเรขำคณิตของภำพ กำรประมวลผลภำพสี  
กำรประมวลผลภำพโดยใช้มอร์โฟโลจี กำรแบ่งส่วนภำพ กำรบีบอัดภำพ กำรแทนและอธิบำยภำพ 
แนะน ำแนวคิดของคอมพิวเตอร์วิชันและกำรประยุกต์ใช้งำน หลักกำรด้ำนเรขำคณิตและกำรแปลง 
กำรประมำณกำรเคลื่อนที่  
           Image perception. Image enhancement. Geometrical transformations of 
images. Color image processing. Morphological image processing. Image 
segmentation. Image compression. Image representation and description. 
Computer vision concept introduction and applications in computer vision. 
Geometric primitives and transformations. Motion estimation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5&Sj=0
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627 602 หัวข้อเกี่ยวกับการประมวลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง    3(3-0-6) 
  (Topics in Advanced Digital Signal Processing) 

  พ้ืนฐำนและแนวคิดของกำรประมวลสัญญำณในกำรประมวลแบบมัลติเรท แบบจ ำลอง
ชนิดพำรำเมทริก ทฤษฎีกำรท ำนำยเชิงเส้น กำรประมำณสเปคตรัมแนวใหม่ เทคนิคจ ำพวกที่มี
ควำมละเอียดสูง กำรประยุกต์ใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับตัวกรองแบบไม่เป็นเชิงเส้นและแปรเปลี่ยนตำม
เวลำ 
  Fundamentals and concepts of signal processing in multirate processing. 
Parametric modeling. Linear prediction theory. Modern spectral estimation. High-
resolution techniques. Applications involving non-linear and time-variant filters. 
 

627 611 ปัญญาเชิงค านวณ       3(3-0-6) 
  (Computational Intelligence) 

  กำรค ำนวณเชิงวิวัฒนำกำรเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กลยุทธ์วิวัฒนำกำร ปัญญำ
แบบกลุ่ม หลักกำรพ้ืนฐำนของโครงข่ำยประสำทเทียม ชนิดของโครงข่ำยประสำทเทียม ทฤษฎี  
ฟัซซีเซ็ต ตรรกศำสตร์ฟัซซีและระบบฟัซซี ปัญญำเชิงค ำนวณแบบผสม  กำรประยุกต์ใช้งำน 
หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน 
  Introduction to evolutionary computation. Genetic algorithm. Evolutionary 
strategies. Swarm Intelligence. Foundations of artificial neural networks. Types of 
artificial neural networks. Fuzzy sets theory. Fuzzy logics and systems. Hybrid 
computational Intelligence. Applications. Current research topics 
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627 612 โครงข่ายประสาทเทียม       3(3-0-6) 
  (Artificial Neural Network) 

  ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้โครงข่ำยประสำทเทียมและตรรกะฟัซซีประกอบด้วย  
เพอร์เซ็บตรอนแบบหลำยชั้น  แผนผังกำรก่อร่ำงตัวเอง  โครงข่ำยแบบเรเดียลเบสิส  โครงข่ำยแบบ  
ฮ็อบฟีลด์  โครงข่ำยแบบวนกลับมำอีก  ทฤษฎีฟัซซีเซ็ต  กำรควบคุมแบบตรรกะฟัซซีและ
โครงข่ำยประสำทฟัซซีแบบปรับตัวเอง ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและกำรค ำนวณเชิงวิวัฒนำกำร  
กำรประยุกต์ใช้ในกำรควบคุม  กำรจ ำรูปแบบ กำรจ ำลองระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น กำรประมวลภำพ
และเสียงพูด  
  Theory and applications of artificial neural networks and fuzzy logic 
including multi-layer perceptron. Self-organization maps. Radial basis networks. 
Hopfield networks. Recurrent networks. Fuzzy set theory. Fuzzy logic control and 
adaptive fuzzy neural networks. Genetic algorithm and evolutionary computation.   
Applications to control, pattern recognition, nonlinear system modeling, speech 
and image processing. 
 

 

627 613 คลังข้อมูล        3(3-0-6) 
(Data Warehouse) 
  หลักกำร ทฤษฎีและสถำปัตยกรรมของคลังข้อมูล เทคนิคกำรใช้ข้อมูลของคลังข้อมูล 
เทคโนโลยีกำรประมวลเชิงวิเครำะห์แบบออนไลน์ (โอแอลเอพี)  กำรท ำพรีโปรเซสข้อมูล กำร
โมเดลข้อมูลหลำยมิติ ตัวชี้วัด อนุกรมล ำดับขั้น 
  Data warehouse principles, theory and architecture. Data warehouse 
implementation techniques. Online Analytical Processing (OLAP) technology. Data 
preprocessing. Multidimensional modelling. Indices. Hierarchies. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

627 614 การค านวณเชิงขนาน       3(3-0-6) 

  (Parallel Computing) 

  สถำปัตยกรรมส ำหรับกำรค ำนวณแบบขนำน หน่วยควำมจ ำแบบใช้ร่วมกันและแบบ

กระจำย สถำปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเอ็มไอเอ็มดี เครือข่ำยเชื่อมต่อ สถำปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ชนิดดำต้ำโฟลว์และอะเรย์ซิสโตลิก กำรประมวลผลแบบขนำน ขั้นตอนวิธีและ

ซอฟต์แวร์ส ำหรับคอมพิวเตอร์แบบขนำน 

  Architectures for parallel computing. Shared and distributed memory. SIMD 

and MIMD architectures. Interconnection networks. Dataflow and systolic array 

computer architectures. Parallel processing. Algorithms and software for parallel 

computers. 
 

627 615 การเรียนรู้ของเครื่อง       3(3-0-6) 

  (Machine Learning) 

  พ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ของเครื่อง ควำมน่ำจะเป็น แบบจ ำลองเชิงเส้นส ำหรับกำรถดถอย 

แบบจ ำลองเชิงเส้นส ำหรับกำรจ ำแนก วิธีกำรเคอร์เนล แบบจ ำลองและกำรอนุมำนเชิงกรำฟ 

แบบจ ำลองผสมและขั้นตอนวิธีอีเอ็ม กำรเรียนรู้เชิงลึก กำรประยุกต์ใช้งำน 

  Fundamentals of machine learning. Probability. Linear models for 

regression. Linear models for classification. Kernel methods. Graphical models and 

inferences. Mixture models and the EM algorithm. Deep learning. Applications. 
 

627 620 เครื่องมือทางการแพทย์       3(3-0-6) 
  (Medical Instrumentation) 

สรีรวิทยำพ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร  หลักกำรเครื่องมือทำงกำรแพทย์และกำรวัดทำง
สรีรวิทยำ วงจรขยำยสัญญำณไบโอโพเทนเซียล ทรำนสดิวเซอร์และอิเล็กโตรด กำรวิเครำะห์
สัญญำณชีวกำรแพทย์ ระบบกำรติดตำมผู้ป่วยและควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ
เครื่องมือทำงกำรแพทย์และกำรประยุกต์ใช้งำน 

Physiology fundamentals for engineers. Principles of medical 
instrumentation and physiological measurement. Biopotential amplifiers. 
Transducers and electrodes. Analysis of biomedical signals. Patient monitoring 
system and electrical safety. Special topics in medical instrumentation and 
applications. 
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627 621 การประมวลผลภาพทางการแพทย์     3(3-0-6) 
  (Medical Image Processing) 

  เทคโนโลยีกำรสร้ำงภำพทำงกำรแพทย์ เทคนิคกำรประมวลผลภำพส ำหรับงำนวิเครำะห์
ภำพทำงกำรแพทย์ หัวข้อประกอบด้วย กำรปรับปรุงภำพ กำรแบ่งส่วนภำพ กำรลงทะเบียนภำพ 
และกำรสร้ำงภำพ 3 มิติ 
  Medical imaging technologies. Image processing techniques for medical 
image analysis. Topics include image enhancement, image segmentation, image 
registration and 3D image reconstruction.   

 

627 622 ชีวสารสนเทศ        3(3-0-6) 
                   (Bioinformatics)  

  วิธีเชิงกำรค ำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรศึกษำข้อมูลล ำดับทำงชีวภำพใน
ชีววิทยำเชิงเปรียบเทียบและวิวัฒนำกำร กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและควำมหมำย  เทคนิคส ำหรับ
กำรสืบค้นฐำนข้อมูลด้ำนล ำดับทำงชีวภำพ กำรจับคูแ่ละกำรเปรียบเทียบควำมเหมือนของล ำดับทำง
ชีวภำพแบบหลำยสำย วิธีแบบวิวัฒนำกำรชำติพันธุ์ วิธีส ำหรับกำรรู้จ ำแบบและกำรอนุมำนเชิง
ฟังก์ชันจำกข้อมูลล ำดับ 
  Computational methods using computers to study biological sequence 
data in comparative biology and evolution. Analysis of structure and meaning. 
Techniques for searching biosequence databases, pairwise and multiple biological 
sequence alignment. Phylogenetic methods. Methods for pattern recognition and 
functional inference from sequence data. 
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627 623 วิศวกรรมประสาทและวิทยาการปัญญา     3(3-0-6) 
  (Neural Engineering and Cognitive Science) 

พ้ืนฐำนสรีรวิทยำระบบประสำทและวิทยำกำรปัญญำ หลักของกำรรับรู้ กระบวนกำร
ทำงปัญญำและกำรกระท ำ วิธีกำรและเทคโนโลยีกำรแสดงผลสัญญำณสมอง พ้ืนฐำนกำรวัดและ
ประมวลสัญญำณสมอง หลักกำรเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีพ้ืนฐำนและงำนวิจัยใน
ปัจจุบันของกำรเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์และวิทยำกำรปัญญำ 

Fundamentals of neurophysiology and cognitive science. Principles of 
perception, cognition and action. Brain signal monitoring methods and 
technologies. Fundamentals of brain signal measurement and processing. 
Principles of brain-computer interface. Basic theories and current research of 
brain-computer interface and cognitive science. 

 
627 630 อะคูสติกส์วิศวกรรม       3(3-0-6) 

 (Engineering Acoustics) 
  แนวคิดเชิงทฤษฎีพ้ืนฐำนของระบบอะคูสติกส์ กำรสั่นทำงกล ปรำกฏกำรณ์คลื่นระนำบ 
และคลื่นทรงกลมในตัวกลำงของไหล ระบบลัมพ์และดิสตริบิวทิดเรโซแนนซ์ ปรำกฏกำรณ์กำร
ดูดกลืนและกำรได้ยิน   
  Fundamental theoretical concepts of acoustical systems. Mechanical 
vibrations. Plane and spherical wave phenomena in fluid media. Lumped and 
distributed resonant systems. Absorption phenomena and hearing. 

 
627 631 การได้ยินและการควบคุมเสียงรบกวน     3(3-0-6) 
  (Hearing and Noise Control) 

  หลักกำรของกำรได้ยินเสียง หน่วยและระดับกำรวัด กำรตอบสนองของมนุษย์ต่อเสียง
รบกวน ธรรมชำติของเสียงและกำรควบคุมเสียงรบกวน  เครื่องมือวัดเสียงรบกวน อะคูสติกส์ของ
ห้อง กำรเคลื่อนที่ของเสียงผ่ำนโครงสร้ำงและท่ีโล่ง กำรควบคุมกำรสั่นสะเทือน 
  Principles of hearing. Measurement units and levels. Human response to 
noise. Nature of sounds and noise control. Instrumentations for noise 
measurement. Room acoustics. Sound propagation through structures and 
outdoors. Vibration control.  
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627 640 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส      3(3-0-6) 
  (Information Theory and Coding) 

 ทฤษฎีข่ำวสำร ควำมน่ำจะเป็นและเอนโทรปี  แบบจ ำลองช่องสัญญำณ ควำมจุ
ช่องสัญญำณ ทฤษฎีอัตรำกำรสูญเสีย  พ้ืนฐำนของกำรเข้ำรหัสช่องสัญญำณ รหัสแก้ไข
ข้อผิดพลำด รหัสวน รหัสแฮมมิง รหัสรีดโซโลมอน รหัสคอนโวลูชัน อัลกอริทึมวิเทอร์บิ        
กำรมอดูเลตแบบเทรลลิส รหัสตรวจสอบพำริตี้แบบควำมหนำแน่นต่ ำ (แอลดีพีซี) รหัสเทอร์โบ 
รหัสสมัยใหม่อื่นๆ 
 Information theory. Probability and entropy. Channel models. Channel 
capacity. Rate distortion theory. Fundamentals of channel coding. Error-
correcting codes. Cyclic codes. Hamming codes. Reed-Solomon codes. 
Convolutional codes. Viterbi algorithm. Trellis modulation. Low-density parity-
check (LDPC) codes. Turbo codes. Other modern codes. 

 
627 641 การสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสง      3(3-0-6) 
  (Optical Fiber Communication) 

กำรแพร่กระจำยในใยแก้วน ำแสง ส่วนประกอบของสำยใยแก้ว กำรกระจำย กำรหักเห
สองแนว  กำรวัดค่ำ แหล่งก ำเนิดแสง ตัวมอดูเลต ตัวตรวจจับ สมกำรอัตรำ กำรมอดูเลต
ทำงตรงและทำงอ้อม วงจรสมดุล สัญญำณรบกวน ตัวรับแสง ควำมไวและช่วงพลวัต ระบบโค
เฮียเรนท์ สมรรถนะระบบ ระบบและเทคนิคข้ันสูงของกำรสื่อสำรด้วยสำยใยแก้ว  

Propagation in optical fibers. Optical components. Dispersion. 
Birefringence. Measurements. Optical sources. Modulators. Detectors. Rate 
equations. Direct and indirect modulation. Equivalent circuits. Noise. Optical 
receivers. Sensitivity and dynamic range. Coherent systems. System performance. 
Advanced systems and techniques of optical fiber communication. 
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627 642 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
  (Antenna Engineering) 

   หลักกำรเบื้องต้นและค ำจ ำกัดควำมทำงวิศวกรรมสำยอำกำศ ระบบกำรแพร่กระจำย
คลื่น ข้อควรพิจำรณำในทำงปฏิบัติ สำยอำกำศแบบสำยและผลกระทบของกำรต่อกรำวด์ไม่
สมบูรณ์ สำยอำกำศแบบอเพอร์เจอร์ ท่อน ำคลื่น ฮอร์นและชนิดตัวสะท้อนคลื่น หัวข้อคัดสรร
เกี่ยวกับทฤษฎีและกำรออกแบบวิศวกรรมสำยอำกำศ 
   Basic principles and definitions of antenna engineering. Radiation systems. 
Practical considerations. Wire antenna and impacts of imperfect ground. Aperture 
antennas. Waveguide. Horn and reflector types. Selected topics in antenna 
engineering theory and design. 
 

627 650 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก      3(3-0-6) 
  (Analog Integrated Circuits Design) 

  เทคโนโลยีกำรผลิตวงจรรวม วงจรรวมพ้ืนฐำนในเทคโนโลยีบีเจที ซีมอส และไบซีมอส 
อุปกรณ์แอคทีฟส ำเร็จรูป วงจรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบแอนะล็อกและดิจิทัล วงจรกรองควำมถ่ีแบบ
แอนะล็อก ออสซิลเลเตอร์ สัญญำณรบกวนในวงจรรวมและวิธีกำรลดสัญญำณรบกวน 
  Integrated circuit fabrication technology. Basic integrated circuits in BJT, 
CMOS and BiCMOS technologies. Active building blocks. Interface circuits in analog 
and digital systems. Analog filters. Oscillators. Noise in integrated circuits and noise 
reduction methods. 

 

627 651 การออกแบบวงจรกรองข้ันสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Filter Design) 

  ข้อก ำหนดของวงจรกรองและขั้นตอนกำรออกแบบ ฟังก์ชันถ่ำยโอน กำรสเกลและกำร
แปลค่ำรีแอคแตนซ์ ทฤษฎีกำรประมำณของวงจรกรอง  หลักเกณฑ์กำรออกแบบด้วยค่ำก ำลังสอง
น้อยที่สุดและรำบเรียบที่สุด โครงข่ำยแบบสองพอร์ต โครงข่ำยแบบแลดเดอร์และแลตทิซ กำร
ออกแบบวงจรกรองแบบแอคทีฟ  ควำมไว กำรป้อนกลับ วงจรเหนี่ยวน ำจ ำลอง 
  Filter specifications and design processes. Transfer functions. Reactance 
scaling and transformation. Filter approximation theory. Least mean square and 
maximally flat design criteria. Two-port networks. Ladder and lattice networks. 
Active filter designs. Sensitivity. Feedback. Simulated inductance circuits. 
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627 652 การออกแบบระบบดิจิทัลข้ันสูง       3(3-0-6) 
 (Advanced Digital System Design) 

  สถำปัตยกรรมระบบดิจิทัล หน่วยตรรกะเลขคณิต เส้นทำงข้อมูล ตัวประมวลผล             
กำรออกแบบแบบล ำดับขั้น   ระบบบัสภำยในชิป กำรออกแบบเพ่ือกำรทดสอบได้ กำรสังเครำะห์
ระบบดิจิทัล กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของระบบดิจิทัล กำรประยุกต์ใช้งำน หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน 
  Digital system architecture. Arithmetic logic units. Datapaths. Processors. 
Hierarchical design.  On-chip bus systems. Design for testability. Digital system 
synthesis.  Digital system performance analysis.  Applications.  Current research 
topics. 

 
627 660 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน     3(3-0-6) 

 (Embedded Systems and Applications) 
สถำปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว ฮำร์ดแวร์ฝังตัว หน่วยประมวลผลฝังตัว 

ซอฟต์แวร์ฝังตัว ระบบเวลำจริง กำรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับระบบสมองกลฝังตัว กำร
ออกแบบฮำร์ดแวร์ร่วมกับซอฟต์แวร์ และกำรประยุกต์ใช้ 

Embedded system architecture. Embedded hardware. Embedded 
processors. Embedded software. Real-time system. Electronic circuits design for 
embedded systems. Hardware/software codesign and applications. 

 
627 661 ระบบฝังตัวแบบเวลาจริง       3(3-0-6) 
  (Real-time Embedded Systems) 

  สถำปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์ ไอ/โอ และอุปกรณ์ต่อพ่วง กำรเชื่อมต่อกับไอ/โอ 
ระบบปฏิบัติแบบเวลำจริง เงื่อนไขบังคับแบบเวลำจริง ทฤษฎีกำรจัดก ำหนดกำร ระเบียบวิธีกำร
ออกแบบระบบแบบเวลำจริง กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ฝังตัวแบบเวลำจริง กรณีศึกษำ 

Microcontroller architecture. I/O and peripheral devices. I/O interfacing. 
Real-time operating systems. Real-time constraints. Scheduling theory. Real-time 
system design methodology. Real-time embedded software development. Case 
studies. 
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627 662 ศาสตร์หุ่นยนต์ขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Robotics) 

  หลักกำรพื้นฐำนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ จลนศำสตร์ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กำรรับรู้ กำรระบุ
ต ำแหน่งของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กำรวำงแผนและกำรน ำทำง ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน 
  Fundamental principles of autonomous mobile robots. Mobile robot 
kinematics. Perception. Mobile robot localization. Planning and navigation. Artificial 
intelligence for autonomous mobile robots. Current research topics. 

 
627 670  เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน     3(3-0-6) 

(Electrical Machines and Drives) 
หลักกำรเบื้องต้นของวงจรแปลงผันก ำลังในกำรขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ กำร

ควบคุมกำรแปรเปลี่ยนควำมเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำ กำรขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง
ด้วยกำรควบคุมมุมเฟส และวงจรแปลงแบบสวิทช์โหมด กำรขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน ำด้วย
ระดับแรงดันไฟฟ้ำที่ขดลวดสเตเตอร์ กำรควบคุมก ำลังงำนสลิป และกำรควบคุมแบบสเกลำร์ 
หลักกำรขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน ำด้วยกำรควบคุมแบบเวกเตอร์  

Basic principles of power converters in electrical machine drives. Variable 
speed control of electric motors. Motor drives using phase-control, and switch 
mode converters. Induction motor drives using stator voltage control, slip power 
control, and scalar control. Principles of vector controlled induction motor drives. 
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627 671  การควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวัตของการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ 3(3-0-6) 
(Vector Control and Dynamics of AC Motor Drives) 

กำรขบัเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับเบื้องต้น แบบจ ำลอง ดี และ คิว ของเครื่องจักรไฟฟ้ำ
เหนี่ยวน ำและซิงโครนัส แบบจ ำลอง ดี และ คิว ของคอนเวอร์เตอร์ก ำลังโซลิดสเตท กำรวิเครำะห์
เวกเตอร์เชิงซ้อนของเครื่องจักรไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำ หลักกำรควบคุมแบบเวกเตอร์และฟิลด์โอเรียน  
เตชัน  กำรตอบสนองพลวัติของวงจรแปรผันก ำลัง ควำมไวของพำรำมิเตอร์และผลกำรอ่ิมตัวใน
ฟิลด์โอเรียนเตชันทำงอ้อม กำรท ำงำนช่วงสนำมแม่เหล็กอ่อนตัว  

Introduction to ac motor drives. D and Q modeling of induction and 
synchronous machines. D and Q modeling of solid-state converters. Complex 
vector analysis of induction machines. Principles and dynamic response vector 
control and field orientation. Dynamic response of power converters. Parameter 
sensitivity and saturation effects in indirect field orientation. Field weakening 
operation.  

 
627 672 ระบบพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 

(Renewable Energy Systems) 
แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ ชีวมวล ลมและคลื่นมหำสมุทร พลังงำนใต้พิภพ  

กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนและเทคนิคในกำรเชื่อมต่อเข้ำกับระบบไฟฟ้ำ กำรออกแบบระบบ
พลังงำนทดแทนที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำในปัจจุบัน 

Electric energy resources from solar, biomass, wind and ocean waves. 
Geothermal energy. Energy Conversion and interface techniques to electricity 
systems. Environmental design of renewable energy systems. Current 
developments. 
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627 680   คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Electrical and Computer Engineering) 

  คณิตศำสตร์ส ำหรับแก้ปัญหำด้ำนวิศวกรรม  สมกำรอนุพันธ์ สมกำรอนุพันธ์ย่อย กำร
แปลงลำปลำสและกำรแก้ปัญหำในโดเมนเวลำ สมกำรอินทิกรัล เมตริกส์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และ
เชิงปริพันธ์ของเวคเตอร์   ตัวแปรและฟังก์ชันเชิงซ้อน กำรหำอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
เชิงซ้อน  
  Mathematics for solving engineering problems. Ordinary differential 
equations. Partial differential equations. Laplace transform and time domain 
solution. Integral equations. Matrices. Vector differential and integral calculus. 
Complex variables and functions. Differentiation and integration of complex 
functions.  

 
627 681 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 
  (Algorithm Analysis and Numerical Methods) 

  กำรวิเครำะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีส ำหรับกำรจัดเรียง กำรค้นหำและวิธีกำรแบบสุ่ม 
ปัญหำเอ็นพีบริบูรณ์ พ้ืนฐำนระเบียบวิธีเชิงตัวเลข กำรแก้สมกำรไม่เป็นเชิงเส้น กำรแก้ระบบ
สมกำรพีชคณิตเชิงเส้น กำรประมำณค่ำด้วยฟังก์ชันพหุนำม  กำรหำอนุพันธ์เชิงตัวเลข กำรหำ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข   กำรประมำณค่ำผลเฉลยของสมกำรเชิงอนุพันธ์ 
  Analysis and design of algorithms for sorting, searching and random 
methods. NP-completeness problems. Foundations of numerical methods. Solving 
non-linear equations. Solving systems of linear equations. Polynomial 
interpolation. Numerical differentiation and integration. Numerical solutions of 
ordinary differential equations. 
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627 682 วิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุด       3(3-0-6) 
  (Optimization Methods) 

  พ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ กำรหำค่ำเหมำะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ กำรหำค่ำต่ ำที่สุดของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว วิธีเกรเดียนต์ วิธีของนิวตัน วิธีก ำลังสองน้อยสุด ก ำหนดกำรเชิงเส้น กำรหำ
ค่ำเหมำะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับท่ีไม่เป็นเชิงเส้น 
  Mathematical foundations. Unconstrained optimization. Single variable 
minimization. Gradient methods. Newton’s method. Least square method. Linear 
programming. Nonlinear constrained optimization. 

 
627 683  เรื่องคัดเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1   3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering I) 
เรื่องท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันและกำรพัฒนำใหม่ๆ ในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
Currently interesting topics and recent developments in the field of 

electrical and computer engineering. 
 
627 684  เรื่องคัดเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2   3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering II)  
เรื่องที่น่ำสนใจในปัจจุบันและกำรพัฒนำใหม่ๆ ในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 

โดยเนื้อหำไม่ซ้ ำกับรำยวิชำ 627 683 เรื่องคัดเฉพำะด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 1 
Currently interesting topics and recent developments in the field of 

electrical and computer engineering, of which the content is not overlapping with 

that of the course 627 683 Selected Topics in Electrical and Computer Engineering 
I. 
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627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
(Research Methodology in Electrical and Computer Engineering) 

 เงื่อนไข : นักศึกษำ แผน ก แบบ ก 1 วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U  
   นักศึกษำ แผน ก แบบ ก 2 วัดผลกำรศึกษำเป็นระดับกำรศึกษำ 

            กำรท ำงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ กำรก ำหนดหัวข้อวิจัย กำรทบทวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
กำรออกแบบวิธีวิจัย กำรเขียนข้อเสนอโครงงำนวิจัย กำรออกแบบกำรทดลอง กำรเก็บและ
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ กำรเขียนรำยงำนวิจัย เทคนิคกำรน ำเสนอ
และเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
  Systematic approach in conducting research. Research topic formulation. 
Literature review. Research design. Research proposal writing. Experimental design. 
Data collection and analysis by qualitative and quantitative approaches. Research 
report writing. Presentation techniques and research findings dissemination. 

 
627 692 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์     1(1-0-2) 
  (Seminar in Electrical and Computer Engineering) 
  เงื่อนไข : วิชำนี้วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U 

  กำรอ่ำนและควำมเข้ำใจบทควำมในหัวข้อที่น่ำสนใจในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
คอมพิวเตอร์ น ำเสนอบทควำมต่อที่ประชุมประกอบด้วยอำจำรย์และนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำสัมมนำ ส่งรำยงำนเรื่องท่ีได้น ำเสนอภำยในเวลำที่ก ำหนด 
  Reading and comprehending articles on interesting topics in the field of 
electrical and computer engineering. Presentation of the articles to a meeting 
consisting of faculty members and students registering for this course. Submitting 
a presented article within the due date. 
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627 693 วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
            วิชำบังคับก่อน : 627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์  
       และ 627 692  สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 

 งำนวิจัยในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่
ปรึกษำส ำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 1 
 Research in the field of electrical and computer engineering under the 
supervision of an advisor for students enrolling in Plan A-1. 
 

627 694 วิทยานิพนธ์           มีค่าเทียบเท่า 15 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
  วิชำบังคับก่อน : 627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์  
      และ  627 692  สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 

  งำนวิจัยในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่
ปรึกษำส ำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 2 
  Research in the field of electrical and computer engineering under the 
supervision of an advisor for students enrolling in Plan A-2. 

 
627 703 การประมวลผลวีดิทัศน์ดิจิทัล      3(3-0-6) 
  (Digital Video Processing) 

  หลักกำรพ้ืนฐำนกำรประมวลผลวีดิทัศน์ดิจิทัล กำรชักตัวอย่ำงวีดิทัศน์และกำรแปลง
อัตรำ กำรประมำณกำรเคลื่อนไหวสองมิติ กำรแบ่งส่วนวีดิทัศน์ พ้ืนฐำนกำรเข้ำรหัสวีดิทัศน์ 
ประกอบไปด้วย กำรเข้ำรหัสไบนำรี่ กำรควอนไทซ์ กำรเข้ำรหัสกำรแปลง และมำตรฐำนกำรบีบ
อัดวีดิทัศน์ 
  Basic principles of digital video processing. Video sampling and rate 
conversion. Two-dimensional motion estimation. Video segmentation. Video 
coding fundamentals: binary coding, quantization, transform coding, and video 
compression standards. 

 
 
 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5&Sj=0
http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5&Sj=0
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627 716 การรู้จ าแบบรูป        3(3-0-6) 
  (Pattern Recognition) 

         ระบบกำรรู้จ ำแบบรูปและกำรประยุกต์ใช้งำน ทฤษฏีกำรตัดสินใจแบบเบย์  กำรคัดสรร
และกำรค้นพบลักษณะส ำคัญ ตัวจ ำแนก ขั้นตอนวิธีกำรจัดกลุ่ม กำรเรียนรู้แบบไม่มีผู้ฝึกสอนและ
แบบมีผู้ฝึกสอน 

Pattern recognition systems and applications. Bayes decision 
theory.  Principal feature discovery and selection. Classifiers. Clustering 
algorithms. Supervised and unsupervised learning. 
 

627 732 อิเล็กโตรอะคูสติกทรานสดิวเซอร์      3(3-0-6) 
  (Electroacoustic Transducers) 

    ทฤษฎีและกำรออกแบบอุปกรณ์ อิ เล็กโตรอะคูสติกส์ทรำนสดิวเซอร์  เนื้ อหำ
ประกอบด้วย ศัพท์และควำมรู้เบื้องต้นทำงอะคูสติกส์  สมกำรคลื่นและค ำตอบ วงจรทำงไฟฟ้ำ
ทำงกลและทำงอะคูสติกส์  ไมโครโฟน  ล ำโพง และทรำนสดิวเซอร์ชนิดเชิงเส้นที่ใช้งำนกลับหน้ำที่
ได้ อิเล็กโตรอะคูสติกส์ทรำนสดิวเซอร์ส ำหรับระบบกำรสื่อสำรไร้สำยที่ล้ ำสมัย 
  Theory and design of electroacoustic transducers:  acoustic terminology 
and basic knowledge, wave equation and solution, electro-mechano-acoustical 
circuits, microphones, loudspeakers, and linear transducers with reciprocal 
electroacoustic capabilities. Electroacoustic transducers for the state-of-the-art 
wireless communication system.  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  

ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ใหม่ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ 
สอดศรี 

  X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Acoustics)  
The Pennsylvania State University, USA (2003) 
M.S. (Electrical Engineering)  
The George Washington University, USA (1998) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2536) 

15 6 

2. อำจำรย์ ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนชู 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง (2544) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2540) 

15 6 

3. อำจำรย์ ดร.ยุทธนำ  เจวจนิดำ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2555) 
M.Eng. (Computer Engineering)  
University of South Carolina, USA (1999) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (2535) 

15 6 

4. อำจำรย์ ดร.ภมร ศิลำพันธ์ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ไฟฟ้ำศึกษำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
(2554) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้ำ)  

15 6 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
(2548) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร (2545) 

 
3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 

ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ใหม่ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ 
สอดศรี 

    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Acoustics)  
The Pennsylvania State University, USA (2003) 
M.S. (Electrical Engineering)  
The George Washington University, USA (1998) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2536) 

15 6 

2. อำจำรย์ ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนชู 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง (2544) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2540) 

15 6 

3. อำจำรย์ ดร.ยุทธนำ  เจวจนิดำ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2555) 
M.Eng. (Computer Engineering)  
University of South Carolina, USA (1999) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (2535) 

15 6 
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ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ใหม่ 

4. อำจำรย์ ดร.ภมร ศิลำพันธ์ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ไฟฟ้ำศึกษำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
(2554) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้ำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
(2548) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร (2545) 

15 6 

5. อำจำรย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยำ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2553) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม) เกียรติ
นิยมอันดับ 1  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (2548) 

15 6 

6. อำจำรย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ ์
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Biomedical Engineering)  
Mahidol University, Thailand (2016) 
M.Eng. (Biomedical Engineering)  
Mahidol University, Thailand (2010)  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (2550) 

15 6 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชชัวำลย์ เยรบุตร 
 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
Texas A&M University, USA (2004) 
M.S. (Electrical Engineering) 
The Pennsylvania State University, USA (2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2537) 

2. อำจำรย์ ดร.อภิชัย ภัทรนันท ์
 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
Texas A&M University, USA (2004) 
M.Eng. (Electrical Engineering) 
Texas A&M University, USA (1998) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
มหำวิทยำลัยมหิดล (2538) 

3. ดร.ธีรเชษฐ์  สูรพันธุ ์
 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
Stanford University, USA (2001) 
M.Sc. (Electrical Engineering)  
Stanford University, USA (1996) 
B.Sc. (Electrical Engineering and Computer Science) 
Lehigh University, USA (1994) 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องกำรให้นักศึกษำมีควำมรู้ในเนื้อหำวิชำและมีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนวิจัย ซึ่งงำนวิจัยมุ่งเน้นควำมรู้ในศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อย่ำงลึกซึ้ง 
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ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์และก ำหนดสำเหตุของปัญหำ รวมทั้งสำมำรถออกแบบ สร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรมได้  
นอกจำกนี้ยังต้องกำรให้ผู้เรียนมีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถค้นคว้ำวิจัยและบูรณำกำรได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ ดังนั้นจึงก ำหนดให้นักศึกษำทุกแผนกำรศึกษำต้อง มีกำรท ำงำนวิจัยทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนวิจัย ระดับปริญญำโท มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน คือ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 5.3  ช่วงเวลา   
 แผน ก แบบ ก 1 เริ่มตั้งแต่ ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 – ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแต่ ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 – ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต   
 แผน ก แบบ ก 1 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  15 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  มีกำรก ำหนดให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทุกแผนกำรศึกษำ เรียนรำยวิชำสัมมนำและระเบียบ
วิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ รวมถึงศึกษำรำยวิชำบังคับทุกรำยวิชำและรำยวิชำบังคับเลือกได้
ครบถ้วนก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และมีกำรจัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และควบคุมให้จ ำนวน
และคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
พ.ศ.2558 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  กำรประเมินผลวิทยำนิพนธ์ เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2550 (ภำคผนวก ก) โดยนักศึกษำในหลักสูตรที่ท ำวิทยำนิพนธ์และนักศึกษำในหลักสูตรที่ท ำ
วิทยำนิพนธ์และศึกษำรำยวิชำ เมื่อศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรศึ กษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2550 (ภำคผนวก ก) จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบวิทยำนิพนธ์ ซึ่งต้องมีกำรสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อโดย
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  คุณลักษณะพิเศษของมหำบัณฑิต เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพัฒนำงำนวิจัยทำงด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศ  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ทักษะด้ำนกำรวิจัย 1.จัดเตรียมเครื่องมือวิจัย วำรสำรวิชำกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ให้

มีควำมพร้อมในกำรวิจัย รวมถึงสถำนที่ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง 
2.จัดให้มีกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัย และได้รับ
ค ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบและมีวินัย
ในตนเอง 

1.ส่งเสริมให้นักศึกษำมีกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือส่งเสริมกำรแสดงบทบำทของ
กำรเป็นผู้น ำ 
2.ปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัยโดยเน้นกำรเข้ำเรียนและส่ง
งำนตรงเวลำ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ปลูกฝังให้นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยำบรรณ
วิชำชีพโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหำ
รำยวิชำ รวมถึ งจัดกิจกรรมที่ เสริมสร้ำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

ด้ำนบุคลิกภำพ จัดให้มีกำรน ำเสนอผลงำนในรำยวิชำสัมมนำ เพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและบุคลิกภำพ มีกำรสอดแทรก
เรื่อง กำรแต่งกำย กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้ำคิด วิเครำะห์ 
ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีกำรสอดแทรกและมอบหมำยงำน เพ่ือให้นักศึกษำได้ใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรน ำควำมรู้ เนื้อหำที่เรียนในรำยวิชำ 
มำสรรค์สร้ำงเป็นผลงำน และน ำเสนอต่ออำจำรย์ผู้สอน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพ โดยค ำนึงถึง
ควำมรู้สึกของผู้อ่ืน และเมื่อไม่มีข้อมูลทำงจรรยำบรรณวิชำชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดกำรกับ
ปัญหำที่เกิดข้ึน  
 (2) สำมำรถวินิจฉัยอย่ำงผู้รู้ด้วยควำมยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐำน และตอบสนองปัญหำ
เหล่ำนั้นตำมหลักกำร เหตุผล และค่ำนิยมอันดีงำม ให้ข้อสรุปของปัญหำด้วยควำมไวต่อควำมรู้สึกของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ  
 (3) ริเริ่มในกำรยกปัญหำทำงจรรยำบรรณที่มีอยู่เพ่ือกำรทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่ำงจริงจัง
ให้ผู้อ่ืนใช้กำรวินิจฉัยทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อโต้แย้งและปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
 (4) แสดงออกซึ่งภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนและในชุมชนที่กว้ำงขวำงขึ้น 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สอดแทรกเนื้อหำในมิติทำงคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณทำงวิชำกำร และจรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพ 

(2) ปลูกฝังควำมมีวินัย ตรงต่อเวลำ ควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ ผ่ำนทำงกำรบ้ำนหรืองำน
ที่ได้มอบหมำยให้กับนักศึกษำ 

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(4) กำรยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 

  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ควำมตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมก ำหนดระยะเวลำที่มอบหมำย

และกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
(2) กำรไม่ทุจริตในกำรสอบ 
(3) ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
(4) ควำมสนใจและพัฒนำกำรในกำรเรียน 

 2.2  ด้านความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ ในเนื้อหำสำระหลักของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและ
ทฤษฎีที่ส ำคัญและน ำมำประยุกต์ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรหรือกำรปฏิบัติในวิชำชีพ  
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 (2) มีควำมเข้ำใจทฤษฎี กำรวิจัยและกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพนั้นอย่ำงลึกซึ้งในวิชำหรือกลุ่มวิชำ
เฉพำะในระดับแนวหน้ำ  
 (3) มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆและกำรประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงำนวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำและต่อกำรปฏิบัติในวิชำชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
สภำพแวดล้อมของระดับชำติและนำนำชำติที่อำจมีผลกระทบต่อสำขำวิชำชีพ รวมทั้งเหตุผลและกำรเปลี่ยนแปลงที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) กำรบรรยำย 
 (2) กำรฝึกปฏิบัติ 
 (3) กำรมอบหมำยให้ท ำแบบฝึกหัด 
 (4) กำรยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 
 (5) กำรสัมมนำ/กำรอภิปรำยกลุ่ม 
 (6) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 (7) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) กำรทดสอบย่อย 
 (2) กำรสอบกลำงภำค 
 (3) กำรสอบปลำยภำค 
 (4) กำรน ำเสนองำนในชั้นเรียน 
 (5) กำรบ้ำนหรือรำยงำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำ 
 2.3   ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) ใช้ควำมรู้ทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในกำรจัดกำรบริบทใหม่ที่ไม่คำดคิดทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ และพัฒนำแนวคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหำ 
 (2) สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สำมำรถสังเครำะห์และ
ใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือรำยงำนทำงวิชำชีพ และพัฒนำควำมคิดใหม่ๆ โดยกำรบูรณำกำรให้เข้ำกับ
องค์ควำมรู้เดิมหรือเสนอเป็นควำมรู้ใหม่ท่ีท้ำทำยสำมำรถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพำะทำง 
 (3) วิ เครำะห์ประเด็นหรือปัญหำที่ ซับซ้อนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถึงพัฒนำข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสำขำวิชำกำรหรือวิชำชีพ สำมำรถวำงแผนและด ำเนินกำรโครงกำรส ำคัญหรือโครงกำร
วิจัยค้นคว้ำทำงวิชำกำรได้ด้วยตนเอง โดยกำรใช้ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติตลอดถึงกำรใช้เทคนิคกำรวิจัย 
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยำยองค์ควำมรู้หรือแนวทำงกำรปฏิบัติในวิชำชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) กำรบรรยำย 
 (2) กำรฝึกปฏิบัติ 
 (3) กำรมอบหมำยให้ท ำแบบฝึกหัด 
 (4) กำรยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 
 (5) กำรสัมมนำ/กำรอภิปรำยกลุ่ม 
 (6) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 (7) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กำรทดสอบย่อย 
(2) กำรสอบกลำงภำค 
(3) กำรสอบปลำยภำค 
(4) กำรน ำเสนองำนในชั้นเรียน 
(5) กำรบ้ำนหรือรำยงำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำ 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อน หรือควำมยุ่งยำกระดับสูงทำงวิชำชีพได้ด้วยตนเอง
สำมำรถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนระดับสูงได้  

 (2) มีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อ
โต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ 

 (3) แสดงออกทักษะกำรเป็นผู้น ำได้อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำสและสถำนกำรณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของกลุ่ม 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 (1) กำรมอบหมำยงำนกลุ่ม 
 (2) กำรมอบหมำยงำนรำยบุคคล 
 (3) กำรสัมมนำ/กำรอภิปรำยกลุ่ม 
 (4) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 (5) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) กำรน ำเสนอผลงำนในชั้นเรียน และกำรให้ควำมสนใจในขณะที่ผู้อื่นน ำเสนอผลงำน   
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(2) กำรกล่ำวแสดงควำมคิดเห็นต่องำนของผู้อื่น  
(3) ผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ได้รับมอบหมำย 

 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ สรุป
ปัญหำและเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ  

 (2) สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในวงกำร
วิชำกำรและวิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยกำรน ำเสนอรำยงำนทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรผ่ำน
สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพรวมทั้งวิทยำนิพนธ์หรือโครงกำรค้นคว้ำที่ส ำคัญ 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) กำรบรรยำย 
 (2) กำรฝึกปฏิบัติ 
 (3) กำรสัมมนำ/กำรอภิปรำยกลุ่ม 
 (4) กำรท ำแบบฝึกหัด 
 (5) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 (6) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 (7) กำรยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 

  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) กำรทดสอบย่อย 
 (2) กำรสอบกลำงภำค 
 (3) กำรสอบปลำยภำค 
 (4) กำรน ำเสนองำนในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยรูปแบบและ

วิธีกำร 
 (5) กำรบ้ำนหรือรำยงำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
  (1) สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพ โดยค ำนึงถึง
ควำมรู้สึกของผู้อ่ืน และเมื่อไม่มีข้อมูลทำงจรรยำบรรณวิชำชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดกำรกับ
ปัญหำที่เกิดข้ึน  
  (2) สำมำรถวินิจฉัยอย่ำงผู้รู้ด้วยควำมยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐำน และตอบสนองปัญหำ
เหล่ำนั้นตำมหลักกำร เหตุผล และค่ำนิยมอันดีงำม ให้ข้อสรุปของปัญหำด้วยควำมไวต่อควำมรู้สึกของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ  
  (3) ริเริ่มในกำรยกปัญหำทำงจรรยำบรรณที่มีอยู่เพ่ือกำรทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่ำงจริงจัง
ให้ผู้อ่ืนใช้กำรวินิจฉัยทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อโต้แย้งและปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
  (4) แสดงออกซึ่งภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนและในชุมชนที่กว้ำงขวำงขึ้น 
 2. ด้านความรู้ 
 (1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ ในเนื้อหำสำระหลักของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและ
ทฤษฎีที่ส ำคัญและน ำมำประยุกต์ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรหรือกำรปฏิบัติในวิชำชีพ 
 (2) มีควำมเข้ำใจทฤษฎี กำรวิจัยและกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพนั้นอย่ำงลึกซึ้ งในวิชำหรือกลุ่มวิชำ
เฉพำะในระดับแนวหน้ำ  
 (3) มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆและกำรประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงำนวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำและต่อกำรปฏิบัติในวิชำชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
สภำพแวดล้อมของระดับชำติและนำนำชำติที่อำจมีผลกระทบต่อสำขำวิชำชีพ รวมทั้งเหตุผลและกำรเปลี่ยนแปลงที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) ใช้ควำมรู้ทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในกำรจัดกำรบริบทใหม่ที่ไม่คำดคิดทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ และพัฒนำแนวคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหำ 
 (2) สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สำมำรถสังเครำะห์และ
ใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือรำยงำนทำงวิชำชีพ และพัฒนำควำมคิดใหม่ๆ โดยกำรบูรณำกำรให้เข้ำกับ
องค์ควำมรู้เดิมหรือเสนอเป็นควำมรู้ใหม่ท่ีท้ำทำยสำมำรถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพำะทำง 
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 (3) วิ เครำะห์ประเด็นหรือปัญหำที่ซับซ้อนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถึงพัฒนำข้อส รุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสำขำวิชำกำรหรือวิชำชีพ สำมำรถวำงแผนและด ำเนินกำรโครงกำรส ำคัญหรือโครงกำร
วิจัยค้นคว้ำทำงวิชำกำรได้ด้วยตนเอง โดยกำรใช้ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติตลอดถึงกำรใช้เทคนิคกำรวิจัย 
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยำยองค์ควำมรู้หรือแนวทำงกำรปฏิบัติในวิชำชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อน หรือควำมยุ่งยำกระดับสูงทำงวิชำชีพได้ด้วยตนเอง
สำมำรถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนระดับสูงได้  
 (2) มีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อ
โต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ 
 (3) แสดงออกทักษะกำรเป็นผู้น ำได้อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำสและสถำนกำรณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของกลุ่ม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ สรุป
ปัญหำและเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ  
   (2) สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยกำรน ำเสนอรำยงำนทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรผ่ำนสิ่ง
ตีพิมพ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพรวมทั้งวิทยำนิพนธ์หรือโครงกำรค้นคว้ำที่ส ำคัญ
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มคอ. 2 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
   ควำมรับผิดชอบหลัก                                 ควำมรับผดิชอบรอง  

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

627 600  สัญญำณและระบบข้ันสูง                

627 601  กำรประมวลผลภำพดจิิทัลและคอมพิวเตอร์วิชัน                
627 602  หัวข้อเกี่ยวกับกำรประมวลสญัญำณดจิิทัลขั้นสูง                

627 611  ปัญญำเชิงค ำนวณ                

627 612  โครงข่ำยประสำทเทียม                
627 613  คลังข้อมูล                

627 614  กำรค ำนวณเชิงขนำน                

627 615  กำรเรียนรู้ของเครื่อง                

627 620  เครื่องมือทำงกำรแพทย์                

627 621  กำรประมวลผลภำพทำงกำรแพทย์                
627 622  ชีวสำรสนเทศ                

627 623  วิศวกรรมประสำทและวิทยำกำรปัญญำ                

627 630  อะคูสติกส์วิศวกรรม                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

627 631  กำรได้ยินและกำรควบคุมเสยีงรบกวน                

627 640  ทฤษฎีข่ำวสำรและกำรเข้ำรหสั                

627 641  กำรสื่อสำรผ่ำนใยแก้วน ำแสง                

627 642  วิศวกรรมสำยอำกำศ                

627 650  กำรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

   ควำมรับผิดชอบหลัก                                 ควำมรับผิดชอบรอง  

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

627 651  กำรออกแบบวงจรกรองขั้นสูง                

627 652  กำรออกแบบระบบดิจทิัลขั้นสูง                

627 660  ระบบสมองกลฝังตัวและกำรประยุกต์ใช้งำน                
627 661  ระบบฝังตัวแบบเวลำจริง                

627 662  ศำสตร์หุ่นยนต์ขั้นสูง                

627 670  เครื่องจักรกลไฟฟ้ำและกำรขับเคลื่อน                

627 671  กำรควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวัตของกำรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ                

627 672  ระบบพลังงำนทดแทน                

627 680  คณิตศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์                

627 681  กำรวิเครำะห์ขั้นตอนวิธีและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                

627 682  วิธีกำรหำค่ำเหมำะทีส่ดุ                 

627 683  เรื่องคัดเฉพำะด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 1                

627 684  เรื่องคัดเฉพำะด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 2                 
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มคอ. 2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
   ควำมรับผิดชอบหลัก                                 ควำมรับผิดชอบรอง  

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

627 690  ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร ์                

627 692  สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร ์                

627 693  วิทยำนิพนธ์                
627 694  วิทยำนิพนธ์                
627 703  กำรประมวลผลวดีิทัศนด์ิจิทัล                
627 716  กำรรู้จ ำแบบรูป                
627 732  อิเล็กโตรอะคสูติกทรำนสดิวเซอร ์                 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 กำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 (ภำคผนวก ก) และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง 
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      ก ำหนดให้มีระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำบันอุดมศึกษำ โดยกระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละรำยวิชำด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (1) ให้นักศึกษำประเมินกำรสอนในระดับรำยวิชำ 
 (2) พิจำณำข้อสอบในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ตำมท่ีก ำหนดให้เป็นไปตำมแผนกำรสอน 
 (3) วิเครำะห์กำรกระจำยของระดับคะแนนในกลุ่ม 
 (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รำยงำน โครงงำน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมำย 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
       จัดให้มีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจำกนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือ
น ำผลที่ได้มำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
  (1) ส ำรวจภำวะกำรได้งำนท ำของมหำบัณฑิต 
  (2) ส ำรวจควำมเห็นของผู้ใช้มหำบัณฑิต เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
และเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ  
  (3) ส ำรวจควำมคิดเห็นของสถำนศึกษำที่มหำบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจใน
ด้ำนควำมรู้ ควำมพร้อม และคุณสมบัติด้ำนอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำและเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำ
ที่สูงขึ้นในสถำนศึกษำนั้น ๆ 
  (4) ส ำรวจควำมพึงพอใจของมหำบัณฑิตที่ไปประกอบอำชีพ ในแง่ของควำมพร้อมและควำมรู้จำก
สำขำวิชำที่เรียน รวมทั้งสำขำอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอำชีพของมหำบัณฑิต และ
เปิดโอกำสให้เสนอข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  (5) รวบรวมผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของมหำบัณฑิตและผู้ใช้มหำบัณฑิต เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง
หลักสูตร 
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        (6) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจำรณำผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 
และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง  โดยผู้ส ำเร็จปริญญำวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 3.1 มีระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ 
 3.2 ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ จ ำแนกตำมแผนกำรศึกษำ ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก 1 
  ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ และได้หน่วยกิตรวมครบถ้วน เป็นจ ำนวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
    (ก) วิชำบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ ำนวน     4  หน่วยกิต 
    (ข) วิทยำนิพนธ์                     มีค่ำเทียบเท่ำ   36 หน่วยกิต 
 

 นักศึกษำในแผน ก แบบ ก 1 ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์ สอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดย
คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยแล้ว ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  

นอกจำกนี้ นักศึกษำในแผนนี้ทุกคนจะต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรศึกษำตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 และท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)  
 
 แผน ก แบบ ก 2 
  ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ และได้หน่วยกิตรวมครบถ้วน เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
   (ก) วิชำบังคับ       จ ำนวน    6  หน่วยกิต 
   (ข) วิชำบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน    1  หน่วยกิต 
   (ค) วิชำบังคับเลือก  จ ำนวน    6  หน่วยกิต 
          (ง) วิชำเลือก   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   9  หน่วยกิต 
   (จ) วิทยำนิพนธ์   มีค่ำเทียบเท่ำ  15  หน่วยกิต 



53 
 

 

มคอ. 2 

 นักศึกษำในแผน ก แบบ ก 2 จะต้องได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยำนิพนธ์ 
และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยแล้ว ส ำหรับ
ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดย
บทควำมที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings) ดังกล่ำว 

3.3 ได้ค่ำระดับผลกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ B ในรำยวิชำบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชำที่หลักสูตรก ำหนดให้
มีกำรวัดผลเป็นระดับ และได้สัญลักษณ์ S ในรำยวิชำที่หลักสูตรก ำหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
 3.4 ได้ S ในกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ หรือได้รับกำรยกเว้นกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไป 
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 ข้อ 32 และที่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)  

3.5 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 และท่ีมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)  
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มคอ. 2 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีกำรปฐมนิเทศและให้ค ำแนะน ำแก่อำจำรย์ใหม่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยของมหำวิทยำลัย คณะ 
และหลักสูตรที่สอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 (1)  จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ 
 (2)  เพ่ิมพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและกำรวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
 (3)  ส่งเสริมให้อำจำรย์เพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 
 (4)  พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 (1)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้และ
คุณธรรม 
 (2)  ส่งเสริมให้อำจำรย์มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมกำรสอนและกำร
วิจัยอย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรท ำวิจัยสำยตรงในสำขำวิชำ สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำง
วิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศหรือกำรลำเพ่ิมพูน
ประสบกำรณ ์
 (3)  กระตุ้นให้อำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรและส่งเสริมให้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 (4)  ส่งเสริมกำรท ำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ในสำขำวิชำ 
 (5)  จัดสรรงบประมำณส ำหรับท ำกำรวิจัย 
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มคอ. 2 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2560 มีกำรท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรฯ เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 

 
2.  บัณฑิต 

หลักสูตรฯ มีกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 
2.1 ส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำน

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

2.2 มีระบบและกลไกเพ่ือก ำกับให้มีผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท 

2.3 ประเมินผลกำรส ำรวจและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสังคม 

 
3.  นักศึกษา 

หลักสูตรฯ มีกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพของนักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภำพ (PDCA) ในกำรบริหำรและปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนกำรรับนักศึกษำและ

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
3.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภำพในกำรบริหำรและปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
3.3 ส ำรวจกำรคงอยู่ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ควำมพึงพอใจและกำรจัดกำรต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 
3.4 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสม 

 
4. อาจารย ์

 หลักสูตรฯ มีกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพของอำจำรย์ ดังต่อไปนี้ 
4.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภำพในกำรบริหำรและปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
4.2 มีระบบคัดเลือกอำจำรย์ใหม่และกำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีระบบกำรส่งเสริมอำจำรย์ใน

หลักสูตรให้มีควำมก้ำวหน้ำในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรและมีต ำแหน่งวิชำกำรท่ีสูงขึ้น  
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4.3 ส ำรวจกำรคงอยู่และประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

หลักสูตรฯ มีกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพของหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผู้เรียน 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภำพในกำรบริหำรและปรับปรุงสำระของรำยวิชำในหลักสูตร โดยเน้นกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนกำรวิจัยและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภำพในกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5.3 มีระบบกลไกในกำรประเมินผู้เรียน น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร

เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม อันน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ดี 
5.4 มีระบบและกลไกเพ่ือก ำกับให้มีกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ  
5.5 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสม 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะวิศวกรรมศำสตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรมจัดสรรงบประมำณประจ ำปี ทั้งงบประมำณ
แผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้เพ่ือจัดซื้อทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษำ 
  6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีควำมพร้อมด้ำนหนังสือ ต ำรำ และกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูลโดยมีส ำนักหอสมุดกลำงที่มี
หนังสือด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์ รวมถึงฐำนข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังนี้ 
  1) หนังสือและต ำรำจ ำนวนประมำณ 3,557 เล่ม 
  2) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 7 ฐำนข้อมูล 

ส่วนระดับภำควิชำ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำยังมคีวำมพร้อมด้ำนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพอเพียงดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 
1.1 เครื่องวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ 
1.2 ชุดเครื่องมือใช้ส ำหรับห้องประชุมและสัมมนำและกำรเรียนกำรสอน 
1.3 เครื่องตัดแผ่นอโลหะด้วยเลเซอร์ 
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1.4 เครื่อง 3D Printer MakerBot 
1.5 เครื่องวำด (plotter) 
1.6 ชุดฝึกไฟเบอร-์ออปติก 
1.7 เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำส ำหรับปฏิบัติกำรวิศวกรรม 
1.8 แคลมป์มิเตอร์ 
1.9 เครื่องรับส่งข้อมูลอเนกประสงค์ (Data Acquistion) 
1.10 ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ 
1.11 ชุดกำร์ดควบคุมอเนกประสงค์ประสิทธิภำพสูง 
1.12 ชุดปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดเสมือนจริง 
1.13 เครื่องวิเครำะห์ตรรกะ 
1.14 เครื่องวิเครำะห์สัญญำณทำงควำมถ่ี 

        1.15 เครื่องวัดระดับควำมดันเสียง 
        1.16 เครื่องวัดคุณภำพก ำลังไฟฟ้ำ 3 เฟส 
        1.17 เครื่องวัด LCR ชนิดควำมแม่นย ำสูง 
        1.18 เครื่องควบคุมอินเวอร์สเพนดูลัม 
        1.19 เครื่องวิเครำะห์สัญญำณไดนำมิก 
        1.20 ทรำนสดิวเซอร์ 

2. ห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำง จ ำนวน 10 ห้อง ได้แก่ 
2.1 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มวิจัย Integrated Circuit and Smart Device 
2.2 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มวิจัย Signal Processing and Engineering Acoustics 

(SPEA) 
2.3 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มวิจัย Biomedical Engineering และ Computer 

Engineering  
2.4 ห้องปฏิบัติกำรไร้เสียงสะท้อน 
2.5 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
2.6 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
2.7 ห้องปฏิบัติกำรไฟฟ้ำก ำลัง  
2.8 ห้องปฏิบัติกำรไฟฟ้ำพ้ืนฐำน 1 
2.9 ห้องปฏิบัติกำรไฟฟ้ำพ้ืนฐำน 2 
2.10 ห้องปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว 
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  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภำพ โดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดหำ

ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

6.3.2 ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และน ำผลประเมินมำ
ปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ต่อไป 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

(1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อวำงแผน 
ติดตำม และทบทวนผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวฒุสิำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

X X X 

(3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบ
ทุกรำยวิชำ 

X X X 

(4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถำ้มี) ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

X X X 

(5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

X X X 

(6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

X X X 

(7) มีกำรพัฒนำ/ปรบัปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมนิกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

X X X 

(9) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวชิำกำร และ/หรือวิชำชีพ อยำ่ง X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำทำงวชิำกำร 

และ/หรือวิชำชพี ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 
X X X 

(11) ระดับควำมพงึพอใจของนักศึกษำปสีุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพกำรหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่ำ 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5.0 

  X 

 รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแตล่ะป ี 9 11 12 

 
 
 เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ ต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
 มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจำรณำ
จำกจ ำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2560 บรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2561 บรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2562 บรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 (1) ประเมินจำกกำรทดสอบย่อย กำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำ กำรอภิปรำยโต้ตอบจำก
นักศึกษำ กำรตอบค ำถำมของนักศึกษำในชั้นเรียน รวมทั้งกำรทดสอบกลำงภำคและปลำยภำค 
 (2) จัดให้มีกำรประเมินกำรสอนของแต่ละรำยวิชำโดยนักศึกษำ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 (1) นักศึกษำประเมินกำรสอนของอำจำรย์ทุกรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมแบบฟอร์มที่คณะก ำหนด 
 (2) ผลกำรประเมินจะจัดส่งอำจำรย์ผู้สอน และประธำนหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์หลักสูตร
ต่อไป 
 (3) คณะรวบรวมผลกำรประเมินที่เป็นควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงทักษะกำรสอน และจัดส่งให้
อำจำรย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ำมำวำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์กำร
สอนให้เหมำะสมกับรำยวิชำและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรมก ำหนดให้มีกำรประเมินเพ่ือพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปีกำรศึกษำ เพ่ือให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและเป็นไปตำมมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำก ำหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินหลักสูตรเพ่ือด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (1) วำงแผนกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ 
 (2) ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเพ่ือประกอบกำรประเมินหลักสูตรจำกผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อำทิ สถำบันที่
นักศึกษำเข้ำศึกษำต่อ เป็นต้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นประจ ำทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพำะของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และเกณฑ์กำรประเมิน ให้เป็นไปตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ/หรือ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง  
 ให้ทุกหลักสูตรมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะๆ และมีกำรประเมินเพ่ือพัฒนำหลักสูตรอย่ำง
น้อยตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
 (1) อำจำรย์ผู้สอนประเมินเอกสำรประเมินกำรสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษำหลังจำกกำรเรียนกำร
สอนในวิชำนั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสมให้แล้วเสร็จในภำคกำรศึกษำ/ปี
กำรศึกษำถัดไป 
 (2) กรณีที่พบปัญหำของรำยวิชำสำมำรถปรับปรุงรำยวิชำนั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นกำรปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นกำรปรับปรุงมำก และมีผลกระทบต่อโครงสร้ำงของหลักสูตรจะท ำ
ทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลำกำรใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 (1) คณะกรรมกำรประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ ำเป็นในกำรปรับปรุง 
 (2) จัดประชุมสัมมนำเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
 (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมกำรวิชำกำรและคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร
พิจำรณำก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 

ภำคผนวก ก   ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ    
พ.ศ. 2550 และ/หรือท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง 

ภำคผนวก ข    ข้อมูลประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ภำคผนวก ค    รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรก ำลังคนในสำขำวิชำ 
                  วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
ภำคผนวก ง    ค ำส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต 
      สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและระบบคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)  
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ภาคผนวก ก 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ข 

 
ข้อมูลประวตัิอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค     

 
รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคน 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์
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รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

เนื่ องจำกหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ มุ่ งเน้นผลิตวิศวกรเพ่ือท ำงำน ในสำขำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนำคมและคอมพิวเตอร์ ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ บัณฑิตสำมำรถหำงำน
ได้หลำกหลำยสำขำที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพิจำรณำถึงควำมต้องกำรวิศวกรในภำคอุตสำหกรรม จ ำเป็นต้อง
พิจำรณำสองประเด็น คือ ภำวะกำรจ้ำงงำนในอดีตต่อเนื่องถึงปัจจุบันและแนวทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนของ
ประเทศไทยในอนำคต โดยเมื่อพิจำรณำภำวะกำรจ้ำงงำนในอดีตถึงปัจจุบันโดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรลงทุนหรือบีโอไอ ย้อนหลัง  5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง  2559 จะพบว่ำตลำดแรงงำนยังมีควำมต้อง
วิศวกรในสำขำข้ำงต้นในระดับสูง แสดงได้ดังรูปที่   1  โดยจะพบว่ำควำมต้องกำรวิศวกรในสำขำไฟฟ้ำ 
โทรคมนำคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ในระดับสำมถึงสี่พันคนต่อปี ถึงแม้ว่ำใน
ระยะที่ผ่ำนมำประเทศไทยต้องประสบปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและกำรส่งออกก็ตำม แต่พบว่ำควำมต้องกำรวิศวกร
ในสำขำเหล่ำนี้ไม่ได้ลดลงไปมำก และยังคงแสดงทิศทำงที่ดีขึ้นในไตรมำสแรกของปี 2559 ตำมข้อมูลของ
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน  
 อีกทั้งแนวโน้มกำรส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศไทยในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์นั้น มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือมุ่งสู่อุตสำหกรรมต้นน้ ำ คือกำรออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงและมีแบรนด์เป็นของประเทศไทยเอง แทนที่กำรรับจ้ำงผลิตและใช้แรงงำนเป็นหลัก ดังนั้น
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ซึ่งเน้นสร้ำงบุคคลำกรทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ โทรคมนำคม 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถท ำกำรวิจัย พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมได้ จึงนับเป็นกำรตอบสนองต่อ
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศ และเป็นกำรผลิตวิศวกรเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรในอนำคต 
เนื่องจำกบริษัทที่จะเข้ำมำลงทุนในอุตสำหกรรมที่มีกำรวิจัยและพัฒนำ ต้องกำรวิศวกรที่มีทักษะและเข้ำใจกำร
วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูง  

 
รูปที่  1.  แสดงควำมต้องกำรวิศวกรไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รำยปี ตั้งแต่ ปี 2555 ถึง ไตรมำส 1 ปี 2559 

ที่มำ : ข้อมูลจำกส ำนักงำนส่งเสรมิกำรลงทุนหรือบีโอไอ 
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ภาคผนวก ง 

   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ.2560) บัณฑิตวิทยาลัย 
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