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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

 
ชื่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering (Electrical Engineering) 
 อักษรย่อภาษาไทย :  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ :  M.Eng. (Electrical Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
 - ไม่มี - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1                      36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช้  
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
 รับนิสิตไทยเข้าศึกษา แต่ถ้านิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอ ก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ 
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 5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 

  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  1/2555 
  วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  1/2555 
  วันที ่ 23  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2555 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

          นักวิจัย 
          อาจารย์ 
          พนักงานของรัฐ 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          พนักงานบริษัท 
          วิศวกรไฟฟ้า 
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        1.  นายเฉลิมภัณฑ์  ฟองสมุทร   เลขประจ าตัวประชาชน  3-2005-0035X-XX-X   
   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 พ.ศ. 2550  
   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 พ.ศ. 2542 
   วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ. 2539 
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  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
        2.  นายณยศ  คุรุกิจโกศล    เลขประจ าตัวประชาชน  3-2201-0002X-XX-X   
   Ph.D. (Photonics), Aston University, United Kingdom, พ.ศ. 2547 
   M.Eng.Sc. (Electrical Engineering), University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2543 
   วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ. 2541 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        3.  นายอานุภาพ  บุญส่งศรีกุล   เลขประจ าตัวประชาชน  3-1006-0181X-XX-X   
   Ph.D. (Information and Communication), Ajou University, South Korea, พ.ศ. 2555 
   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
   วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2537 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากการเปิดตลาดเสรีทางการค้า (AFTA) และความร่วมมือจัดตั้งวิศวกรเอเปค (APEC 
Engineer) 14 ประเทศ จึงเกิดความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน และความร่วมมือใน
การพัฒนากลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ท าให้เกิดความร่วมมือในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การค้า 
สังคม และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มี
การขยายตัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งหลายประเทศเร่ิมขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามก็มีประเทศคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายภายในภูมิภาคนี้ ในอนาคตอุตสาหกรรมในประเทศ
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวจากผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว ไปเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมีความจ าเป็น
ที่ประเทศไทยจะต้องเพิ่มจ านวนนักวิจัยให้มากขึ้น รวมทั้งสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ภาคอุตสาหกรรมได้ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อภาค
อุตสากรรมได้ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยูโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสะอาด ที่มีประสิทธิภาพและมีการ
ค านึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพ สังคม และวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งจ าเปนอยางยิ่ง 
หลักสูตรนี้จึงพยายามส่งเสริมบัณฑิต ที่มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพต่อ
สังคม 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่ผสมผสานความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ 
ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าในแต่ละสาขา ได้แก่ ไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสมองกลฝังตัว ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและ
พฒันาขึ้นจากกระบวนการเรียนและวิจัยในหลักสูตรฯ จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับการปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อผลิตบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้
สามารถสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมได้จริง โดยพยายามน าปัญหาที่พบใน
ภาคอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์ในการท าวิจัย ท าให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถก้าวทัน
เทคโนโลยีและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการวิจัยมากขึ้นใน
อนาคต 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะก้าวไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย โดยการสร้างงานวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น 
และผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้ มีทักษะที่สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น รายวิชา 
ท่ีเปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 - ไม่มี - 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ มีความสามารถระดับสูงในการท างานวิจัย และสามารถน า
องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นมหาบัณฑิตที่มีความเป็น
ผู้น า และมีจรรยาบรรณในการท างานต่อวิชาชีพ 

-ความส าคัญ- 
ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายของ

รัฐบาลและมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรที่สามารถท างานวิจัย
เพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และให้เพียงพอ
ต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

-วัตถุประสงค์- 
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ที่เปิดสอนในหลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มี
ความช านาญในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตลอดจนมีทักษะด้านการวิจัยที่
สามารถพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัย
ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1. สนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
2. สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์ผลงานที่เป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ในวารสาร 
วิชาการที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

เกณฑ์การวัดผลการส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรฯ 

ส่งเสริมให้มีการน า
บางส่วนของงานวิจัยมา
เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์
เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1. สนับสนุนให้มีการน าบางส่วนของ
งานวิจัยมาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. ส่งเสริมหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีการ
ประยุกต์และสามารถใช้ประโยชน์ได้
จริง 

ความสัมพันธ์ของหัวข้อ
วิทยานิพนธ์กับหัวข้องานวิจัยของ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

ส่งเสริมให้หลักสูตรมี
คุณภาพและให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ที่
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

บริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

1. มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาก าหนด 
2. น าผลการประเมินหลักสูตรมา
ใช้ปรับปรุงอย่างรอบคอบ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการ
เรียนการสอนตลอดจนให้มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องและส่งเสริมการเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

1. มคอ.3 ของวิชาระเบียบวิธีและ
เทคนิคการวิจัยส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิชาสัมนา
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ขึ้นอยู่
กับความจ าเป็นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- ไม่มี - 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่เชิญวิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก 
อาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการ  
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา

สุดท้ายของ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ซึ่งเน้นวิจัยแบบมีการท าวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับ
หน่วยกิตรายวิชาภาคทฤษฎีนั้น จะต้องส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรม
การวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
(ระบบ 4.00)  

 2.2.3 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ซึ่งเป็นแผนการเรียนแบบที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทฤษฎีและต้องท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น จะต้องส าเร็จ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
สารสนเทศ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้
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ผู้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยการลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าศึกษา 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ืองการรับ
สมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 2.3.1 นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ ส าเร็จการศึกษามาจากหลากหลายสาขาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงท าให้มีความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าแตกต่างกัน 

 2.3.2 ปัญหาทักษะด้านการท าวิจัย และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 2.3.3 ปัญหาการขาดความมุ่งมั่นและขาดความรับผิดชอบในการเรียนของนิสิตที่พึ่ง ส าเร็จ

การศึกษาและยังไม่มีประสบการณ์การท างาน 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

 2.4.1 ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามเกณฑ์หรือเทียบเท่า ซึ่งแบ่งตามคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และต้องได้ระดับคะแนน S ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดบ้าง
ขึ้นอยู่กับค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.4.2 ก าหนดให้วิชาระเบียบวิธีทางการวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิชาบังคับ 
เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการท าวิจัยมาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้าน
การท าวิจัย จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แทรกอยู่ในรายวิชา 
เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์และการค านวณการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น 

 2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจูงใจ และชี้แนะให้เห็นความส าคัญของรายวิชาที่
ศึกษา 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 
จ านวนรับเข้า ปีที่ 1  25 25 25 25 25 
นิสิตชั้นปีที่ 2  - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 25 25 25 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

             หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 800 900 1,000 1,100 1,200 
2. งบด าเนินการ 200 300 320 340 360 
3. งบลงทุน 50 100 200 300 400 
4. งบเงินอุดหนุน 200 300 400 400 400 

รวม 1,250 1,600 1,920 2,140 2,360 
 

  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว  78,600 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เปน็ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 1                     36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   แผน ก แบบ ก 1 
   วิชาบังคับ        ไม่นับหน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2 
   วิชาบังคับ              9 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับทั่วไป             3 หน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ              6 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า          12 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์            15 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  วิชาบังคับ         ไม่นับหน่วยกิต 
  504591 ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 
   Research Methodology and Technique for Electrical Engineering 
  504592 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    1(1-0-2) 
   Seminar in Electrical Engineering I 
  504593 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    1(1-0-2) 
   Seminar in Electrical Engineering II 
  วิทยานิพนธ์             36 หน่วยกิต 
  504697 วิทยานิพนธ์               36(0-0-108) 
   Thesis  
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  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  วิชาบังคับ               9 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับท่ัวไป              3 หน่วยกิต 
  504591 ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 
   Research Methodology and Technique for Electrical Engineering 
  504592 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    1(1-0-2) 
   Seminar in Electrical Engineering I 
  504593 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    1(1-0-2) 
   Seminar in Electrical Engineering II 
   - วิชาแกนบังคับ               6 หน่วยกิต 
  504501 การค านวณทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
   Computational Mathematics for Electrical Engineering 
  504502 สัญญาณและระบบส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
   Signals and Systems for Electrical Engineering 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า           12 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุ่มที่ 1) ถึงกลุ่มที่ 5) รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ทั้งนี้การเลือกรายวิชาจากกลุ่มอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  1) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าก าลัง 
  504511 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังชั้นสูง    3(3-0-6) 
   Advanced Power Electronics 
  504512 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า     3(3-0-6) 
   Electric Drives 
  504513 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
   Power System Stability 
  504514 ระบบส่งก าลังไฟฟ้าแบบคลอ่งตัว    3(3-0-6) 
   Flexible AC Transmission Systems 
  504515 วิศวกรรมการเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้า   3(3-0-6) 
   Photovoltaic Engineering 
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  2) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าสื่อสาร 
  504521 วิศวกรรมโฟตอนิก     3(3-0-6) 
   Photonic Engineering 
  504522 การสื่อสารผ่านเส้นใยแสงและโครงข่ายเส้นใยแสง  3(3-0-6) 
   Optical Fiber Transmissions and Networks 
  504523 การสื่อสารและเครือข่ายแบบเคลื่อนที่   3(3-0-6) 
   Mobile Communications and Networks 
  504524 กรรมวิธีสัญญาณภาพเชิงเลข    3(3-0-6) 
   Digital Image Processing 
  504525 กรรมวิธีสัญญาณวีดิทัศน์เชิงเลข    3(3-0-6) 
   Digital Video Processing 
  3) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
  504531 การออกแบบวงจรรวมอนาลอกซีมอส   3(3-0-6) 
   Design of Analog CMOS Integrated Circuits 
  504532 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกสมัยใหม่  3(3-0-6) 
   Modern Analog Integrated Circuit Design 
  504533 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
   Computer-Aided Analysis of Electronic Circuits 
  504534 วงจรรวมแบบเชิงเลข     3(3-0-6) 
   Digital Integrated Circuits 
  504535  ระบบสมองกลฝังตัว     3(3-0-6) 
   Embedded Systems 
  4) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  504541 ทฤษฎีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   Information Theory 
  504542 การเรียนรู้ของเคร่ือง     3(3-0-6) 
   Machine Learning 
  504543 คอมพิวเตอร์วิชันและอิเล็กทรอนิกส์วีดิทัศน์  3(3-0-6) 
   Computer Vision and Video Electronics 
  504544 วิทยาการการเข้ารหัสลับ     3(3-0-6) 
   Cryptographic 
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  504545 ความปลอดภัยส าหรับการค านวณที่มีอยู่ทุกแห่งหน  3(3-0-6) 
   Security for Ubiquitous Computing 
  5) รายวิชาเลือกประเภทหัวข้อพิเศษ 
  504681 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง   3(3-0-6) 
   Special Topics in Electrical Power Engineering 
  504682 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   3(3-0-6) 
   Special Topics in Electrical Power Engineering 
  504683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ 
   ระบบสมองกลฝังตัว     3(3-0-6) 
   Special Topics in Electrical Electronics Engineering and Embedded Systems 
  504684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และ  
   เทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   Special Topics in Electrical Computer Engineering and Information Technology 
  วิทยานิพนธ์             15 หน่วยกิต 
  504699 วิทยานิพนธ์                15(0-0-45) 
   Thesis  

ความหมายของรหัสวิชา 
  เลขรหัส 504 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 
  เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 
  เลข 0 หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการค านวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
  เลข 1 หมายถึง รายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาไฟฟ้าก าลัง 
  เลข 2 หมายถึง รายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาไฟฟ้าสื่อสาร 
  เลข 3 หมายถึง รายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
  เลข 4 หมายถึง รายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เลข 8 หมายถึง รายวิชาเลือกประเภทหัวข้อพิเศษ 
  เลข 9 หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยตนเอง สัมมนา วิจัย และวิทยานิพนธ ์
  เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

แผน ก แบบ ก 1  ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 
          หน่วยกิต 
 504591 ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า               ไม่นับหน่วยกิต 
  Research Methodology and Technique for Electrical Engineering 
 504697 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 
  Thesis 
       จ านวนหน่วยกิตรวม 9 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
          หน่วยกิต 
 504592 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                                                     ไม่นับหน่วยกิต 
  Seminar in Electrical Engineering I 
 504697 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 
  Thesis 
       จ านวนหน่วยกิตรวม 9 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
          หน่วยกิต 
 504593 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                                                     ไม่นับหน่วยกิต 
  Seminar in Electrical Engineering II 
 504697 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 
  Thesis 
       จ านวนหน่วยกิตรวม 9 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
          หน่วยกิต 
 504697 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 
  Thesis 
       จ านวนหน่วยกิตรวม 9 
      จ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมด 36 



 
- 15 - 

 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
แผน ก แบบ ก 2  ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา  ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 
          หน่วยกิต 
 504501 การค านวณทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Computational Mathematics for Electrical Engineering 
 504591 ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  1(1-0-2) 
  Research Methodology and Technique for Electrical Engineering 
 504xxx วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
  Elective Course I 
 504xxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
  Elective Course II 
       จ านวนหน่วยกิตรวม 10 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
          หน่วยกิต 
 504502 สัญญาณและระบบส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Signals and Systems for Electrical Engineering 
 504592 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(1-0-2) 
  Seminar in Electrical Engineering I 
 504xxx วิชาเลือก 3 3(3-0-6) 
  Elective Course III 
 504xxx วิชาเลือก 4 3(3-0-6) 
  Elective Course IV 
       จ านวนหน่วยกิตรวม 10 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
          หน่วยกิต 
 504593 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(1-0-2) 
  Seminar in Electrical Engineering II 
 504699 วิทยานิพนธ์  9(0-0-27) 
  Thesis 
       จ านวนหน่วยกิตรวม 10 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
          หน่วยกิต 
 504699 วิทยานิพนธ์  6(0-0-18) 
  Thesis 
       จ านวนหน่วยกิตรวม 6 
      จ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมด 36 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
    (1)   นายเฉลิมภัณฑ์  ฟองสมุทร  เลขประจ าตัวประชาชน  3-2005-0035X-XX-X   
  คุณวุฒิ  
  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2550 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2542 
  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
พ.ศ. 2539 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  534201 Electric Circuit I      3(3-0-6) 
  534204 Engineering Electronics     3(3-0-6) 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534302 Electric Circuit II     3(3-0-6) 
  534306 Control System      3(3-0-6) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504531 Design of Analog CMOS Integrated Circuits  3(3-0-6) 
  504532 Modern Analog Integrated Circuit Design   3(3-0-6) 
    (2)   นายณยศ  คุรุกิจโกศล   เลขประจ าตัวประชาชน  3-2201-0002X-XX-X   
  คุณวุฒิ  
  Ph.D. (Photonics), Aston University, United Kingdom, พ.ศ. 2547 
  M.Eng.Sc. (Electrical Engineering), University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2543 
  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
พ.ศ. 2541 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  534201 Electric Circuit I      3(3-0-6) 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534305 Electromagnetic Fields     3(3-0-6) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534309 Electrical Engineering Mathematics   1(0-3-0) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
  534467 Optical Communication     3(3-0-6) 
  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504521 Photonic Engineering     3(3-0-6) 
  504522 Optical Fiber Transmissions and Networks  3(3-0-6) 
    (3)   นายอานุภาพ  บุญส่งศรีกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1006-0181X-XX-X   
  คุณวุฒิ  
  Ph.D. (Information and Communication), Ajou University, South Korea, พ.ศ. 2555 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2541 
  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, พ.ศ. 2537 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  534204 Engineering Electronics     3(3-0-6) 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
  534427 Special Topics for Telecommunication Engineering I 3(3-0-6) 
  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504523 Mobile Communications and Networks   3(3-0-6) 
  504544 Cryptographic      3(3-0-6) 
  504545 Security for Ubiquitous Computing   3(3-0-6) 
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    (4)   นางสาวจันทนา  ปัญญาวราภรณ์  เลขประจ าตัวประชาชน  3-8299-0000X-XX-X   
  คุณวุฒิ  
  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2554 
  วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
พ.ศ. 2549 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2546 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534203 Computer Programming for Engineering   3(2-3-4) 
  534211 Electrical Instruments and Measurements   3(3-0-6) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534310 Numerical Methods for Engineering   3(3-0-6) 
  534427 Special Topics for Electronics Engineering II  3(3-0-6) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504524 Digital Image Processing     3(3-0-6) 
  504525 Digital Video Processing     3(3-0-6) 
  504543 Computer Vision and Video Electronics   3(3-0-6) 
    (5)   นายอภิรัฐ  ลิ่มมณี   เลขประจ าตัวประชาชน  3-1015-0114X-XX-X   
  คุณวุฒิ  
  Ph.D.  (Electrical Engineering), Jacobs University, Germany, พ.ศ. 2554 
  M.Sc. (Information and Communication Systems), Technische Universität Hamburg-Harburg, 
Germany, พ.ศ. 2549 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 
2545 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  504202 Electrical and Electronic Circuits Analysis II  3(3-0-6) 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534317 Fundamental of Electrical Engineering I   3(3-0-6) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504502 Signals and Systems for Electrical Engineering  3(3-0-6) 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า   
    (1)   นายโชคชัย  ชื่นวัฒนาประณิธิ เลขประจ าตัวประชาชน  3-4119-0001X-XX-X   
  คุณวุฒิ  
  Dipl. national de docteur (Electrotecnique), Université Montpellier II, France, พ.ศ. 2552 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2545 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2542 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534317 Fundamental of Electrical Engineering I   3(3-0-6) 
  534381 Electrical Machine I     3(3-0-6) 
  534382 Electrical Machine II     3(3-0-6) 
  534385 Power Electronics     3(3-0-6) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504511 Advanced Power Electronics    3(3-0-6) 
  504513 Power System Stability     3(3-0-6) 
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    (2)   นายภาณุวัฒน์  ด่านกลาง  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1018-0064X-XX-X   
  คุณวุฒิ  
  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2552 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2548 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2541 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534203 Computer Programming for Engineering   3(2-3-4) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534310 Numerical Methods for Engineering   3(3-0-6) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504533 Computer-Aided Analysis of Electronic Circuits  3(3-0-6) 
  504534 Digital Integrated Circuits    3(3-0-6) 
    (3)   นายสมเจต ศุภรังสรรค์  เลขประจ าตัวประชาชน  3-9098-0007X-XX-X 
  คุณวุฒิ  
  Ph.D. (Computer Science), University of Southampton, UK, พ.ศ. 2553 
  M.S. (Electrical and Computer Engineering), Purdue University, USA, พ.ศ. 2545 
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2541 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534203 Computer Programming for Engineering   3(2-3-4) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534317 Fundamental of Electrical Engineering I   3(3-0-6) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
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  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504541 Information Theory     3(3-0-6) 
  504542 Machine Learning     3(3-0-6) 
    (4)   นายโกวิท  มาศรัตน   เลขประจ าตัวประชาชน  3-1017-0054X-XX-X   
  คุณวุฒิ  
  Dipl.-Ing. Dr. techn. (Electrical Engineering), Technische Universität Wien, Austria, พ.ศ. 2531 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2524 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2522 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ   ไม่มี  
  ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
  534207 Electrical Engineering Laboratory I   1(0-3-0) 
  534308 Electrical Engineering Laboratory II   1(0-3-0) 
  534317 Fundamental of Electrical Engineering I   3(3-0-6) 
  534418 Electrical Engineering Project I    3(0-9-0) 
  534419 Electrical Engineering Project II    3(0-9-0) 
  534383 Electrical Power System Analysis    3(3-0-6) 
  534384 Electrical System Design     3(3-0-6)  
  ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
  504514 Flexible AC Transmission Systems   3(3-0-6) 
  504515 Photovoltaic Engineering     3(3-0-6) 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ   
   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเชิญอาจารย์พิเศษจาก
มหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีสัญญาโครงการความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาคอุตสาหกรรมมาช่วยสอนในบางรายวิชา
และบางหัวข้อตามความเหมาะสม ตลอดจนเชิญมาเป็นอาจารย์ให้ค าปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ของวิทยานิพนธ์ 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 - ไม่มี – 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจัยในหัวเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรม 
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ
ส่งเสริมให้บัณฑิตมีการบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
งานวิจัยของวิทยานิพนธ์มีลักษณะที่แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

และ/หรือการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าดว้ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 ช่วงเวลา 
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ส าหรับหลักสูตร แผน ก 

แบบ ก 1 หรืออย่างน้อย 1 ปี ส าหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนรวม 36 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 โดยก าหนดให้ลงทะเบียน
รายวิชา 504697 และ จ านวนรวม 15 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 โดยก าหนดให้
ลงทะเบียนรายวิชา 504699 
 

5.5 การเตรียมการ 
การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตเป็นรายบุคคลตามหัวข้อวิจัยที่นิสิตสนใจ ท า

หน้าที่ให้ค าปรึกษาตามขั้นตอนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. ด้านบุคลิกภาพ ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณที่

ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมถึง การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมอย่าง
ถูกต้อง 

2. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  มีการมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่มที่ซับซ้อน มีการ
แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม เพื่อฝึกฝนให้มีความเป็น
ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม และเสริมสร้างวินัย
ในการท างาน 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป  

มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงทฤษฎีตั้งแต่
พื้นฐานไปจนถึงทฤษฎีขั้นสูง ในการประยุกต์ใช้ที่
ซับซ้อนขึ้นในสาขาวิชานั้นๆ 

4. ทักษะวิชาชีพชั้นสูง การเรียนการสอนจะเน้นการใช้ต าราภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก เนื้อหาการบรรยายจะเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะบรรยายเป็นภาษาไทย 

5.  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคใน
การติดต่อสื่อสาร  

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยการมอบหมายงานที่มีลักษณะ
ซับซ้อนขึ้น โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
     2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

(2) สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน โดยตอบสนอง
ปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

(3) มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 

(4) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและสังคม 

     2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบ

วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นิสิตต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม และการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
     2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ประเมินจากความมีวินัยในการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมายและการร่วมกิจกรรมของนิสิต  

(2) ประเมินจากปริมาณการกระท าที่ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตในการสอบ 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากรายงาน วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนิสิต จากการอ้างอิง

ผลงานวิจัยผู้อื่นว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงมาหรือไม่ 
 2.2 ความรู ้
     2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 

(2) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
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(3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถพัฒนา
ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบัน 

(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่
อาจจะมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

     2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเน้นการประยุกต์

ความรู้ในสาขาวิชากับปัญหาต่างๆ ที่พบในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีการพัฒนาความคิดและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
     2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) การประเมินจากรายงานที่นิสิตได้รับมอบหมายให้จัดท า 
(4) การประเมินจากโครงงานที่นิสิตได้รับมอบหมายให้จัดท า 
(5) การประเมินจากผลงานการวิจัยของนิสิต 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการปัญหาใหม่ในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ 

(2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทาง
สาขาวิชานั้นๆ โดยใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

(3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ 
รวมถึงความคิดใหม่ๆ ในการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) สามารถพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากการ
วางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง 
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     2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ในการเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเร่ิมต้นจากปัญหา

พื้นฐานที่ง่ายและเพิ่มการประยุกต์ใช้และมีระดับความยากขึ้นเร่ือยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 

(2) มีการจัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลองที่
สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ 

(3) มีการมอบหมายงานเชิงค้นคว้า นอกเหนือจากเนื้อหาในรายวิชาที่เป็นประเด็นหรือ
ปัญหาในสาขาวิชานั้นๆ 

(4) จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างนิสิตและอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

     2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
           ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เป็นต้น 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพโดยสามารถ
ตัดสินใจในการด าเนินงานได้ด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 

(2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ

จัดการ ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
(4) มีภาวะผู้น าและแสดงออกอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของหมู่คณะ 
    2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 
     2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                       ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานหรือโครงงาน
ที่ได้รับมอบหมาย และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
แก้ไขและสรุปปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในด้านต่างๆ 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการ
วิชาการ วิชาชีพและบุคคลทั่วไป 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(4) สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วิชาชีพหรือ
สังคมได้ โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  

     2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ์ เนื้อหาการเรียนการสอนมีการสอดแทรกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการแก้ปัญหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
     2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอ

ต่อชั้นเรียน 
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย รายงาน วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
  (เอกสารแนบหมายเลข 3)  
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 

1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิด
เป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ 

1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สัมมนา จะ
ให้คะแนนเป็น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชา

แต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 
2.3 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า  
  การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 2 
  ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า....3.00..... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า   
  การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้
ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ 
 (2) ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 (3) มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 (1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุก
คนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
 (2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
สอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้อง
อบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
 (1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ  
 (2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 (3) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 

 ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยที่ประชุมภาควิชา
เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง และมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนด
นโยบายปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

 ในการด าเนินการตามหลักสูตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เช่นกัน ส าหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มี
หนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
 ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดคณะ เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง ในแต่
ละปีคณะจะมีงบประมาณส าหรับจัดซื้อหนังสือ เอกสารอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและ
งานวิจัย นอกจากนี้คณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ือง
มัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต้น 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า
หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสต
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้ว ยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีภาควิชา
เป็นกลไกในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีคุณวุฒ ิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่
ก าหนด 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนิสิต นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงกับสาขานั้นๆ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี และควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางทุกคนอย่าง
น้อยคนละ 6 ชั่วโมงต่อปี กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในต าแหน่งนักวิจัย นอกจากจะท าหน้าที่สนับสนุนการ
วิจัยแล้ว ยังต้องท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์ด้วย 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 
 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นิสิต
เข้าปรึกษาได้ 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านั้น มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอัน
เน่ืองมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  
 อย่างไรก็ตาม คณะก็จะต้องส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ให้มากที่สุด 
 ส าหรับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ย
ระดับ 3.5 จากระดับ 5 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ เพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตร 
และการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าป ี

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี  

X X X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา  

X X X 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา  

X X X 

5.จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา  

X X X 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมนิผลการเรียนรู ้
จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X 

8.อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  X X X 
9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  X X X 
10.จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี 

X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12.ระดับความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   X 
13. อื่นๆ ระบ ุ...    
รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 10 12 
เกณฑ์ประเมิน :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตวับ่งช้ีบังคับ (ตัว
บ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนนิการบรรลตุามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนนิการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % 
ของตัวบง่ชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคบัและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบ
จากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน 
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้
ในการประเมินหลักสูตรผ่านการท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
ต่างๆ โดยมีการระบุข้อมูลที่จะท าการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ จะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 และน าเสนอต่อคณบดี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการประเมินในข้อ 3 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชา จะด าเนินการประชุมทบทวน    
ผลการประเมินการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรและวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ 
หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 ค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา  
หมายเลข  5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชาบังคับ 
  วิชาบังคับทั่วไป 
   504591 ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  1(1-0-2) 
    Research Methodology and Technique for Electrical Engineering 
    กลยุทธ์ส าหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เคร่ืองมือ เทคนิคและกลวิธีใน
การก าหนดขอบเขตปัญหา การส ารวจเอกสารผลงานวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผน
งานวิจัยจรรยาบรรณของการท าวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียน
บทความวิจัยหลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
เคร่ืองมือส าหรับช่วยการค านวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคการเชื่อมต่อและการควบคุมผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ซึ่งประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
    Strategies for solving problems, type of research, tools, techniques and methods 
for establishing the scope of problems, investigation and reviewing of research documents, 
determining research objectives, research ethics, presentation of research, writing reports and research 
papers, principles and techniques of computer programming, modern programming languages, 
computational tools for electrical engineering problems, computer interfacing and control techniques 
as applied to practical electrical engineering applications  
 
   504592 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  1(1-0-2) 
    Seminar in Electrical Engineering I 
    การทบทวนบทความงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตน าเสนองานวิจัยใน
หัวข้อที่สนใจในการสัมมนา วิเคราะห์และอภิปรายบทความงานวิจัยอย่างลึกซึ้ง 
    Reviewing the literature in electrical engineering, each student presenting the 
topics of interest in a seminar, analysis and in-depth discussion of literature 
 
   504593 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  1(1-0-2) 
    Seminar in Electrical Engineering II 
    การน าเสนอรายงาน และมีส่วนร่วมในการอภิปรายในการน าเสนอรายงาน
ผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
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    Report presentation and participation in discussion on report presentation used as 
a part of a thesis 
 
  วิชาแกนบังคับ 
   504501 การค านวณทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
    Computational Mathematics for Electrical Engineering 
    หัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับพีชคณิต การแยกแอลยูและการแยกสเปกตรัม อินเวอร์
สเทียม และผลเฉลยของก าลงัสองน้อยที่สุด ระบบต่อเน่ืองในสภาวะสมดุล ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การ
ประมาณค่าของอนุพันธ์และปริพันธ์ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และอนุพันธ์ย่อย 
ระบบสมการเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น ปัญหาค่าเร่ิมต้น และปัญหาขอบเขต 
    Selected topics in linear algebra, LU and spectral decomposition, pseudo-inverse 
and least-square solutions, continuous systems in equilibrium, numerical methods, estimation of 
differentiation and integration, numerical solutions of ODE’s and PDE’s, linear and nonlinear 
equations, initial-value and boundary-value problems 
 
   504502 สัญญาณและระบบส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
    Signals and Systems for Electrical Engineering 
    ทฤษฎีของสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์สัญญาณและระบบในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี่ ทฤษฎีและหลักการของสัญญาณและระบบเชิงเวลาต่อเน่ืองและเชิงเวลาเต็มหน่วย การ
ประยุกต์ใช้งานในระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
    Signal and system theories, analysis of signals and systems in both the time- and 
frequency-domain, the theories and principles of both continuous-time and discrete-time forms of 
signals and systems, as well as applications of the theories and concepts in communication systems, 
control systems, and signal processing 
 
หมวดวิชาเลือก 
  1) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าก าลัง 
   504511 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังชั้นสูง  3(3-0-6) 
    Advanced Power Electronics 
    หลักการวิเคราะห์แปลงผันก าลังไฟตรง-ไฟตรงในสภาวะคงตัว ลักษณะพลวัตและ
การควบคุมวงจรแปลงผันก าลัง เทคนิคการเฉลี่ย  วงจรสมมูลสัญญาณขนาดเล็กของวงจรแปลงผันก าลัง
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ไฟตรง-ไฟตรง การท าแบบจ าลองปริภูมิสถานะของวงจรแปลงผัน การออกแบบตัวควบคุม การควบคุม
โดยการโปรแกรมกระแส แบบจ าลองและฟังก์ชันถ่ายโอนส าหรับวงจรแปลงผันที่ควบคุมโดยวิธีการ
โปรแกรมกระแส 
    Principle of steady state DC-DC converter analysis, converter dynamics and 
control, averaging technique, small-signal equivalent circuit model, state-space modeling of PWM 
converters, controller design, current-programmed control, current-programmed converter model and 
transfer functions 
 
   504512 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  3(3-0-6) 
    Electric Drives 
    การท าแบบจ าลองและสมการพลวัตของมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ วงจรคอนเวอร์เตอร์ส าหรับการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟตรง แบบจ าลองและสมการพลวัตของมอเตอร์เหนี่ยวน าและซิงโครนัส หลักการ
ควบคุมและวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
    Modeling  and  dynamic equations of dc motors, control principles of motor 
drives, semiconductor devices used in motor drive systems, various converter topologies for dc motor 
drives,  modeling and dynamic equations of induction and synchronous motors, control principles of 
induction and synchronous motors, various inverter topologies for ac motor drives 
 
   504513 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 
    Power System Stability 
    แบบจ าลองส่วนประกอบต่างๆ ในระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าก าลังในภาวะอยู่
ตัว ภาวะรบกวนระบบไฟฟ้าก าลังแบบขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เสถียรภาพของเคร่ืองจักรซิงโครนัส 
เสถียรภาพของแรงดัน การศึกษาการจ าลองพลศาสตร์ และเสถียรภาพของระบบที่ประกอบด้วยหลายๆ 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
    Power system components and modeling, power system in the steady-state, 
electromechanical dynamics for small and large disturbances, rotor angle stability, voltage stability, 
stability of multi-machine systems and Power system dynamic simulation 
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   504514 ระบบส่งก าลังไฟฟ้าแบบคลอ่งตัว  3(3-0-6) 
    Flexible AC Transmission Systems 
    อุปกรณ์ในระบบส่งก าลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว และ การประยุกต์ใช้งานแบบสมมูล
ของอุปกรณ์ในระบบส่งก าลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว และการวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้าที่เหมาะสม 
การวิเคราะห์เสถียรภาพ และ การควบคุมด้วยอุปกรณ์ในระบบส่งก าลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว การควบคุม
ในพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยระบบส่งก าลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว 
    FACTS devices and applications, modeling of FACTS devices in optimal power 
flow analysis, stability analysis and control with FACTS, wide area control of FACTS 
 
   504515 วิศวกรรมการเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้า  3(3-0-6) 
    Photovoltaic Engineering 
    ไฟฟ้าที่มาจากแสง ฟิสิกส์ของเซลล์แสงอาทิตย์ การวัดและการก าหนดคุณสมบัติ
ของเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูล การสะสมพลังงานไฟฟฟ้าในรูปของไฟฟ้า-เคมี ระบบการเปลี่ยนแสง
ให้เป็นไฟฟ้า การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบการเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้า 
    Solar electricity from photovoltaics,  the physics of the solar cells, measurement 
and characterization of solar cells and modules, electrochemical storage for photovoltaics, 
photovoltaic systems, economic analysis and environmental aspects of photovoltaic systems 
 
  2) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าสื่อสาร 
   504521 วิศวกรรมโฟตอนิก  3(3-0-6) 
    Photonic Engineering 
    กรอบความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางแสง โฟโตนิกส์ ใยแก้วน าแสง อุปกรณ์ส่ง-
รับ และ ขยายสัญญาณแสง ระบบแสง การจัดการดิสเปอร์ชัน ระบบหลายช่องสัญญาณ โซลิตอน ระบบ
แสงแบบโคเฮียเรนต์ 
    concepts of light wave technology, photonics, optical fibers, transmitters, 
receivers and amplifiers, light-wave systems, dispersion management, multi-channel systems, soliton, 
coherent light-wave systems 
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   504522 การสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแสงและโครงข่ายเส้นใยแสง  3(3-0-6) 
    Optical Fiber Transmissions and Networks 
    การสื่อสารผ่านเส้นใยแสง การเดินทางของสัญญาณ การออกแบบข่ายเชื่อมโยงที่
เหมาะสม ระบบสื่อสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์เชิงความยาวคลื่น โครงข่ายแบบเข้าถึง เอฟทีทีเอ็กซ์ 
โครงข่ายเส้นใยแสงวงแหวนแบบโซเนตและเอสดีเอช โครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็ม ทอพอโลยีแบบวง
แหวน เมช และแบบแพร่กระจายและคัดเลือก การติดตั้งระบบเส้นใยแสง การทดสอบและวัดในระบบ
เส้นใยแสง การสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแสงและโครงข่ายในอนาคต 
    Optical fiber telecommunication, signal propagation, link design and optimum 
design rules, access networks, FTTx, SONET and SDH optical ring network, DWDM networks, ring, 
mesh, and broadcast-and-selective topologies, fiber system installation, test and measurements, future 
trends 
 
   504523 การสื่อสารและเครือข่ายแบบเคลื่อนที่  3(3-0-6) 
    Mobile Communications and Networks 
    การสื่อสารผ่านเส้นใยแสง การเดินทางของสัญญาณ การออกแบบข่ายเชื่อมโยงที่
เหมาะสม ระบบสื่อสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์เชิงความยาวคลื่น โครงข่ายแบบเข้าถึง เอฟทีทีเอ็กซ์ 
โครงข่ายเส้นใยแสงวงแหวนแบบโซเนตและเอสดีเอช โครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็ม ทอพอโลยีแบบวง
แหวน เมช และแบบแพร่กระจายและคัดเลือก การติดตั้งระบบเส้นใยแสง การทดสอบและวัดในระบบ
เส้นใยแสง การสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแสงและโครงข่ายในอนาคต 
    Optical fiber telecommunication, signal propagation, link design and optimum 
design rules, wavelength-division multiplexing (WDM) system, access networks, FTTx, SONET and 
SDH optical ring network, DWDM networks, ring, mesh, and broadcast-and-selective topologies, 
fiber system installation, tests and measurements, future trends 
 
   504523 การสื่อสารและเครือข่ายแบบเคลื่อนที่  3(3-0-6) 
    Mobile Communications and Networks 
    ภาพรวมของการสื่อสารแบบไร้สาย การสื่อสารไร้สายแบบเซลลูลาร์ เครือข่าย
เซลลูลาร์แบบ 2G 2.5G 3G และ 4G เครือข่ายไร้สายในพื้นที่ท้องถิ่น เครือข่ายใช้สายในพื้นที่ท้องถิ่น 
ไอพีแบบเคลื่อนที่ เครือข่ายเคลื่อนทีแ่บบเฉพาะกิจ เครือข่ายไร้สายในพื้นที่ส่วนตัว เครือข่ายแบบไร้
สาย (บลูทูธ ยูดับเบิ้ลยูบี ซิกบี้) เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย การจัดการการเคลื่อนที่และการจัดการ
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ทรัพยากรคลื่นวิทยุ แบบจ าลองการจราจรและแบบจ าลองการเคลื่อนที่ เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง 
การจ าลองการท างานของเครือข่ายไร้สาย (อ็อปเนต เอ็นเอสทู) 
    Overview of wireless communications, cellular wireless networks, 2G, 2.5G, 3G 
and 4G cellular networks, wireless local area networks (Wi-Fi), wireless/wireline interworking, 
mobile IP, mobile ad hoc networks (MANET), wireless personal area networks (Bluetooth, UWB, 
ZigBee), wireless sensor networks, mobility management and radio resource management, traffic 
models and mobility models, multiple-access techniques, simulations of wireless networks (OPNET, 
NS2) 
 
   504524 กรรมวิธีสัญญาณภาพเชิงเลข  3(3-0-6) 
    Digital Image Processing 
    การรับรู้ภาพ การแปลงภาพให้เป็นเชิงเลข การเพิ่มคุณภาพของภาพ การพื้นฟูภาพ 
การแบ่งย่อยภาพ การบีบอัดภาพ กรรมวิธีแปลงภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบและน าเสนอภาพ 
    Image perception, image digitization, image enhancement, image restoration, 
image segmentation, image compression, morphological image processing, image representation and 
description 
 
   504525  กรรมวิธีสัญญาณวีดิทัศน์เชิงเลข  3(3-0-6) 
    Digital Video Processing 
    สัญญาณวีดิทัศน์แอนะล็อกและเชิงเลข การชักตัวอย่างวีดิทัศน์และการแปลงอัตรา 
การโมเดลวีดิทัศน์ การประมาณการเคลื่อนที่สองมิติ พื้นฐานการเข้ารหัสวีดิทัศน์ การเข้ารหัสไบนารี 
การจัดระดับสัญญาณ การเข้ารหัสแปลง มาตรฐานการบีบอัดภาพนิ่งและวีดิทัศน์ การควบคุมความ
ผิดพลาดของการสื่อสารวีดิทัศน์ 
    Analog and digital video, video sampling and rate conversion, video modeling, 
two-dimensional motion estimation, foundation of video coding, binary coding, quantization, 
transform coding, image and video compression standards, error control in video communications 
 
  3) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
   504531 การออกแบบวงจรรวมอนาลอกซีมอส  3(3-0-6) 
    Design of Analog CMOS Integrated Circuits 
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    เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวงจรรวมแบบซีมอส ไบโพล่า ไบซีมอส การ
โมเดลของทรานซิสเตอร์ส าหรับสัญญาณขนาดใหญ่และสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายแบบ
ทรานซิสเตอร์เดียว วงจรขยายแบบแคสโคด วงจรขยายแบบต่าง วงจรสะท้อนกระแส วงจรอ้างอิงแบบ
แบนแกป การป้อนกลับ การวิเคราะห์สัญญาณรบกวนของทรานซิสเตอร์  การวิเคราะห์ความเพี้ยน
สัญญาณ ออปแอมป์แบบแรงดันป้อนกลับและกระแสป้อนกลับ ทรานส์คอนดักเตอร์ การเลย์เอาท์วงจร
รวมอนาล็อก 
    CMOS, Bipolar, BiCMOS integrated circuit technologies and manufacturing 
processes, large-signal and small-signal models of MOS, BJT, single-transistor amplifier, cascode 
amplifiers, differential amplifiers, current-mirrors, band-gap references, feedback, transistors’ noise 
modeling and analysis, distortion analysis, voltage-feedback op-amp, current-feedback op-amp, 
transconductors, analog integrated circuit layout 
 
   504532 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อกสมัยใหม่  3(3-0-6) 
    Modern Analog Integrated Circuit Design 
    วงจรโหมดกระแส หลักการและวงจรทรานส์ลิเนียร์ เทคนิคการกรองในลอการิทึม
โดเมน วงจรซีมอสท างานในช่วงวีคอินเวอร์สชัน วงจรที่กินก าลังงานระดับไมโครวัตต์ วงจรกรอง
ความถี่สูง วงจรมอดูเลตแบบซิกมาเดลตา วงจรแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล และวงจรแปลงดิจิตอลเป็น
อนาล็อก วงจรอนาล็อกที่อาศัยเทคนิคเกตลอย วงจรสวิทช์กระแส การเลย์เอาท์ส าหรับวงจรความถี่สูง 
    Current-mode circuits, translinear principle and circuits, log-domain filtering 
technique, weak-inversion CMOS circuits, micro-power circuits, high-frequency filters, Sigma-delta 
modulators, A/D, D/A converters, floating-gate analog circuits, switched-current techniques, layout 
for high-frequency circuits 
 
   504533 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
    Computer-Aided Analysis of Electronic Circuits 
    การสร้างสมการวงจร การวิเคราะห์แบบโมดิฟายด์โนดัล วิธีหาผลเฉลยของสมการ
เมทริกซ์ การวิเคราะห์สัญญาณไฟสลับของวงจรเชิงเส้น วิธีหาจุดท างานสงบของวงจรไม่เชิงเส้น การ
จ าลองทางเวลาของวงจรพลวัตแบบไม่เชิงเส้น การค านวณความไวของตัวแปรวงจรเนื่องจาก
พารามิเตอร์ต่างๆ การวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์ส าหรับวงจรเชิงเส้น 
    Methods for formulating circuit equations, modified nodal analysis, methods for 
solving  matrix equation, AC analysis of linear circuits, methods for finding DC operating points of 
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nonlinear circuits, time-domain simulation of nonlinear dynamic circuits, computation of sensitivities 
of circuit variables with respect to parameters, symbolic analysis of linear circuits 
 
   504534 วงจรรวมแบบเชิงเลข  3(3-0-6) 
    Digital Integrated Circuits 
    วงจรภายในของเกตตระกูลต่าง ๆ ได้แก่ ทีทีแอล อีซีแอล เอ็นมอส และ ซีมอส
โครงสร้างภายในของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบต่าง ๆ รวมไปถึงรอม แรม พัล พีแอลเอ และเอฟพีจีเอ 
วงจรเชิงเลขแบบพลวัต  ได้แก่ วงจรโดมิโนและวงจรที่ท างานด้วยสัญญาณนาฬิกา 
    Internal circuits of different families of gates, TTL, ECL, NMOS and CMOS, 
internal configuration of large-scale integrated circuits including ROM, RAM, PAL, PLA and FPGA, 
dynamic digital circuits such as domino and clocked circuits 
 
   504535 ระบบสมองกลฝังตัว  3(3-0-6) 
    Embedded Systems 
    เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่อยู่กระจายไปทุกหนแห่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของระบบได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า หน่วยประมวลผลสัญญาณดิจิตอล และระบบ
โปรแกรม นอกจากนั้นศึกษาพื้นฐานการเชื่อมต่อระบบ การสื่อสารข้อมูล การติดต่อกับเซนเซอร์ และ
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ศึกษาเรียนรู้กรณีตัวอย่างในด้านต่างๆเช่น ระบบสื่อสารไร้สาย ระบบ
มัลติมีเดีย และระบบเครือข่าย ส าหรับศาสตร์ทางทะเลเป็นต้น 
    Embedded and ubiquitous system technologies including processors, DSP, 
memory, and software, system interfacing basics, communication strategies, sensors and actuators, 
mobile and wireless technology, using pre-designed hardware and software components, case studies 
in wireless, multimedia, and/or networking domains for marine science 
 
  4) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   504541 ทฤษฎีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
    Information Theory 
    แนวคิดของทฤษฎีสารสนเทศ ขีดจ ากัดของการแสดงและการส่งขอมูล เอนโทรปี 
ทฤษฎีการเข้ารหัสแหล่งที่มาและทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ การบีบอัดข้อมูล ความไม่เท่าเทียมกัน
ของคราฟท์ 
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    Concepts of information theory, limits of representation and transmission of 
information,  entropy, source coding theorem and channel coding theorem, data compression, Kraft’s 
inequality 
 
   504542 การเรียนรู้ของเคร่ือง  3(3-0-6) 
    Machine Learning 
    โครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ วิธีการตัดสินใจด้วยความน่าจะเป็น การ
แบ่งแยกชนิดด้วยวิธีของเบย์ การประมาณค่าด้วยวิธีตัวแปรแบบเหมือนที่สุด การแบ่งแยกชนิดด้วยวธิี
ของเบย์ และการกระจายแบบเกาส์เชียน การถดถอย โครงข่ายประสาทเทียม การตรวจสอบข้าม การ
เรียนรู้แบบน่าจะถูกต้อง มิติของวีซี กลไกการแยกชนิดแบบเวกเตอร์ การแยกชนิดด้วยการหากลุ่ม k 
สมาชิกที่ใกล้ทีสุ่ด โครงข่ายของเบย์ การแยกชนิดแบบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
    Decision tree, probabilistic methods, Bayes classifiers, maximum-likelihood 
estimation, Gaussian Bayes classifiers, regression, neural networks, cross-validation, PAC learning, 
VC-dimension, support  vector machines, k-nearest neighbor, Bayesian networks, k-means 
 
   504543 คอมพิวเตอร์วิชันและอิเล็กทรอนิกส์วีดิทัศน์  3(3-0-6) 
    Computer Vision and Video Electronics 
    การมองเห็นของมนุษย์ แบบจ าลองกล้องเรขาคณิต การตัดแยกภาพ การรู้จ าวัตถุ 
สัญญาณวีดิทัศน์และมาตรฐาน วงจรวีดิทัศน์ขาเข้าและขาออก การประยุกต์คอมพิวเตอร์วิชันและ
สัญญาณวีดิทัศน์เชิงเลข 
    Human vision, geometric camera models, image segmentation, object recognition, 
video signals and standards, video input and output circuits, computer vision and digital video 
applications 
 
   504544 วิทยาการการเข้ารหัสลับ  3(3-0-6) 
    Cryptographic 
    โปรโตคอลวิทยาการเข้ารหัสสัญญาณ ซึ่งประกอบไปด้วยการเข้ารหัสลับ ลายเซ็นต์
ดิจิตอล ระบบยืนยันตัวตน และระบุตัวตน การยืนยันลายเซนต์ดิจิทัล การเข้าและถอดรหัสเพื่อความ
ปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์การเข้าและถอดรหัสของฐานข้อมูล เทคนิคอ่ืนๆของ
การเข้าและถอดรหัส ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ 
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    Cryptographic protocols, including encryption, signature schemes, message 
authentication, and identification, digital signature authentication, enciphering and deciphering for 
computer network security, encrypting and decrypting applications in databases, other cryptographic 
techniques, operating system security 
 
   504545 ความปลอดภัยส าหรับการค านวณที่มีอยู่ทุกแห่งหน  3(3-0-6) 
    Security for Ubiquitous Computing 
    ระบบการค านวณที่มีอยู่ทุกแห่งหน ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ ภัยการคุกคาม 
ครีพโตกราฟีแบบกุญแจความลับ ครีพโตกราฟีแบบกุญแจเปิดเผย มาตรฐานการเข้ารหัส การพิสูจน์
ตัวตน ความลับ ความแข็งแกร่งของข้อมูล รหัสการพิสูจน์ตัวตน ระบบตรวจจับผู้บุกรุก(ไอดีเอส) 
โปรโตคอลระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความปลอดภัยส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
    Ubiquitous computing system, computer security, threat, secrete key 
cryptography, public key cryptography, cryptographic standard, authentication, confidentiality, 
Integrity, Message Authentication Code (MAC), Instrusion Detection System (IDS), protocols for 
existing network security, security for online social networks 
 
  5) รายวิชาเลือกประเภทหัวข้อพิเศษ 
   504681 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 
    Special Topics in Electrical Power Engineering 
    หัวข้อศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
    Extended study of topics in the content of electrical power engineering 
 
   504682 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Special Topics in Electrical Communication Engineering 
    หัวข้อศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
    Extended study of topics in the content of electrical communication engineering 
 
   504683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6) 
    Special Topics in Electrical Electronics Engineering and Embedded System 
    หัวข้อศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
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    Extended study of topics in the content of electrical electronics engineering and 
embedded system 
 
   504684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
    Special Topics in Electrical Computer Engineering and Information Technology 
    หัวข้อศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    Extended study of topics in the content of electrical computer engineering and 
information technology 
 
 
3) วิทยานิพนธ์ 
   504697 วิทยานิพนธ์  36(0-0-108) 
    Thesis  
    การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 
    Continuous study and research for at least 2 years in electrical engineering with 
approval of the graduate advisor and committee, report writing, research presentation 
 
   504699 วิทยานิพนธ์ 15(0-0-45) 
    Thesis  
    การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 
    Continuous study and research for at least 1 year in electrical engineering with 
approval of the graduate advisor and committee, report writing, research presentation 
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หมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (1)  นายเฉลิมภัณฑ์  ฟองสมุทร  

ผลงานทางวิชาการ 
1. Fongsamut, C., Chantarawat, C., Gaintanasilp, S., and Promwong, S. (2012). Near-field 

and Far-field evaluation of UWB-IR for WiMedia Communication. Proceedings of the 
2012 International  Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology 
(ICESIT 2012), Nara, Japan, 219-222. 

2. Rankhamrat, B., Gaintanasilp, S., Fongsamut, C., and Promwong, S. (2012). Link budget 
evaluation scheme of Ultra wideband twopath model for WPAN communications. 
Proceedings of the 2012 International  Conference on Embedded Systems and Intelligent 
Technology (ICESIT 2012), Nara, Japan, 100-104. 

3. Fongsamut, C. and Surakampontorn, W. (2010). Minimal realization for single-elecment-
controlled sinusoidal oscillators using single current conveyor. Proceedings of the 10th 
International Symposium on Communications and Information Technologies 2010 (ISCIT 
2010), Tokyo, Japan, 196-199. 

4. Fongsamut, C. and Surakampontorn, W. (2010). Electronically tunable sinusoidal 
oscillators based on current conveyor. Proceedings of the 3rd AUN/SEED-Net Regional 
Conference in Electrical and Electronics Engineering: International Conference on 
System on Chip Design Challenges (ICoSoC 2010), Manila, Philippines, 87-90. 

5. Phothisonothai, M. and Fongsamut C. (2010). Robust Thai speech recognition system 
against real environmental noises. Proceedings of the 6th National Conference on 
Computing and Information Technology, Bangkok, Thailand. 

6. Jongkunstidchai, C., Fongsamut, C., Kumwachara,  K., and Surakampontorn W. (2007). 
Full-wave rectifier based on operational transconductance amplifiers. Int. J. Electron. 
Commun.,  61, 195-201. 

7. Fongsamut, C., Anuntahirunrat, K., Kumwachara, K., and Surakampontorn W. (2006), 
Current-conveyor-based single-element-controlled and current-controlled sinusoidal 
oscillators. Int. J. Electronics, 93, pp.467-478. 
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8. Fongsamut, C.,  Anuntahirunrat, K., Surakampontorn K., and Fujii N. (2006), On the use 
of nullator transformation in oscillator circuits. Proceedings of the IEEE Region 10 
Conference 2006 (TENCON 2006), Hong Kong, November 14-17. 

9. Anuntahirunrat, K., Fongsamut, C., Surakampontorn, W., and Fujii N. (2006.) On the use 
of norator transformation in oscillator circuits. Proceedings of the IEEE Region 10 
Conference 2006 (TENCON 2006), Hong Kong, November 14-17. 

 
 (2)  นายณยศ  คุรุกิจโกศล  

ผลงานทางวิชาการ 
1. Charinpanitkul, T., Kanjanaprapakul, K., Leelaviwat, N., Kurukitkoson, N., and Kim, K-.S. 

(2010). Effect of arc current on characteristics of nanocarbons prepared by cryogenic arc 
discharge method. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 16(6), 912-917. 

2. Kurukitkoson, N. (2010). An algorithm for Q-factor evaluation: a case study on 40 Gbps 
hybrid amplified optical transmission system. Proceedings of the AUN/SEED-Net 
Regional Conference in Information and Communication Technology. 

3. Charinpanitkul, T., Phattarapongsant, E., Klanwan, J., and Kurukitkoson, N. (2009). 
Fabrication of carbon nanostructures by arc discharge in liquid N2 with automatic 
electrode delivering tool. Proceedings of the 9th IEEE Conference on Nanotechnology, 
IEEE NANO 2009, 307-309. 

4. Kurukitkoson, N., Ania-Castanon, J. D.,  and Turitsyn, S. K. (2007). Full spectrum 
generalised raman gain approach for the modelling of raman amplified optical 
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 (3)  นายอานุภาพ  บุญส่งศรีกุล  

ผลงานทางวิชาการ 
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 (4)  นายโกวิท  มาศรัตน  

ผลงานทางวิชาการ 
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หมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 
   วิชาบังคับทั่วไป 
504591 ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

                    

504592 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                     

504593 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                     

   วิชาแกนบังคับ  

504501 การค านวณทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

                    

504502 สัญญาณและระบบส าหรบัวิศวกรรมไฟฟ้า                     

วิชาเลือก 
 

   1) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าก าลัง 
504511 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังช้ันสูง                     

504512 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                     

504513 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
504514 ระบบส่งก าลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว                     

504515 วิศวกรรมการเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้า                     

   2) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าส่ือสาร  

504521 วิศวกรรมโฟตอนิก                     

504522 การส่ือสารผ่านเส้นใยแสงและโครงข่ายเส้นใยแสง                     

504523 การส่ือสารและเครือข่ายแบบเคลื่อนที ่                     

504524 กรรมวิธีสัญญาณภาพเชิงเลข                     

504525 กรรมวิธีสัญญาณวีดิทัศนเ์ชิงเลข                     

   3) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกสแ์ละระบบ
สมองกลฝังตัว 

 

504531 การออกแบบวงจรรวมอนาลอกซีมอส                     

504532 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกสมัยใหม ่                     

504533 การวิเคราะห์วงจรอเิล็กทรอนิกส์โดยอาศัย
คอมพิวเตอร ์

                    

504534 วงจรรวมแบบเชิงเลข                     

504535 ระบบสมองกลฝังตัว                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
   4) รายวิชาเลือกด้านไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

504541 ทฤษฎีสารสนเทศ                     

504542 การเรียนรู้ของเครื่อง                     

504543 คอมพิวเตอร์วิชันและอิเล็กทรอนิกส์วีดิทัศน ์                     

504544 วิทยาการการเข้ารหัสลับ                     

504545 ความปลอดภัยส าหรับการค านวณที่มีอยู่ทุกแห่งหน                     

   5) รายวิชาเลือกประเภทหัวขอ้พิเศษ  

504681 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง                     

504682  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร                     

504683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสมองกลฝังตัว 

                    

504684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    

วิทยานิพนธ ์  

504697 วิทยานิพนธ์                     

504699 วิทยานิพนธ์                     
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ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

1.มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

3.สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งดีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ รวมถึงความคิด
ใหม่ๆ ในการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2.สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน โดยตอบสนองปัญหาตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

4.สามารถพัฒนาข้อสรุปและขอ้เสนอแนะที่เกี่ยวข้องในทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากการวางแผนและ
ด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

3.มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม
ของการท างานและสังคม 

1.สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพโดยสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินงานได้ด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 

2. ด้านความรู ้ 2.สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
1.มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวชิา ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญ 

3.มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

2.สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ 

4.มีภาวะผู้น าและแสดงออกอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การท างานของหมู่คณะ 

3.มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ 
และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบัน 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใชอ้ยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติทีอ่าจจะมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน าไปใช้ในการศกึษาค้นคว้าเพื่อแก้ไขและสรุป
ปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในด้านต่างๆ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
2.สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการ 
วิชาชีพและบุคคลทั่วไป 

1.สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการปัญหาใหม่ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางสาขาวิชานั้นๆ โดย
ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

4.สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วิชาชีพหรือสังคมได้ โดย
การน าเสนอรายงานทั้งในรปูแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
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หมายเลข  4 
ค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมายเลข  5 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 


