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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
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Master of Engineering (Microelectronics Engineering)
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3. หนวยงานรับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาการศึกษา และ การวิจัย ทางดานวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางบุคลากรและ
องคความรู อันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2.1 เพื่ อ ผลิ ต วิ ศ วกรและนั ก วิ จั ย ในระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ค วามสามารถในทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อสนองความตองการแกวงการ
อุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ สวนราชการของประเทศ
4.2.2 เพื่อสนองนโยบายของประเทศในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
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4.2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิศวกร ใหมีความสามารถในการนําเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช
กับงานอุตสาหกรรมสงเสริม
4.2.4 สนับสนุนการศึกษากับการคนควาวิจัยทางดานวิศวกรรม
4.2.5 เพื่อพัฒนาคณาจารยในภาควิชาใหมีความรูความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีทัดเทียมในระดับนานาชาติ
4.2.6 เพื่อรักษามาตรฐาน ตลอดจนยกระดับ การเรียน การสอน การคนควาวิจัย ทางดาน
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกสในประเทศ
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 4 การรับเขาเปนนักศึกษา)
แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาสามัญ
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา
วิ ศ วกรรมสารสนเทศ วิ ศวกรรมโทรคมนาคม วิศ วกรรมอิเ ล็ กทรอนิ ก ส วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม
วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หรือสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา
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แผน ก แบบ ก 2
6.1 นักศึกษาสามัญ
6.1.1 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิ ศ วกรรมไฟฟ า วิ ศวกรรมคอมพิ ว เตอร วิศ วกรรมระบบควบคุ ม
วิ ศ วกรรมการวั ด คุ ม วิ ศ วกรรมสารสนเทศ และสาขาวิ ช าตามประกาศของคณะ
วิศวกรรมศาสตร
6.1.2 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตร
ประยุกต สถิติประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา
ตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา
6.1.3 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม และสาขาวิชาตามประกาศของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนน หรือเทียบเทา
6.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษา ตามขอ 6.1.1, 6.1.2 หรือ 6.1.3 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
สาขาวิชาตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ผ า นการสอบคั ด เลื อ กตามประกาศของสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
7.2 ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 4 การรับเขาเปนนักศึกษา)
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8. ระบบการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 2 การจัดการศึกษา)
8.1 ระบบการจัดการศึกษา
8.1.1 ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
8.1.2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.1.3 การศึกษาภาคฤดูรอน กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
8.2.4 การทํ า โครงงานหรือ กิจ กรรมการเรี ย นอื่น ใดตามที่ไ ดรั บ มอบหมาย ที่ใ ช เ วลาทํ า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค
8.2.5 การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
8.2.6 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 6 การลงทะเบียนเรียน)
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
ให เปนไปตามขอบังคับสถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุณทหารลาดกระบัง ว าดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 11 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
11.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 15 การสําเร็จการศึกษา)
11.2.1 เรียนครบจํานวนหนวยกิตและวิชาตามที่กาํ หนดในหลักสูตร และ
11.2.2 ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดของหลักสูตร และ
11.2.3 ไดคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรไมต่ํากวา C+ และ
11.2.4 ไดปฎิบัติตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด และ
11.2.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร ดังนี้
11.2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
(2) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรื อ ส ว นหนึ่ ง ของผลงานได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (Journal/Transaction) ซึ่งเปนที่
ยอมรับไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ
(3) มีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพ เ ผยแพรใ นวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่ง อาจ
ตีพิมพเปน Letter หรือ Short paper ก็ไดหรือเสนอตอที่ประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา 2 เรื่อง
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11.2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีการศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรโดยจะตอง
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และ
(2) มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
(3) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ให ผลงานหรือสว นหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal/Transaction) หรือระดับชาติ
ซึ่งอาจตีพิมพเปน Letter หรือ Short paper ก็ได หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา 1 เรื่อง
ทั้งนี้วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ ที่นักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อใชเปนเงื่อนไขในการขอสําเร็จการศึกษา จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ
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12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

*1. รศ.ดร. วิสุทธิ์ ฐิติรุงเรือง

*2. รศ.ดร. สมเกียรติ ศุภเดช

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Solid State Electronics),
Tokai University, JAPAN
D.Eng. (Solid State Electronics),
Tokai University, JAPAN

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Superconductor Devices
- MOIS Devices
- Diamond Film Devices &
Technology
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Semiconductor Physics
- Semiconductor Devices
- Microlithography
- Metal Semiconductor Contacts
วศ.บ. เกียรตินิยม
1. งานวิจัย
(วิศวกรรมไฟฟา)
- Design and Fabrication of
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา Semiconductor Devices
เจาคุณทหารลาดกระบัง
- Design & Fabrication of
Integrated Circuits
M.Eng. (Electronics),
- Semiconductor Sensor Devices
Tokai University, JAPAN
- Solar Cells
D.Eng. (Electronics),
2. ตําราเรียน
Tokai University, JAPAN
- เซมิคอนดัคเตอรฟสิกส
- เซมิคอนดัคเตอรดีไวซ
3. ภาระงานสอน
- Semiconductor Physics
- Semiconductor Devices
- Introduction to Microelectronic
Technology
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ชื่อ-นามสกุล

*3. รศ.ดร. สมศักดิ์ ชุมชวย

4. รศ.ดร. เติมพงษ เพ็ชรกูล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D.
(Electronics and Electrical
Engineering),
Imperial College,
University of London, UK

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Fast Algorithm
- Digital Signal Processing
- VLSI Design
2. ตําราเรียน
- การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
- อิเล็กทรอนิกส 1
3. ภาระงานสอน
- CMOS VLSI Design and
Technologies
- Advanced Logic Circuit Design
- Application of BJT and HBT
Transistors
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
1. งานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา - CMOS IC Technology
เจาคุณทหารลาดกระบัง
- Diamond & Carbon Devices
- Semiconductor Devices &
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา Sensors
2. ตําราเรียน
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Solid State Electronics), - ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
- อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
Tokai University, JAPAN
3. ภาระงานสอน
- Introduction to
Microelectronic Technology
- Silicon Sensors
- Physics of MOS Devices
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5. ผศ.ดร. สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

B.Eng. (Electronics Engineering),
Nagoya University, JAPAN
M.Eng. (Physical Electronics),
Tokyo Institute of Technology,
JAPAN
D.Eng.(Electronics Engineering),
Tokyo Institute of Technology,
JAPAN

1. งานวิจัย
- Solar Cells
- Semiconductor Devices
- Thin-film Technology
- Carbon Nanotubes
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Semiconductor Characterization
and Measurement Techniques
- Vacuum Technology
- Selected Topics in
Microelectronics Devices

(* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร)

10
12.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

1. ศ.ดร. วัลลภ สุระกําพลธร

2. รศ.ดร. มนัส สังวรศิลป

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Electronics),
University of Kent, UK

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Linear Integrated Circuit
(Bipolar Technology, MOS
Technology and GaAs
Technology)
- Digital Signal Processing and
Digital Filtering
- Computer Aided Circuit Design
2. ตําราเรียน
- การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3. ภาระงานสอน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
1. งานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา - Biomedical Signal Processing
เจาคุณทหารลาดกระบัง
- Image Processing
- Medical Instrumentation
M.Eng. (Electronics),
2. ตําราเรียน
Tokai University, JAPAN
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทาง
D.Eng. (Electronics),
การแพทย
Tokai University, JAPAN
3. ภาระงานสอน -
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คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

3. รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ B.Eng. (Electronics),
Kyoto University, JAPAN
M.Eng.
(Electrical & Communications
Engineering),
Tohoku University, JAPAN
D.Eng.
(Electrical & Communications
Engineering),
Tohoku University, JAPAN
4. รศ.ดร. กิตติ ไพฑูรยวัฒนกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Remote Sensing),
University of Dundee, UK
5. รศ.ดร. สุริภณ สมควรพาณิชย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc.
(Medical Electronics & Physics),
St.Barthomews’ Hospital Medical
College, University of London,
UK
Ph.D.
(Optical Electronics & Laser
Engineering),
Heriot-Watt University, UK

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Computer Communication
Networks
- Communication System
- Software Engineering
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน -

1. งานวิจัย
- Digital Image Processing
2. ตําราเรียน
- ฟซซี่ลอจิก
- การประมวลผลภาพดิจิตอล
3. ภาระงานสอน -

1. งานวิจัย
- Optoelectronics
- Laser & Laser Applications
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน
- สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3. ภาระงานสอน
- Optoelectronics
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ชื่อ-นามสกุล

6. รศ.ดร. สุรพันธุ เอื้อไพบูลย

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN

7.รศ. ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Electronics),
Osaka University, JAPAN
8. รศ.ดร. จริยา วงศเตชธรรม

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Image Processing
- Microprocessor Applications
- Pattern Recognition
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน -

1. งานวิจัย
- CAD for VLSI
- Telecommunication and
Computer
- Computer Network
- Parallel Processing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- VLSI Design
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
1. งานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา - Control Theory and
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Applications
M.Sc. (Electrical Engineering), - Electronic Design
- Signal Processing
Wichita State University, USA
Ph.D. (Electrical Engineering), 2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
Wichita State University, USA
- Random Variable & Processes
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9. รศ.ดร. วรากร เกษมสุวรรณ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.S.EE. (Electrical Engineering),
University of Pittsburgh, USA
Ph.D. (Electrical Engineering),
University of Pittsburgh, USA

10. รศ.ดร. อภินันท ธนชยานนท B.Eng. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK
M.Eng. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK
Ph.D. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- Semiconductor Device
Modeling
- Analog Integrated Circuits
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Operation and Design of
Field Effect Transistors
- Introduction to Integrated
Circuit Design
1. งานวิจัย
- High Performance Analogue
and Digital Integrated Circuit
- Design for Video and Wireless
Communications
- Mixed-Signal Integrated
Circuit Design for Biomedical
Applications
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Advanced Analog Circuit
Design
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11. รศ.ดร. ชูชาติ ปณฑวิรุจน

12. รศ. สมศักดิ์ เชียรศิริกุล

13. รศ. จิรวัฒน ปานกลาง

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อุปกรณการแพทย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
M.E. (Biomedical Engineering),
Worcester Polytechnic Institute
(WPI), USA
Ph.D. (Biomedical Engineering),
Drexel University, USA
วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ. (ฟสิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Biomedical Engineering
- Medical Image Processing
2. ตําราเรียน
- สัญญาณและระบบ
3. ภาระงานสอน
- Matrix Analysis

1. งานวิจัย
- Silicon Sensors
- Hybrid IC
- Diamond Films and Devices
- Power Electronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Thin Film Technology
- Semiconductor Optoelectronics
Devices
1. งานวิจัย
- Semiconductor Devices
- Electronic System
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Seminar 1, 2
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คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

14. รศ. พิชัย คูศิริวานิชกร

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

15. รศ. ขนิษฐา แซตั้ง

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

16. รศ. สุชาติ คูณทวีเทพ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.S.E.E.
(Electrical Engineering),
Manhatton College, USA

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Biomedical Electronic
Instruments
- MRI Brain Image Analysis
2. ตําราเรียน
- การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3. ภาระงานสอน 1. งานวิจัย
- Electronics Circuits and
Systems
- Microstrip Waveguide
2. ตําราเรียน
- สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3. ภาระงานสอน 1. งานวิจัย
- Electronics Applications
- Digital Signal Processing
- Microprocessor Applications
Power
Electronics
Applications
(DC&AC Drive)
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน -
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คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

17. ผศ.ดร. สุรศักดิ์ เนียมเจริญ

วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

18. ผศ.ดร. ยุทธนา คิดใจเดียว

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D.
(Electronics & Electrical
Engineering), Imperial College,
University of London, UK

1. งานวิจัย
- CMOS IC Fabrication
- DMOS, IGBT and Power
Devices
- MSM Photodectectors
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Metal Semiconductor Contacts
- Seminar 1, 2
1. งานวิจัย
- Biomedical Electronic
Instruments
- Neural Network
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Matrix Analysis
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19. ผศ.ดร. กิติพล ชิตสกุล

20. ผศ.ดร. สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น

21. ผศ. พลผดุง ผดุงกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
DEA. (Biomedical),
University Technologie de
Compienge, FRANCE
Docteur (Biomedical),
University of Paris XII,
FRANCE
B.Eng. (Electrical Engineering),
University of Pennsylvania, USA
M.S.E.E.
(Electrical Engineering),
University of Wisconsin, USA
Ph.D. (Electrical Engineering),
University of Wisconsin, USA

วท.บ. (ฟสิกส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Biomedical Signal Processing
- Signal & Image Processing
- Medical Instrumentation
- Computing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Computational Methods
- Applied Mathematics

1. งานวิจัย
- Biomedical Engineering
- Digital Signal Processing
- Medical Instrumentation
- Medical Image Processing
2. ตําราเรียน
- Design of Pulse Oximeters
- Bioinstrumentation
- Minimally Invasive Medical
Technology
3. ภาระงานสอน 1. งานวิจัย
- Microprocessor Applications
- Data Communications
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน -
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คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

22. ผศ. ประภากร สุวรรณะ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

1. งานวิจัย
- Electronics Circuit and System
- High Frequency Circuit Design
2. ตําราเรียน
- อิเล็กทรอนิกส 1
3. ภาระงานสอน -

23. ผศ. พลศาสตร เลิศประเสริฐ

วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
George Washington University,
USA
Ph.D. (Electronics),
University of North Carolina,
USA

1. งานวิจัย
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน -

24. ผศ. พลศาสตร เลิศประเสริฐ

25. ดร. กสิน วิเชียรชม

1. งานวิจัย
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน -

1. งานวิจัย
- VLSI Design
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- CMOS VLSI Design and
Technologies
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ชื่อ-นามสกุล

26. ดร. ศิริเดช บุญแสง

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

วศ.บ. เกียรตินิยม
(วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
The University of Manchester
Institute of Science and
Technology (UMIST), UK
Ph.D.
Instrumentation (Biomedical),
The University of Manchester
Institute of Science and
Technology (UMIST), UK

1. งานวิจัย
- Instrumentation
- Biomedical Photonics
- Optical Based Sensors and
Applications
- Photoacoustic sensors and
Applications
- Ultrasonic Techniques in
Biomedical and NonDestructive
Evaluation (NDE)
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน -
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13. จํานวนนักศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2552
5
5
-

2553
5
5
10
5

ปการศึกษา
2554
5
5
10
5

2555
5
5
10
5

2556
5
5
10
5

2553
20
20
40
20

ปการศึกษา
2554
20
20
40
20

2555
20
20
40
20

2556
20
20
40
20

แผน ก แบบ ก 2
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2552
20
20
-

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
14.2 อุปกรณการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีเครื่องมือ
สําหรับกระบวนการสรางและวิเคราะหสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา ระดับ 5 ไมโครเมตร อีกทั้งมีอุปกรณ
สําหรับการเรียน การสอน และการวิจัย อยูในระดับที่ดี นอกจากนี้นักศึกษาของหลักสูตรสามารถที่จะใช
อุปกรณวิจัย จากหนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ
14.2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
- เครื่องตัดตนแบบ และถายแบบ
1
ชุด
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- เตาแพรสารเจือ
- เครื่องสรางลวดลายของวงจรรวม
- เครื่องระเหยโลหะในสุญญากาศ
- เครื่องอารเอฟสปตเตอร
- เครื่องวัดสภาพตานทาน
- เครื่องอิลิปโซมิเตอร
- กลองไมโครสโคป
- เครื่องวัดการกระจายความตานทาน
- เครื่องวัดสมบัติทางไฟฟา และความจุไฟฟา
- เครื่องวัดสมบัติทางไฟฟาที่ควบคุมดวย GPIB
- เครื่องโพรบสเตชัน
14.2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่มเติม
- เครื่องวัดและวิเคราะหตัวแปรทางไฟฟา
- ชุดระบบการวัดทางไฟฟา-แสง
- ชุดวัดและวิเคราะหอุปกรณในชวงความถี่สูง
- แหลงจายไฟฟาแรงดันสูง
- แหลงจายไฟฟาแบบอารเอฟ
-ระบบสุญญากาศ และเครื่องวัดระบบสุญญากาศ

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง

1
1
1
1
1
1

เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
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15. หองสมุด
15.1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศ ของสํานักหอสมุดกลางและหองสมุดคณะ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จํานวนทรัพยากรสารนิเทศ
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถิติจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ
จํานวนหนังสือ จํานวนวารสาร จํานวนวารสาร
จํานวน
จํานวนโสตทัศนวัสดุ
ชื่อหองสมุด
ปจจุบัน
(ชื่อเรื่อง)
เย็บเลม
หนังสือพิมพ
(มวน, แผน, ตลับ)
(เลม)
(เลม)
(ชือ่ เรื่อง)
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ วีดีโอ ซีดีรอม เทป
เทป
คาสเซ็ท
สํานักหอสมุดกลาง
83,329 50,784 1,380 299 3,345 4,201 17
2 2,868 12,745 1,391
คณะวิศวกรรมศาสตร 23,146 30,318 38
156 449 5,066 11
2
417
คณะสถาปตยกรรม
16,435 22,584 91
72
401 12,778 9
2
17
10
ศาสตร
คณะ
23,269 9,996 252 144 2,788 2,303 7
1
36
เทคโนโลยีการเกษตร
หองสมุดคณะ
7,357 19,683 107 201 133 1,347 6
1
วิทยาศาสตร
คณะครุศาสตร
30,609 12,032 261
86
771 345
8
1
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
4,741 4,404 83
16
238 253
6
1
17
354
สารสนเทศ
วิทยาเขตชุมพร
8,959 2,721 13
4
1
รวม
197,845 152,522 2,225 974 8,125 26,293 68
11 3,355 13,109 1,391
สถิติ เดือน สิงหาคม 2551
ที่มา : สํานักหอสมุดกลาง
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15.2 รายชื่อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางมีใหบริการ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อฐานขอมูล
AIP/APS Journal

ขอบเขตของเนื้อหา
ครอบคลุมสาขาวิชาฟสิกส (Physics)

AIP : American Institute of Physics
APS : American Physical Society
2

ASCE : American Society of Civil Engineers

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

3

ASME Online 2008

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)

4

ASTM International Standards and ASTM Journal

ฐานขอมูลมาตรฐานครอบคลุมเนื้อหา Cement &
Concrete, Iron and Steel Products, Construction,
Electrical Insulation and Electronics, Textiles,
Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels,
Plastics, Rubber, Medical Devices and Implants
เปนตน

5

Blackwell Synergy

ครอบคลุมสาขาวิชา Agricultural and Animal Sciences,
Business, Economics, Finance, Accounting,
Mathematics and Statistics, Engineering, Computing
and Technology, Health Science, Humanities, Law,
Life and Physical Sciences, Medicine, Social and
Behavioral Science, The Arts

6

CAB Abstracts on CAB Direct Plus Fulltext

ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ รวมถึงวิชา
การเกษตร ปาไม การเพาะพันธุพืช วิศวกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สัตวแพทย
กีฎวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และเศรษฐศาสตรการ
เกษตร

24
7

CABI Primary Journal Online 2008

ครอบคลุมสาขาวิชา Nutrition Science & Life Sciences

8

Knovel E-book

ครอบคลุมสาขาวิชาการยึดติด, เครื่องหุมหอ, วัตถุกัน
รั่วและหมึก, เทคโนโลยีเรดาหและการบิน, ชีวเคมี,
ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเซรามิก, เคมี
และวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟา
และพลังงาน, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, วิทยาการอาหาร,
วิศวกรรมเครื่องกล, โลหะ, เภสัช, เครื่องสําอาง,
พลาสติกและยาง, ความปลอดภัย, สุขภาพและอนามัย,
สิ่งทอ

9

AAAS : Science Online & ScienceNow

ครอบคลุมเนื้อหาดาน Science & Policy, Medicine,
Diseases, Chemistry, Geophysics/Geochemistry,
Physics

10

Access Science (Mcgraw-Hill's)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11

ACS Online + ACS New Titles

ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต/วิศวเคมี, ชีวเคมี/
เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร,
พอลิเมอรและวัสดุศาสตร

12

ACS Legacy Archives

ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต/วิศวเคมี, ชีวเคมี/
เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร,
พอลิเมอรและวัสดุศาสตร

13

Annual Reviews

ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science
และ Social Science

14

Cambridge Journals Online

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร

15

Project Euclid Prime

ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต,
วิทยาการคอมพิวเตอร, ตรรกศาสตร, คณิตศาสตรเชิง
ฟสิกส, คณิตศาสตร, สถิติและความเปนไปได

25
16

Proquest Agriculture Journals

ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
เชน สัตวศาสตร, พืชศาสตร, ปาไม, การประมง,
เศรษฐศาสตรการเกษตร, อาหารและโภชนาการ

17

SIAM e - Journals

ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต,
และวิทยาศาสตรการคํานวณ

18

Springer e - Books Year 2007 Collection

ครอบคลุมสาขาวิชา Architecture Design and Art,
Business and Economics, Computer Science,
Engineering, Biomedical and Life Science,
Behavioral Sciences, Chemistry & Material
Science, Earth & Environmental Science,
Humanities, Social Science & Law, Medicine,
Physics & Astronomy

19

Morgan & Claypool

เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชา
วิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวของรวบรวมจากหนังสือ
จํานวน 100 รายชื่อ

20

E-Book (หนังสือภาษาไทย)

เปนฐานขอมูลหนังสือภาษาไทยหมวดตางๆ คือ
กฎหมาย, การศึกษาภาษาศาสตรและวรรณคดี,
การเกษตรและชีววิทยา, การเมืองการปกครอง, กีฬา
ทองเที่ยว สุขภาพและอาหาร, คอมพิวเตอร, ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการจัดการ, ประวัติศาสตรและ
อัตชีวประวัติ, วิทยาศาสตร, ศาสนาและปรัชญา,
ศิลปะและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี วิศวกรรม
อุตสาหกรรม, นวนิยาย นิทาน, รวมทั้งหมวดทั่วไปจาก
หนังสือจํานวน 569 เลม

26
21

Academic Search Elite

ครอบคลุมสาขาวิชา Computer Sciences, Engineering,
Physics, Chemistry, Language and Linguistics, Arts &
Literature, Medical Sciences, Ethnic Studies

22

ACM Digital Library

ครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

23

Dissertation Abstract Online

เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโท, เอก
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมยุโรป
ออสเตรเลีย เอเชีย และ แอฟริกา มากกวา 1,000 แหง

24

H.W. Wilson

ครอบคลุมสาขาวิชา Applied Science &
Technology, Art, Business, Education, General,
Science, Humanities, Library and Information
Science, Social Science, Law, General Interest
และ Biological & Agricultural Science

25

IEEE

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, วิทยาการ
คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

26

ISI Web of Science

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, มนุษยศาสตร,
สังคมศาสตร

27

Springer Link

ครอบคลุมสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และทางการแพทยรวมถึงสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร เชน Behavioral Science, Computer
Science, Biomedical and Life Science, Business
and Economics, Mathematics and Statistics,
Chemistry and Materials Science, Medicine,
Chinese Library of Science, Russian Library of
Science, Humanities, Social Science and Law,
Physics and Astronomy, Earth and Environmental
Sciences, Engineering

27
28

Science Direct

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ

29

E-BOOK DAO Fulltext

ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบัน
การศึกษาจากทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มากกวา
1,000 แหง จากทุกสาขาวิชา

30

E-BOOK NetLibrary

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมด 8,561 ซึ่งเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ
5,962 ชื่อ

31

E-BOOK Springer

ครอบคลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร (Scientific),
เทคนิค (Technical) และการแพทย (Medical)
จํานวน 1,359 ชื่อ

32

Thai Digital Collection

บริการสืบคนฐานขอมูลฉบับเต็ม ซึ่งเปนเอกสาร
ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ

33

KMITL Undergraduate Thesis Online

บริการฐานขอมูลปริญญานิพนธระดับปริญญาตรีของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

16. งบประมาณ
ใช ง บประมาณประจํ า ป หมวดค า วั ส ดุ ค า ใช ส อย ค า ตอบแทน และครุ ภั ณ ฑ ข องคณะ
วิศวกรรมศาสตร ที่ใชในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้ เฉลี่ยคาใชจาย 90,000 บาท/คน/ป
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

17.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธเปนหลัก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
2
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวิจัย ไมนับหนวยกิต) 3
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ และ
การศึกษารายวิชา แผนการศึกษาแบบ ก 2 ตลอดหลักสูตรจะตองมีการทําวิทยานิพนธ 12
หนวยกิต การสัมมนา 2 หนวยกิต และเรียนรายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต ดังนี้
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาคณิตศาสตรขั้นสูง
6
หนวยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
12
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
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17.3 รายวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

01307301
01307302
01307303
01307304
01307305
01307306
01307307
01307308
01307309
01307310

วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS

36 หนวยกิต โดยมีขอกําหนดดังนี้
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ ไดไมเกิน 12 หนวยกิต
12 หนวยกิต โดยมีขอกําหนดดังนี้
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ ไดไมเกิน 3 หนวยกิต
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ ไดไมเกิน 6 หนวยกิต
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ ไดไมเกิน 9 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
9 (0-27-0)
9 (0-27-0)
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01307311
01307312
01307313
01307314
01307315
01307316
01307317

วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS

9 (0-27-0)
9 (0-27-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)
15 (0-45-0)
15 (0-45-0)

แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
01307321
01307322

สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1 (0-2-0)
1 (0-2-0)

แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
01307325

ระเบียบวิธีวิจยั
RESEARCH METHODOLOGY

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
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แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาคณิตศาสตรขั้นสูง 6 หนวยกิต
01307124
01307125
01307126
01307127
01307128
01307129
01307130

แบบจําลองทางคณิตศาสตร
MATHEMATICAL MODELING
ระเบียบวิธีการคํานวณ
COMPUTATIONAL METHODS
คณิตศาสตรเชิงวิเคราะห
MATHEMATICAL ANALYSIS
คณิตศาสตรเชิงประยุกต
APPLIED MATHEMATICS
การวิเคราะหเมทริกซ
MATRIX ANALYSIS
การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
FUNCTIONAL ANALYSIS
กระบวนการและตัวแปรสุม
RANDOM VARIABLES & PROCESSES

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หนวยกิต
01307331
01307332
01307333

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
SEMICONDUCTOR PHYSICS
การออกแบบวงจรรวมเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN
เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
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หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต
01307340
01307341
01307342
01307343
01307344
01307345
01307346
01307347
01307348
01307349
01307350
01307351
01307352
01307353

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS MATERIALS
อิเล็กทรอนิกสแสง
3 (3-0-6)
OPTOELECTRONICS
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR DEVICES
ฟสิกสของอุปกรณมอส
3 (3-0-6)
PHYSICS OF MOS DEVICES
รอยสัมผัสของโลหะและสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
METAL SEMICONDUCTOR CONTACTS
อุปกรณสารกึ่งตัวนําขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED SEMICONDUCTOR DEVICES
อุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MICROELECTRONICS DEVICES
อุปกรณสารกึ่งตัวนําอิเล็กทรอนิกสแสง
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONICS DEVICES
ซิลิคอนโซลารเซลลแบบผลึก
3 (3-0-6)
CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS
เซ็นเซอรแบบซิลิคอน
3 (3-0-6)
SILICON SENSORS
เมมสและระบบจุลภาค
3 (3-0-6)
MEMS AND MICROSYSTEMS
อุปกรณสารกึ่งตัวนํากําลัง
3 (3-0-6)
POWER SEMICONDUCTOR DEVICES
หัวขอคัดสรรทางอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MICROELECTRONICS DEVICES
การควบคุมไฟฟาสถิตย
3 (3-0-6)
ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL
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01307354
01307355

01307360
01307361
01307362
01307363
01307364
01307365
01307366
01307367
01307368
01307369
01307370
01307380
01307381

การทํางานและการใชงานทรานซิสเตอรแบบบีเจที และ เอชบีที
3 (3-0-6)
OPERATION AND APPLICATION OF BJT AND HBT TRANSISTORS
คุณสมบัติสารกึ่งตัวนํา และการวัดคุณสมบัติ
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR CHARACTERIZATION
AND MEASUREMENT TECHNIQUES
ไมโครลิโธกราฟ
3 (3-0-6)
MICROLITHOGRAPHY
เคมีในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
MICROELECTRONICS CHEMISTRY
เคมีในไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MICROELECTRONICS CHEMISTRY
การควบคุมสิ่งปนเปอนในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
CONTAMINATION CONTROL IN MICROELECTRONICS
เทคโนโลยีฟลมบาง
3 (3-0-6)
THIN FILM TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสุญญากาศ
3 (3-0-6)
VACUUM TECHNOLOGY
เทคโนโลยีพลาสมา
3 (3-0-6)
PLASMA TECHNOLOGY
ขบวนการผลิตในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
MICROELECTRONICS MANUFACTURING
การวิเคราะหจุดเสียในวงจรรวม
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT FAILURE ANALYSIS
การบรรจุวงจรรวมลงตัวถัง
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT PACKAGING
หัวขอคัดสรรทางกระบวนการสรางอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MICROELECTRONICS PROCESS
วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
MICROELECTRONICS CIRCUITS
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
3 (3-0-6)
VLSI DESIGN
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01307382
01307383
01307384
01307385

01307386
01307387
01307388
01307389
01307390

17.4

สถาปตยกรรมแบบแถวของวงจรรวมขนาดใหญมาก
3 (3-0-6)
VLSI ARRAY ARCHITECTURE
การออกแบบวงจรมอส
3 (3-0-6)
MOS CIRCUIT DESIGN
การออกแบบและเทคโนโลยีของวงจรรวมแบบซีมอส
3 (3-0-6)
CMOS VLSI DESIGN AND TECHNOLOGIES
หัวขอคัดสรรทางการออกแบบ และเทคโนโลยีวงจรรวม
3 (3-0-6)
ขนาดใหญมาก
SELECTED TOPICS IN VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY
การออกแบบวงจรตรรกะขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED LOGIC CIRCUIT DESIGN
การออกแบบวงจรเชิงอุปมานขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED ANALOG CIRCUIT DESIGN
การทํางานและการออกแบบทรานซิสเตอรประเภทผลของสนามไฟฟา 3 (3-0-6)
OPERATION AND DESIGN OF FIELD EFFECT TRANSISTORS
เทคโนโลยีของดิสคไดรฟเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION OF DISK DRIVE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเก็บขอมูล
3 (3-0-6)
DATA STORAGE TECHNOLOGY

ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
รหัสวิชาที่ใช กําหนดเปนเลข 8 หลัก คือ
รหัสที่ 1, 2
ไดแกเลข 01 หมายถึง
รหัสที่ 3, 4
ไดแกเลข 30 หมายถึง
รหัสที่ 5
ไดแกเลข 7 หมายถึง
รหัสตัวที่ 6, 7, 8
ไดแกเลข…… หมายถึง

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
ปริญญาโท
ลําดับที่ของวิชา
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17.5 แผนการศึกษา
17.5.1 นักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
First Year 1st Semester
รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307325

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0), 12 (0-36-0)
MASTER THESIS
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
รวม
x
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
First Year 2nd Semester

รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307321

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0),
MASTER THESIS
12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
รวม
x
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รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307322

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0),
MASTER THESIS
12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
รวม
x
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year 2nd Semester

รหัสวิชา
Code
01307xxx

ชื่อวิชา
Subject
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0),
12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
x

36
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นักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307321
01307xxx
01307xxx
01307xxx

First Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
SEMINAR 1
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
รวม
12
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307xxx
01307xxx
01307xxx
01307xxx

First Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0)
MASTER THESIS
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
รวม
x
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307322
01307xxx

Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0)
MASTER THESIS
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
รวม
x
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code
01307xxx

17.6

Second Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0), 12 (0-36-0)
MASTER THESIS
รวม
x
รวมตลอดหลักสูตร
36

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSES)

01307301-01307304

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิ ชานี้นั ก ศึก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํา แนะนําของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ทยา
นิพนธ โดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร
This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.

01307305-01307308

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
6 (0-18-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิ ชานี้นั ก ศึก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํา แนะนําของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ทยา
นิพนธ โดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร
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This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.
01307309-01307312

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
9 (0-27-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้นั ก ศึก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํา แนะนําของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ทยา
นิพนธ โดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร
This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.

01307313-01307315

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
12 (0-36-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้นั ก ศึก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํา แนะนําของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ทยา
นิพนธ โดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร
This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.

01307316-01307317

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

15 (0-45-0)
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วิชานี้ นั ก ศึก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํ า แนะนําของอาจารยที่ ปรึก ษาวิทยา
นิพนธ โดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร
This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.
หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSES)
01307321

สัมมนา 1
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตในการอาน
ทํา ความเขาใจและ นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งอาจจะไดจากการอาน
วิเคราะหบทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาตอผูฟงในกลุม และมีกรรมการประเมินผล
This is the first in the series of required courses which must be taken consecutively by
master students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, understanding
and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a presentation of research
papers or his/her research under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar.
01307322

สัมมนา 2
1 (0-3-2)
SEMINAR 2
วิชาบังคับกอน : 01307321 สัมมนา 1
Prerequisite : 01307321 SEMINAR 1
วัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตในการอาน
ทํา ความเขาใจและ นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานที่เปนผลงานวิจัยของ
ตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาตอผูฟงในกลุม และมีกรรมการประเมินผล
This is the second in the series of required courses which must be taken consecutively
by master students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading,
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understanding and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a presentation
of his/her research under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar.
หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต (RESEARCH COURSE)
01307325

ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้จะมีการบรรยายในเนือ้ หาการออกแบบการทดลอง
เพื่อนําไปสูการวิจยั ทีด่ ี
ตัวอยาง เชน การจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือใหถูกตอง รวมทั้งการวางแผนโครงสราง
งานวิจยั โดยภาพรวม

This subject is a lecture class ; The objective of this class is the design of research
infrastructure in order to obtain an outstanding research work. For instance, simulation, experimental
setup including research overall planning.
หมวดวิชาคณิตศาสตรขั้นสูง (ADVANCED MATHEMATICAL COURSES)
01307124

การจําลองแบบเชิงคณิตศาตร
3 (3-0-6)
MATHEMATICAL MODELING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้ศึกษาถึงหลักการและวิธีการในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
การฟต
แบบจําลอง การจําลองรูปแบบตอเนื่องและไมตอเนื่องของโมเดลแบบพลวัตร โมเดลแบบความนาจะเปน
และโมเดลแบบหาคําตอบเหมาะสมที่สุด การจําลองทางการทดลองและทางการจําลองสราง การ
วิเคราะหทางมิติและสิมิลิจูต ฟงกชนั กราฟเปนแบบจําลอง รวมถึงการตีความผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง
เปรียบเทียบกับขอมูลจริง การพัฒนาและแกไขรูปแบบจําลอง
The course includes the following topics: the principles and methodology of the
mathematical modeling process, model fitting, discrete and continuous modeling of dynamic models,
probabilistic models and optimization models, experimental and simulation modeling, dimensional
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analysis and similitude, graphs of function as models, the interpretation of model’s results in
comparison with the real data, correcting and improving the models.
01307125

ระเบียบวิธีการคํานวณ
3 (3-0-6)
COMPUTATIONAL METHODS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูพื้นฐานการวิเคราะห ผลเฉลยสมการเชิงเสนและเมตริกซผกผัน ไดแก ระเบียบ
วิธีการกําจัดแบบเกาส ระเบียบวิธีแบบแยกสวน ระเบียบวิธีทําซ้ํา ผลเฉลยสมการไมเปนเชิงเสนไดแก
สมการพีชคณิต ระเบียบวิธีทําซ้ํา การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การคํานวณคาเจาะจงและเวกเตอร
เจาะจง ระเบียบวิธีกําลัง การแปลงเมตริกซ การประมาณคาฟงกชันและการประมาณคาภายในชวง ผล
เฉลยสมการเชิงอนุพันธ เทคนิคระเบียบวิธีการคํานวณไดแก การแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง การแปลง
ฟูริเยรแบบเร็ว การประมาณคาสเปคตรัมแบบเร็ว การแยกสเปคตรัม และฟงกชันกอกําเนิดแบบสุม
Fundamentals of analysis; linear equation solutions and inverse matrix; Gaussian
elimination; factorization method; iterative method; nonlinear equation solutions; algebraic equation;
iterative methods; error estimations; computations of eigen-value and eigen-vector; power method
matrix transformations; function approximation and interpolation method; ordinary differential
equation solutions; techniques of computational methods; discrete Fourier transform; fast Fourier
transform; fast spectral estimation; spectral factorization; dummy random generation.
01307126

คณิตศาสตรเชิงวิเคราะห
3 (3-0-6)
MATHEMATICAL ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปริภูมิเวกเตอร การลูคาและการแปลงเชิงเสน หลักเบื้องตนของกําหนดการเชิงเสน
ปญหาคาเจาะจง และรูปแบบกําลังสอง การดําเนินการในปริภูมิเชิงเสน การแทนสเปคตรัม ฟงกชัน
แบบกรีนและฟงกชันเดลตา เงื่อนไขขอบเขตแบบไมเอกพันธ
Vector spaces; convexity and linear transformations; basic principles of linear
programming; characteristic valued problems and quadratic forms linear space operators; spectral
representation; Green's function and delta function; non-homogeneous boundary conditions.
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01307127

คณิตศาสตรเชิงประยุกต
3 (3-0-6)
APPLIED MATHEMATICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิธีการของฟงกชันแบบกรีน แคลคูลัสการแปรผัน วิธีการเรยลี-ริตซ วิธีกาเลอรคิน
ผลตางสืบเนื่องและวิธีไฟไนตอิลีเมนต และการวิเคราะหเชิงซอน
Green's function method; calculus of variations; Rayleigh-Ritz method; Galerkin
method; finite difference and finite element methods; complex analysis.

01307128

การวิเคราะหเมตริกซ
3 (3-0-6)
MATRIX ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เวกเตอร อิสระเชิงเสน มิติหลัก การสงเชิงเสน การแปลงระบบพิกัด การสรางและการ
ดําเนินการทางเมตริกซ แรงค คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง มิติยอยไมเปลี่ยนแปลง ตัวกําหนด การ
ดําเนินการแนวทแยงมุมและรูปแบบบัญญัติ ทฤษฎีเคยเลย-เฮมิลตัน ผลคูณภายใน รูปแบบกําลังสอง
นอรม ฟงกชันเมตริกซ เมตริกซและสมการเชิงอนุพันธ
Vectors; linear independence; basic dimensions; linear mapping; coordinate
transformations; matrix operations and formations; ranks; eigen values and eigen vectors; invariant
subspaces; determinants; diagonalization and canonical forms; Caley-Hamilton theorem; inner
products; quadratic forms; norms; matrix functions; matrix and differential equations.
01307129

การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
3 (3-0-6)
FUNCTIONAL ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปริภูมิเมตริกซ การลูเขา การลําดับแบบโคชี คอมพลีตเนส ปริภูมินอรม ปริภูมิบานาช
คอมแพค ปริภูมิมิติจํากัด การดําเนินการเชิงเสน ฟงกชันนอลเชิงเสน ทฤษฎีกราฟแบบปด ปริภูมิคูเสมอ
กัน ปริภูมิฮิลเบิรต เซตและลําดับเชิงตั้งฉาก การดําเนินการผูกพัน การลูเขาแบบออน พหุนามเชพบิเชพ
ทฤษฎีสเปคตรอลในมิติจํากัด การดําเนินการแบบบวก และ การดําเนินการแบบโพรเจคชัน
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Metrix spaces; convergence; Cauchy sequences; completeness; normed spaces;
Banach spaces; compactness and finite dimensional spaces; linear operators; linear functionals; close
graph theorem; dual spaces; Hilbert spaces; orthonormal sets and sequences; adjoint operators; weak
convergence; Chebyshev polynomials; splines; finite dimensional spectral theory; positive operators;
projection operators.
01307130

กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0-6)
RANDOM VARIABLES & PROCESSES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สั จ พจน ข องความน า จะเป น ตั ว แปรสุ ม ฟ ง ก ชั น ตั ว แปรสุ ม ลํ า ดั บ ตั ว แปรสุ ม และ
กระบวนการเฟนสุม
Axioms of probability; random variables; functions of random variables; sequences of
random variables; stochastic processes.
หมวดวิชาพื้นฐาน (FUNDAMENTAL COURSES)

01307331

ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR PHYSICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึก ษาถึ ง สถานะของอิ เ ล็ ก ตรอน โครงสร า งแถบพลั ง งานของสารกึ่ ง ตั ว นํ า สถานะ
พลังงานของสารเจือปน ความหนาแนนของพาหะ คุณลักษณะการถายเทของพาหะ สารกึ่งตัวนําที่ไมเปน
เนื้อเดียวกัน ทฤษฎีรอยตอพี-เอ็น และคุณลักษณะทางแสง
Electron states; semiconductor band structures; impurity states; method of
investigation; thermal equilibrium carrier densities; transport properties; inhomogeneous
semiconductors; theory of P-N junctions; optical and photoelectric properties.
01307332

การออกแบบวงจรรวมเบื้องตน
INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

3 (3-0-6)
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พื้นฐานของวงจรรวม อุปกรณพื้นฐานตางๆ ในวงจรรวม เชนตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ
รอยตอพี-เอ็น ไดโอด ช็อตกี้ไดโอด ทรานซีสเตอรชนิดพี-เอ็น-พี และชนิด เอ็น-พี-เอ็น เฟท และ มอส
แบบจําลองของอุปกรณพื้นฐานเหลานี้ เทคนิคของวงจรรวมแบบอุปมาน เทคนิควงจรดิจิตอล เกท แบบ
ตา งๆ และการใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ช ว ยในการจํ า ลองแบบวงจรรวม เช น โปรแกรมพี ส ไปค
(PSPICE)
Basic integrated circuits; basic IC components; e.g. resistors; capacitors; P-N
junctions; diodes; Schottky barrier diodes; NPN and PNP transistors; FET and MOS; basic
semiconductor modeling; analog IC design techniques; digital IC techniques; simulation integrated
circuit by simulation program (PSPICE).
01307333

เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงวงจรรวมเบื้องตนและทบทวนหลักการเบื้องตนของสารกึ่งตัวนําและอุปกรณ
สารกึ่งตัวนํา วงจรรวมแบบโมโนลิธิค การจัดเตรียมแผนผลึก ขั้นตอนของการทําอิพิทาเชียล ออกซิเดชัน
การแพรสารเจือโฟโตลิโทกราฟ การเคลือบโลหะ และการเก็บบรรจุ
Introduction to integrated circuits; review of semiconductor theory and devices;
monolithic IC; single crystalline wafer preparation; epitaxial processes; oxidation; diffusion;
photolithography; metallization; IC packaging.
หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)
01307340

วัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS MATERIALS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วัสดุสารกึ่งตัวนํา รอยสัมผัสสําหรับอุปกรณและวงจรรวม การปลูกผลึกของสารกึ่ง
ตัวนําตางๆ ความนําไฟฟ าของฟลมบาง โครงสรางผลึกหลายรูป วัสดุประเภทโลหะ การสร างและ
คุ ณ สมบั ติ ข องฟ ล ม ฉนวน การเก็ บ บรรจุ ข องอุ ป กรณ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า วั ส ดุ สํ า หรั บ อุ ป กรณ อ อปโต
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อิเล็กทรอนิกส วัสดุสําหรับเซลแสงอาทิตย การวิเคราะหจุดลมเหลว และการตรวจสอบโครงสรางและ
สวนประกอบตางๆ ของวัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส
Semiconductor materials; contacts for devices and integrated circuits; growth of single
crystals of semiconducting materials; polycrystalline; conducting thin films; metal material; deposition
and properties of insulating films; packaging of semiconductor devices; materials for optoelectronic
devices; materials for solar cells; failure analysis; investigation of structure and composition of
microelectronic materials.
01307341

อิเล็กทรอนิกสแสง
3 (3-0-6)
OPTOELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา หนวยที่ใชในการวัดแสง ทฤษฎีทั่วไปในทอนําคลื่น ลักษณะ
สมบัติการเคลื่อนที่ของคลื่นในทอนําคลื่น แหลงกําเนิดแสงแบบตางๆ อุปกรณตรวจจับแสงแบบสารกึ่ง
ตัวนํา การพิจารณาสัญญาณรบกวนในระบบตรวจจับแสง การประยุกตของแสง และวงจรอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ
Units and definitions used in the light measurement; wave guide theories; wave
propagation in a wave guide; light sources; semiconductor-typed sensors for light detection;
consideration on noises in the optoelectronic devices and light applications; electronic circuits e.g.
communications systems via light waves.
01307342

อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทบทวนปรากฏการเชิ ง ไฟฟ า ในสารกึ่ ง ตั ว นํ า ทฤษฎี ข องรอยต อ พี -เอ็ น ไบโพลาร
ทรานซิสเตอร และอุปกรณที่ทํางานดวยสนามไฟฟา ไดโอดชนิดตางๆ ทรานซิสเตอรรอยตอเดียว และ
อุปกรณหลายรอยตอ เชน ซิลิคอนคอนโทรลเรคติไฟเออร (SCR) และไทริสเตอร เปนตน

Review of electrical phenomena in semiconductor physics; P-N junction theory;
bipolar transistors field effect devices; tunnel diodes; backward diodes; unijunction transistors and
multi-junction devices; for example silicon control rectifiers (SCR), thyristor devices, etc.
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01307343

ฟสิกสของอุปกรณมอส
3 (3-0-6)
PHYSICS OF MOS DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงรูปแบบพลังงานของมอสในภาวะสมดุล ผลของการปอนแรงดันไบอัส คาปาซิ
เตอรในมอส ผลกระทบของผิวสัมผัสตอพฤติกรรมในมอส ทฤษฎีพื้นฐานของมอส แรงดันขีดเริ่มและ
การควบคุมคากระแสในยานซับเทรดโฮลด ความเร็วของพาหะในแชลแนล แบบจําลองของมอส ทฤษฎี
การลดขนาด และการซิมูลเลชั่น
Thermal-equilibrium energy-band diagram of MOS structure; effect of bias voltage;
capacitance of MOS system; MOS electronics; oxide and interface charge; surface effects on in
junctions; basic theory of MOSFET; MOSFET parameters; threshold voltage of MOSFET and its
control; technological evolution; complementary MOSFETS; sub-threshold current; channel velocity
limitations; improved MOSFET model; small MOSFET considerations; scaling MOSFETS to smaller
sizes; numerical simulation.
01307344

รอยสัมผัสของโลหะและสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
METAL SEMICONDUCTOR CONTACTS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงกําแพงศัก ยช็อตกี้ คุณ สมบัติบางประการของพื้น ผิว บริเ วณรอยสัมผัส การ
วิเคราะหแบบจําลองของบารดีน วิธีการวัดขนาดกําแพงศักยช็อตกี้ กลไกในการนํากระแส อันไดแกการ
นํากระแสแบบอิมิสชั่น และทันเนลลิ่ง การรวมตัวกันในยานปลอดพาหะ การฉีดของโฮล ลักษณะทาง
คาปาซิเตอรของรอยสัมผัสช็อตกี้ ความจุไฟฟาของไดโอดในอุดมคติภายใตการไบอัสแบบยอนกลับ วิธี
ในการผลิต ผลกระทบของความรอนตอรอยสัมผัสช็อตกี้ การควบคุมขนาดของกําแพงศักยช็อตกี้ และ
รอยสัมผัสแบบโอหมมิก
Schottky barrier; some surface properties of solid formation of Schottky barrier;
generalized analysis of Bardeen model; methods of measurement of barrier heights; current transport
mechanisms; emission over barrier and tunneling through barrier; recombination in depletion region;
hole injection; capacitance of Schottky barrier; capacitance of ideal diode under reverse bias; effect of
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interfacial layer effect of deep traps capacitance under forward bias; practical contacts; methods of
manufacture; effects of heat treatment; control of barrier heights; ohmic contacts.
01307345

อุปกรณสารกึ่งตัวนําขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED SEMICONDUCTOR DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาการจัดรูปแบบของปริมาณทางกายภาพ ความสัมพันธระหวางสารกึ่งตัวนํากับ
ปริมาณทางกายภาพ ศึกษาอุปกรณสารกึ่งตัวนําตางๆ อันไดแก ไดโอดแบบกันน และ ไดโอดแบบอิม
แพคท เปนตน
Classification of physical quantities; interaction between semiconductors and physical
quantities; discrete devices including Gunn diode and IMPACT diode, etc.
01307346

อุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MICROELECTRONICS DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาเกี่ยวของกับการผลิตซีมอส และซีมอสที่มีขนาดทางเรขาคณิตเล็ก มีรายละเอียด
คือ การสรางบอแยก (บอแยกเดี่ยว และบอแยกคู) การไอโซเลชันของอุปกรณ (ฟลดอิมพลานต โลคอส
ไซโล พีบีแอล และ แชลโลวทเร็นซ) การเกิดแลทชอัฟ และการปองกันการเกิดแลทชอัฟ การทํางานของ
มอสเฟต และแบบจําลอง ผลกระทบจากชองทางเดินกระแสสั้นๆ การออกแบบเอ็นมอสซับไมครอน
การอิมพลานตไอออนในชองทางเดินกระแสแชนแนล ชั้นบูรีในพีมอส ขนาดของซีมอสจากเทคนิค
แรงดันซับเทรดโฮล และอุปกรณหนวยความจําประเภทตางๆ (เอสแรม ดีแรม อีพรอม และ อีอีพรอม)
CMOS processing and CMOS scaling of small size geometry; well technique (single
well and twin wells/twin tubs); isolation of devices (field implants, LOCOS, SILO, PBL and hallow
trenches); lath-up and its protection; operation of MOS and its modeling; short channel effects; submicron nMOS designs; ion implant in conduction channel; buried layers in pMOS; CMOS scaling from
sub-threshold technique; type of memories (SRAM’s, DRAM’s, EPROM’s and EEPROM’s).
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01307347

อุปกรณสารกึ่งตัวนําอิเล็กทรอนิกสแสง
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONICS DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกสและกระบวนการทางแสงของสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีรอยตอ
ไดโอดเปลงแสง เลเซอร ตัวตรวจจับแสง โซลารเ ซลล การมอดูเลชั่นในอิเ ล็กทรอนิกส แสงและ
อุปกรณสวิทช และวงจรรวมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแสง
Electronic properties and optical processes of semiconductors; Junction theory; Light
Emitting diodes (LED); LASERS; photodetectors; solar cells; optoelectronic modulation; switching
devices; optoelectronic integrated circuits.
01307348

ซิลิคอนโซลารเซลลแบบผลึก
3 (3-0-6)
CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาเกี่ยวของกับโฟโตโวลทาอิค รอยตอพี-เอ็น ฟสิกสของโซลารเซลล ชนิดของ
ซิลิคอนโซลารเซลลแบบผลึก โซลารเซลลประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีของซิลิคอนโซลารเซลล และ
เทคนิคการวัดและการวิเคราะหของโซลารเซลล

Principles of Photovotaics; p-n junction; physics of solar cells; selected silicon solar
cell types; high efficiency solar cells; silicon solar cell technology and measuring and analysis
techniques.
01307349

เซ็นเซอรแบบซิลิคอน
3 (3-0-6)
SILICON SENSORS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึ ก ษาถึ ง หลั ก การโดยทั่ ว ไปของการวั ด ระบบควบคุ ม และการแปลงของสั ญ ญาณ
ซิลิคอนเซ็นเซอรสําหรับการวัดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาอนุภาคนิวเคลียร สัญญาณทางกายภาพอันไดแก
ความดัน ความเรง สัญญาณความรอน และสนามแมเหล็ก สัญญาณทางเคมีอันไดแกความเขมขนของกาซ
และความชื้น ศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตของซิลิคอนโดยจะเนนหนักไปที่การผลิตซิลิคอนเซ็นเซอร เชน
ไมโครแมชีนนิ่ง เปนตน
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General principle of measurement; control system and signal conversion; silicon
sensors for measurement of electromagnetic radiation; nuclear particle; mechanical signals; pressure
and acceleration; thermal signals; magnetic field; chemical signal; gas concentration and humidity;
review of silicon processing technology by giving emphasis to silicon sensors fabrication such as micro
machining etc.
01307350

เมมสและระบบจุลภาค
3 (3-0-6)
MEMS AND MICROSYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหากลาวถึงเมมสและระบบจุลภาค ชนิดของเซ็นเซอรจุลภาคแบบตางๆ สมบัติ
เชิงกลสําหรับการออกแบบระบบจุลภาค วัสดุสําหรับใชสรางเมมสและระบบจุลภาค กระบวนการสราง
ระบบจุลภาค และการเก็บบรรจุระบบจุลภาค
Overview of MEMS and Microsystems; Types of microsensers, engineering mechanic
property for Microsystems design; materials for MEMS and microsystems; microsystem fabrication
processes and microsystem packaging.
01307351

อุปกรณสารกึ่งตัวนํากําลัง
3 (3-0-6)
POWER SEMICONDUCTOR DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาอธิบายในโครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณกําลังชนิดตางๆ รายละเอียด
ประกอบดวยคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนําที่สําคัญในอุปกรณกําลัง (การเคลื่อนที่ของประจุพาหะทาง
ฟสิ ก ส แรงดั น พั ง ทลาย เป น ต น )
เรคติ ไ ฟเออร กํ า ลัง ชนิ ด ต า งๆ ไบโพลารท รานซิ ส เตอร กํ า ลั ง
มอสเฟตกําลัง และไบโพลารทรานซิสเตอรแบบเกทฉนวน
Structure and operation of power semiconductor devices; power properties in
semiconductor devices (physical transportation of carriers, breakdown, etc.); power rectifiers; power
bipolar transistors; power thyristors; power MOSFET; Insulated Gate Bipolar Transistors.
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01307352

หัวขอคัดสรรทางอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MICROELECTRONICS DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส ที่นาสนใจโดยหัวขอการสอนจะถูกพิจารณาจาก

อาจารยผูสอน
The course covers topics of interest selected by the instructor in the field of
semiconductor devices.
01307353

การควบคุมไฟฟาสถิตย
3 (3-0-6)
ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึ ก ษาถึ ง พื้ น ฐานทางทฤษฎี แ ละคณิต ศาสตร ข องไฟฟ า สถิ ต ย
แนวคิ ด ของการ
เปลี่ยนแปลงไฟฟาสถิตย แบบจําลองของความเสียหาจากอีเอสดี (ESD) การวิเคราะหความลมเหลวของอี
เอสดี การวิเคราะหความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และการออกแบบโดยควบคุมอีเอสดี
Theoretical and mathematical fundamental of electrostatic; physical concepts of static
electrification; ESD damage models; analysis of ESD failure; failure analysis case histories; design
techniques using ESD control.
01307354

การทํางานและการใชงานทรานซิสเตอรแบบบีเจที และ เอชบีที
3 (3-0-6)
OPERATION AND APPLICATION OF BJT AND HBT TRANSISTORS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงหลักการทํางานและการใชงานของไบโพลารทรานซิสเตอรแบบบีเจที และ เอช
บีที โมเดลตางๆ ของ บีเจที และ เอชบีที ที่ถูกซิมูลเลชั่นในวงจร โดยเนนที่สไปค (SPICE) การนําบีเจที
และ เอชบีทีไปใชงานโดยเฉพาะในยานความเร็วสูง ศึกษาถึงหลักการทํางานและการนําไปใชงานพื้นฐาน
ของไบซีมอส (BiCMOS)
The course introduces the basic concepts of bipolar junction transistor (BJT) and
heterojunction bipolar transistor (HBT). Various models of these devices as implemented in SPICE
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circuit simulation will be discussed. Various applications of BJT and HBT especially in the high speed
circuit will be investigated. BI-CMOS, which combines the advantages of MOS and BJT, will also be
generally introduced.
01307355

คุณสมบัติสารกึ่งตัวนํา และการวัดคุณสมบัติ
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR CHARACTERIZATION AND
MEASUREMENT TECHNIQUES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อธิบายถึงคุณสมบัติทางไฟฟา และเทคนิคการวัดคุณสมบัติเหลานี้ของสารกึ่งตัวนํา
ประกอบดวย สภาพตานทานไฟฟา ความตานทานของรอยสัมผัส ความหนาแนนพาหะและการแพร
สารเจือ ความคลองตัว ออกไซดและประจุที่ถูกจําตัวที่ผิว และสารเจือในระดับลึก

Electrical properties of semiconductors; characteristic and measurement techniques of
semiconductors; electrical resistivity; contact resistance; carrier concentrations; doping impurities;
mobility of oxide; interface trapped charge on surface of semiconductors; deep level impurities.
01307360

ไมโครลิโธกราฟ
3 (3-0-6)
MICROLITHOGRAPHY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พื้นฐานของเทคโนโลยีไมโครลิโธกราฟ การสรางตนแบบ ความละเอียดในการทํา
ต น แบบ การวางแนว ชนิ ด ของไมโครลิ โ ธกราฟ แ บบต า งๆ (แบบสั ม ผั ส แบบโปรเจคชั่ น แบบลํ า
อิเล็กตรอน และแบบเอ็กซเรย) น้ํายาไวแสง และวัสดุตางๆ ที่ใชในการทํากระบวนการไมโครลิโธกราฟ
Fundamental of microlithography techniques; mask making; mask resolution; types of
microlithography (contact print, projection, electron beam, x-ray); photoresist; materials in
microlithography process.
01307361

เคมีในไมโครอิเล็กทรอนิกส
MICROELECTRONICS CHEMISTRY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

3 (3-0-6)
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แนะนําสารเคมี และปฏิกิริยาทางเคมีพื้นฐานที่ใชในกระบวนการสรางสิ่งประดิษฐสาร
กึ่งตัวนํา (การเตรียมแผนผลึกซิลิคอน การทําความสะอาดแผนผลึก กระบวนการออกซิเดชัน และการ
แพร ส ารเจื อ รวมถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าการกั ด แผ น ซิ ลิ ค อนด ว ยน้ํ า ยาเคมี ช นิ ด ต า งๆ และปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับอิเล็กโตร-เคมี) การเตรียมสารเคมีและการใชสารเคมีใหถูกวิธี การปองกันอันตรายจากสารเคมี วิธีการ
เก็บรักษา และการทําลายสารเคมี
Introduction to chemical; basic chemical reaction in semiconductor fabrications
(silicon wafer preparation, cleaning process, oxidation, diffusion, silicon etching process and electrochemical reaction); chemical preparation and correct techniques in chemical solutions usage; danger
chemical protection methods; chemical storing; safe disposal of chemical waste.
01307362

เคมีในไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MICROELECTRONICS CHEMISTRY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซอนในกระบวนการสรางอุปกรณสารกึ่งตัวนํา การสรางฟลมบาง
ดวยกระบวนการเกิดชั้นฟลมจากไอเคมี (ฟลมบางของซิลิคอนไดออกไซด ซิลิคอนไนไตรด โพลีซิลิคอน
เปนตน) การกัดชั้นฟลมบางดวยกระบวนการกัดแบบพลาสมาเอทชิ่ง ปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซอนของน้าํ ยา
ไวแสง และการขึ้นลวดลายในกระบวนการไมโครลิโธกราฟ
Complex chemical reactions in modern semiconductor fabrications; chemical
reactions in chemical vapor deposition process (thin films of silicon dioxide, silicon nitride polysilicon
etc.); plasma etching process; chemical reaction in photoresist; mask patterning in microlithography
process.
01307363

การควบคุมสิ่งปนเปอนในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
CONTAMINATION CONTROL IN MICROELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า ใจถึ ง เทคโนโลยี ก ารกรองฝุ น ละออง เทคโนโลยี ห อ งสะอาด
เทคโนโลยีน้ําบริสุทธิ์ อนุภาคในกาซที่ใชงาน การควบคุมสิ่งปนเปอนในสารเคมี และในกระบวนการไม
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โครลิโธกราฟ เทคโนโลยีการปองกันการจับตัวของอนุภาคที่ผิว และระบบการขนสงแผนเวเฟอรแบบ
อัตโนมัติ
Filtering dust technology; cleanroom technology; deionization water technology;
small particle in gas; contamination control in chemical solvent and microlithography process;
protection of particle condensation on the surface; wafer automatic transportation system.
01307364

เทคโนโลยีฟลมบาง
3 (3-0-6)
THIN FILM TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อธิบายถึงวัสดุที่ใชในการสรางฟลมบาง กระบวนการสรางฟลมบางที่สําคัญในการสราง
วงจรรวม ได แก กระบวนการเกิด ชั้นฟลมจากไอเคมี กระบวนการระเหยดวยความร อนและดวยลํา
อิเล็กตรอน กระบวนสปตเตอริ่ง การกัดดวยพลาสมา การพลานาไรเซชัน ดวยการขัดมันทางเคมี และ
กระบวนการทางความรอนแบบเร็ว เทคนิคการวัดความหนาของฟลมบาง คุณสมบัติของฟลมบาง และ
การตรวจสอบคุณภาพของฟลมบาง
Introduction to materials for growth thin films; thin film processes; chemical vapor
deposition (CVD) process; thermal and electron beam evaporation process; sputtering process; plasma
etching; planarization by chemical polishing; thermal rapid process; thickness measurement techniques
of thin films; properties and quality control of thin film.
01307365

เทคโนโลยีสุญญากาศ
3 (3-0-6)
VACUUM TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อธิบายถึงสุญญากาศเบื้องตน คุณสมบัติทางฟสิกสของกาซ ระบบการวัดในสุญญากาศ
และเครื่องมือวัด ปมสุญญากาศชนิดตางๆ ประกอบดวย แมคานิคอลปม รูทปม ดิฟฟวชันปม ไครโอปม
และเทอรโบโมเลกุลารปม เปนตน การออกแบบระบบสุญญากาศ การตรวจสอบระบบ และปองกันการ
รั่วของระบบสุญญากาศ
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Introduction to vacuum systems; physical properties of gas; measurements and
equipment in vacuum system; types of pumps (i.e. mechanical pumps, root pumps, diffusion pumps,
cryo-pumps, and turbo-molecular pumps, etc.); vacuum system design; checking and leakage protection
in vacuum system.
01307366

เทคโนโลยีพลาสมา
3 (3-0-6)
PLASMA TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎีจลนของกาซ การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก คุณสมบัติ
ของพลาสมา แหลงจายและลําอิเล็กตรอน แหลงจายและลําไอออน แหลงจายการแผรังสีการไอออไนซ
การปลอยประจุไฟฟาดวยสนามไฟฟามืด การปลอยประจุรุงแสงดวยสนามไฟฟาดีซีในกาซ การปลอย
ประจุแบบอารกดวยสนามไฟฟาดีซี การปลอยประจุดวยสนามไฟฟาอารเอฟชนิดเหนี่ยวนําในกาซ การ
ปลอยประจุดวยสนามไฟฟาอารเอฟชนิดความจุไฟฟาในกาซ และการปลอยประจุดวยสนามไฟฟาใน
ไมโครเวฟในกาซ
Kinetic theory of gases; motion of charges in electric and magnetic fields;
characteristics of plasma; electron sources and beams; ion sources and beams; ionizing radiation
sources; dark electrical discharges in gases; DC electrical glow discharges in gases; DC electrical
discharges in gases; inductive RF electrical discharges in gases; capacitive RF electrical discharges in
gases; microwave electrical discharges in gases.
01307367

ขบวนการผลิตในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
MICROELECTRONICS MANUFACTURING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อธิบายถึงอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกสและการผลิต การจัดการการทํางาน ตาราง
การดําเนินงานทางดานไมโครอิเล็กทรอนิกส การควบคุมดูแลสินคา การพิจารณางบประมาณ ตลอดการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑในรูปปริมาณที่ไดรับ รวมถึงความเชื่อถือจากการทดสอบ
Introduction to microelectronic industry and manufacturing; process and scheduling
management; inventory control quality estimation and quality control.
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01307368

การวิเคราะหจุดเสียในวงจรรวม
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT FAILURE ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อธิบายถึ งวัตถุ ประสงค และความสําคัญของการวิเคราะห ความบกพรองภายในตัว
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา หลักการพิจารณาพื้นฐานทั่วไป การเตรียมชิ้นงานสําหรับการวิเคราะห กระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับการลอกชั้นชิ้นงาน (การลอกชั้นดวยน้ํายาเคมี และการกัดแบบพลาสมา) การวิเคราะห
จุดเสียทางฟสิกส (การขาดของลวดลายวงจร อนุภาค หรือสิ่งปนเปอนในอุปกรณของสารกึ่งตัวนํา เปน
ตน) และการวิเคราะหจุดเสียทางไฟฟา
Failure analysis in semiconductor devices; general consideration; sample preparation;
layer removal (chemical and plasma etchings); defect analysis (metal layer migration, particle or
contamination in semiconductor devices, etc.); failure analysis using electrical techniques.
01307369

การบรรจุวงจรรวมลงตัวถัง
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT PACKAGING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อธิบายถึงการเก็บบรรจุของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา ชนิดตัวถังที่เก็บบรรจุ เครื่องมือ และ
กระบวนที่ใชในการเก็บบรรจุ วัสดุตางๆ ที่เกี่ยวของ การทดสอบในเชิงกลและทางไฟฟาของอุปกรณที่
ไดรับการบรรจุแลว ความเชื่อถือในการเก็บบรรจุ และปญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการเก็บบรรจุ
Semiconductor device packaging; types of package and materials; equipment and
packaging processes and materials; mechanical and electrical testing of assembled devices; reliability
and problems in packaging processes.
01307370

หัวขอคัดสรรทางกระบวนการสรางอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MICROELECTRONICS PROCESS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงกระบวนการสรางอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส ที่นาสนใจโดยหัวขอการสอน
จะถูกพิจารณาจากอาจารยผูสอน
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The course covers topics of interest selected by the instructor in the field of
semiconductor device processing.
01307380

วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
MICROELECTRONICS CIRCUITS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วงจรไบอัสไฟตรงของทรานซิสเตอร หลักการของวงจรขยายสัญญาณ การวิเคราะห
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายความแตกตาง วงจรขยายสัญญาณหลายภาค การตอบสนอง
ความถี่ของวงจรขยายแบบตางๆ ทั้งแบบไบโพลารทรานซิสเตอรและทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา
ความถี่คัทออฟต่ําและความถี่คัทออฟสูง วงจรขยายที่มีการปอนกลับ การปอนกลับแบบลบ การปอนกลับ
แบบบวก วงจรผลิตความถี่และสัญญาณรูปตางๆ วงจรขยายกําลัง วงจรรวมแบบเชิงอุปมาน วงจรตรรกะ
ทั้งประเภทไบโพลารทรานซิสเตอรและทรานซิสเตอรประเภทผลของสนามไฟฟา
Transistor DC bias; circuits, principle of amplifier circuits; small signal amplifier
analysis; differential amplifiers multistage amplifiers; frequency response of amplifiers both bipolar
transistor and field effect transistor; low frequency and high frequency cut off; feedback amplifiers;
negative and positive feedbacks; signal generators and waveform-shaping circuits; power amplifiers;
analog integrated circuits and digital circuits both bipolar transistor and field effect transistor.
01307381

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
3 (3-0-6)
VLSI DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาโดยละเอียดถึงการสรางและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก (วีแอลเอสไอ)
ผลกระทบของวีแอลเอสไอ ตอสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร การออกแบบวงจรรวมแบบเอซิค (ASIC)
นักศึกษาจะไดมีโอกาสไดออกแบบวีแอลเอสไอ จริงในลักษณะของโครงงานโดยไดใชอุปกรณชวยใน
การออกแบบบนคอมพิวเตอร
The course concerns a detailed study of Very Large Scale Integration (VLSI)
technology and VLSI design method, the impacts of VLSI on chip architecture, Application Specific
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Integrated Circuit (ASIC) design automation. In this course, students will perform a real design of
VLSI circuit as a course project using engineering workstation and VLSI design tools.
01307382

สถาปตยกรรมแบบแถวของวงจรรวมขนาดใหญมาก
3 (3-0-6)
VLSI ARRAY ARCHITECTURE
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงแถวหลายมิติ โครงสรางแบบทอสง โปรเซสเซอรแบบแนวหนาคลื่น การใช
ขั้ น ตอนวิ ธี จั บ คู กั บ โครงสร า งแบบขั้ น ตอนวิ ธี แ ถวของการประมวลผลของสั ญ ญาณ และภาพการ
ออกแบบระบบและซอฟท แ วร ก ารออกแบบสถาป ต ยกรรมแบบแถว และการนํ า ไปใช ง านในงาน
ประมวลผลของสัญญาณ และภาพ
Systolic array; pipeline structure; wave front array processors; mapping algorithms
into array structures; signal and image processing algorithms; system and software designs
implementation of array architecture; applications to signal and image processing.
01307383

การออกแบบวงจรมอส
3 (3-0-6)
MOS CIRCUIT DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึ ก ษาทฤษฎี พื้ น ฐานและคุณ ลัก ษณะของมอส ทฤษฎี พื้น ฐานของสารกึ่ งตั ว นํา การ
วิเคราะหทรานซิสเตอรแบบมอส พารามิเตอรและคุณสมบัติของมอส การออกแบบวงจรโดยใชมอส
พื้นฐานของวงจรอินเวอทเตอร วงจรสแตติกและไดนามิก ซิงโครนัสแมชชีน ระบบหนวยความจําแบบ
มอส อันไดแก แรม และ รอม เปนตน
Basic theory and characteristics of MOS; basic semiconductor theory; analysis of
MOS transistors; devices parameters and characteristics; MOS circuit design theory; basic digital
inverters; inverter design; logic design with MOS; static and dynamic logics; synchronous sequential
machines; conversion of preliminary design to 2-phase ratioed logic; ratioless logic and 4-phase logic
MOS memory systems; alterable random access memory; MOS mechanization; design trade-off; RAM
and ROM techniques.
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01307384

การออกแบบและเทคโนโลยีของวงจรรวมแบบซีมอส
3 (3-0-6)
CMOS VLSI DESIGNS AND TECHNOLOGIES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงเทคโนโลยีและอุปกรณเกทสถิตย การสวิทชิ่งของเกทสถิตย วงจรรวมเกท
พลวัต การประเมินประสิทธิภาพของวงจร วงจรวีแอลเอสไอ โดยใชซีมอส และปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจริง
ในซีมอส วีแอลเอสไอ
Technology and devices of CMOS static gates; switching of CMOS static gates;
CMOS static gates in integrated circuits; CMOS dynamic gates; circuit performance evaluation; CMOS
VLSI circuits; high performance CMOS circuits; practical problems of CMOS VLSI.
01307385

หัวขอคัดสรรทางการออกแบบ และเทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญมาก 3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงการออกแบบวงจร และเทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญมาก ที่นาสนใจโดย
หัวขอการสอนจะถูกพิจารณาจากอาจารยผูสอน
The course covers topics of interest selected by the instructor in the field of VLSI
design and Technology.
01307386

การออกแบบวงจรตรรกะขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED LOGIC CIRCUIT DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงการออกแบบตรรกะแบบทั่วๆไป อัลกอริธึมสตทแมชีน (เอเอสเอ็ม) การ
ออกแบบโดยอาศัยหลักการของ เอเอสเอ็ม การสังเคราะหโดยใชอุปกรณที่สามารถโปรแกรมได รีด-มุล
เลอรอัลกอริธึมเดสคริบชั่น วงจรแบบลิเนียรซีเควนเชียล การซิมูเลชั่นของการสวิทชิ่ง การตรวจสอบ
วงจร สวิทชิ่งแบบออโตเมติก วงจรมัลติเปลแวลูสวิทชิ่ง
Traditional logic design methods; Algorithmic State Machine method (ASM);
synthesis of ASM-based; synthesis by programmable devices; Reed-Muller algorithm descriptions;

61
linear sequential circuits; advanced topics simulation of switching; automatic testing of switching
circuits; multiple-valued switching circuits.
01307387

การออกแบบวงจรเชิงอุปมานขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED ANALOG CIRCUIT DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบและวิเคราะหวงจรเชิงอุปมาน ทั้งเทคโนโลยีแบบไบโพลาร มอส และไบ
ซีมอส การควบคุมอัตราการขยาย แถบความถี่ การพิจารณาปริมาณกระแสในวงจร และการพิจารณา
สัญญาณรบกวน
Design and analysis of analog integrated circuit including bipolar MOS technology
and Bi-CMOS technology; gain and bandwidth improvement; current driving consideration; noise
margin consideration.
01307388

การทํางานและการออกแบบทรานซิสเตอรประเภทผลของสนามไฟฟา
3 (3-0-6)
OPERATION AND DESIGN OF FIELD EFFECT TRANSISTORS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงหลักการทํางานและปรากฏการณตอบสนองตางๆของอุปกรณผลสนามไฟฟา
อันไดแก มอสเฟท เมสเฟท และ มอดเฟท เมื่อถูกไบอัสในสภาวะตางๆ ศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการสราง
รูปแบบจํ าลองของอุ ปกรณดัง กลา วเพื่อ ความเหมาะสมในการทําซิ มูลเลชั่น ทั้ งวงจรที่ป ระกอบจาก
อุปกรณตัวเดี่ยวๆ และวงจรรวม นอกจากนี้ เนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงการทําความเขาใจกับปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นกับผลลัพธที่ไดจากการซิมูลเลชั่น และวิธีการในการแกปญหาดังกลาว เชน การออกแบบรูป
แบบจําลองใหมโดยใหมีความเหมาะสมเฉพาะงาน
This course is to provide a basic concept a unified treatment of many phenomena
responsible for the operation of the operation of the Field Effect Transistors (MOSFET, MESFET and
MODFET) under various bias conditions. The modeling technique for the devices incorporated in both
discrete and integrated circuit will also be discussed. In addition, the course will address the problems
of the unexpected circuit simulation result that the circuit designers may have experienced and
introduce the method in alleviating such problem by modifying the model to be appropriate for the
given task.
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01047389

เทคโนโลยีของดิสคไดรฟเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION OF DISK DRIVE TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ ชนิดของหนวยความจํา สมบัติทางแมเหล็ก วัสดุ
แมเหล็ก ชนิดและการทํางานของดิสคไดรฟ หัวอานและเขียนของดิสคไดรฟ กระบวนการจัดเก็บและ
การอานขอมูลทางแมเหล็ก ตัวกลางแบบฟลมบาง และอนุภาค ผลกระทบจากขอบของแทรคและความ
กวางของแทรค การสูญเสียการบันทึกขอมูล และแนวโนมของเทคโนโลยีของดิสคไดรฟในยุคตอไป
Topics include type of memory; magnetic anisotropy; magnetic materials; types and
operation of disk drive; read and writ heads; magnetic recording process; magnetic replay process; thin
film and particulate media; track edge and track width effects; losses in magnetic recording and
technology trend.
01307390

เทคโนโลยีการเก็บขอมูล
3 (3-0-6)
DATA STORAGE TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้ อ หาครอบคลุ ม หั ว ข อ ต อ ไปนี้ เทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ฮาร ดิ ส ค ไ ดร ฟ
ตัวกลางสําหรับเก็บขอมูล หัวอาน และสไลเดอร ระบบทางกลของฮารดิสคไดรฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส
ของฮารดิสคไดรฟ การประมวลผลสัญญาณขอมูล เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลทางแสง เทคโนโลยีการ
จัดเก็บขอมูลดวยสารกึ่งตัวนํา
Topics include hard disk drive technology and manufacturing; recording media; head
and slider; mechanical subsystem; electronic subsystem; signal processing for data storage; optical data
storage technology and semiconductor-based data storage technology.
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร จัดใหมีอาจารยประจํา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน จัดใหมีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยใหนกั ศึกษาไดทํา
วิจัยกับอาจารยผูมีความเชีย่ วชาญ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการติดตามสอบถามและประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้ คือ
19.1.1 โครงสรางและการบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ระบบการรับและ
คัดเลือกนักศึกษาและการใหบริการ
19.1.2 อาคารสถานที่ ครุภัณฑ วัสดุ งบประมาณ อุปกรณการเรียน และปจจัยเกื้อหนุน
ดานระบบ สารสนเทศ
19.1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเครือขายความ
รวมมือสนับสนุน
19.1.4 ความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจางผูใชบณ
ั ฑิต
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 5 ป
19.3 กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2556

20. จํานวนเอกสาร
สถาบั น ฯ ได จั ด ส ง เอกสารหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
ไมโครอิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 ชุด พรอมมติสภาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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21. เหตุผลการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
ฉบับป พ.ศ.2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที…
่ 1 ตุลาคม 2545...
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม
ครั้งที่……………./……………………เมื่อวันที่………………………………………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริม่ ใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดใหทุก
หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป
4.2 เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถใชในการ
ประกอบวิชาชีพในปจจุบัน
5 สาระในการปรับปรุงแกไข
(ระบุสวนที่ตองการปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เชน ถาตองการเปดรายวิชา
ใหมเพิ่ม ตองระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต
จํานวน ชั่วโมงเรียนตอสัปดาห กลุมวิชาหรือหมวดวิชาและคําอธิบายรายวิชา เปนตน)
5.1 คุณสมบัติผูเขาศึกษา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
5.2 โครงสรางหลักสูตร เพิม่ แผน ก แบบ ก 1
5.3 รายวิชา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
5.4 แผนการศึกษา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
5.5 เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
5.6 เปลี่ยนรหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4 จากเดิมใชรหัส 04 เปนรหัสของภาควิชาอิเล็กทรอนิกส
เปลี่ยนมาใชรหัส 30 เปนรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
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5.1 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 (แบบไมกระทบกระเทือน)
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2538
ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา และมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใดตอไปนี้
6.1 นักศึกษาสามัญ
6.1.1
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรม
การวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.1.2
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรม
การวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตรประยุกต สถิติประยุกต
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.1.3 สําเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา
วิศวกรรมศาสตร โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษา ตามขอ 6.1.1, 6.1.2 และ 6.1.3 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 4 การรับเขาเปนนักศึกษา)
แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาสามัญ
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา
วิ ศ วกรรมสารสนเทศ วิ ศวกรรมโทรคมนาคม วิศ วกรรมอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม
วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หรือสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (ระบบ 4.00) หรือเทียบเทา
แผน ก แบบ ก 2
6.1 นักศึกษาสามัญ
6.1.1 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิ ศ วกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิ ว เตอร วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม
วิ ศ วกรรมการวั ด คุ ม วิ ศ วกรรมสารสนเทศ และสาขาวิ ช าตามประกาศของคณะ
วิศวกรรมศาสตร
6.1.2 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตร
ประยุกต สถิติประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา
ตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25 (ระบบ
4.00) หรือเทียบเทา
6.1.3 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม และสาขาวิชาตามประกาศของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25 (ระบบ 4.00) หรือ
เทียบเทา
6.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษา ตามขอ 6.1.1, 6.1.2 หรือ 6.1.3 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
สาขาวิชาตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร
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5.2 เปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร โดยการเพิ่ม แผน ก แบบ ก 1
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

17.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธเปนหลัก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
2
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวิจัย ไมนับหนวยกิต) 3
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ และ
การศึกษารายวิชา แผนการศึกษาแบบ ก 2 ตลอดหลักสูตรจะตองมีการทําวิทยานิพนธ 12
หนวยกิต การสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) 2 หนวยกิต และเรียนรายวิชาไมนอยกวา 24
หนวยกิต ดังนี้
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาคณิตศาสตรขั้นสูง
6
หนวยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
12
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
5.3 รายวิชา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
รายละเอียดดูไดจากขอ
22. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชา
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5.4 เปลี่ยนแผนการศึกษา โดยเพิ่มแผน ก แบบ ก 1, เปลี่ยนแผน ก แบบ ก 2
และเพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
หลักสูตรใหม (พ.ศ.2545)

ไมมี แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)

แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307325

First Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0)
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
รวม
x

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307321

First Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
สัมมนา 1 (ไมนับรวมหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
รวม
x
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หลักสูตรใหม (พ.ศ.2545)

ไมมี แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)

แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307322

Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
รวม
x

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code
01307xxx

Second Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
รวม
x
รวมตลอดหลักสูตร
36
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หลักสูตรใหม (พ.ศ.2545)

แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)

แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
Code
0104730x
01047xxx

First Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิทยานิพนธ
3
THESIS
รายวิชา
1 - 12
course work
รวม
4 - 15

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307321
01307xxx
01307xxx
01307xxx

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code
0104730x
01047xxx

First Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิทยานิพนธ
3
THESIS
รายวิชา
1 - 12
course work
รวม
4 - 15

First Year 1st Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
รวม
12

รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307xxx
01307xxx
01307xxx
01307xxx

First Year 2nd Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0)
MASTER THESIS
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
รวม
x
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หลักสูตรใหม (พ.ศ.2545)

แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)

แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
Code
0104730x
01047xxx

Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิทยานิพนธ
3
THESIS
รายวิชา
1 - 12
course work
รวม
4 - 15

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code
01307xxx
01307322

SEMINAR 2
01307xxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code
0104730x

Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0)
สัมมนา 2 (ไมนับรวมหนวยกิต) 1 (0-2-0)

Second Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) รหัสวิชา
Subject
Credits (Lecture – Practice) Code
วิทยานิพนธ
3
01307xxx
THESIS
รวม
3
รวมตลอดหลักสูตร
38

วิชาเลือก
ELECTIVE COURSES
รวม

3 (3-0-6)
x

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year 2nd Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0)
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0)
รวม
x
รวมตลอดหลักสูตร
36
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาสัมมนา
(ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
(ระเบียบวิธีวิจัย ไมนับหนวยกิต)
รวมตลอดหลักสูตร

เกณฑกระทรวง
ศึกษาธิการ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
-

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต
36 หนวยกิต
2 หนวยกิต
-

3 หนวยกิต

-

3 หนวยกิต
36 หนวยกิต

แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาสัมมนา
หมวดวิชาคณิตศาสตรขั้นสูง
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาเลือก
รวมตลอดหลักสูตร

เกณฑกระทรวง
ศึกษาธิการ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รายวิชาไมนอยกวา
24 หนวยกิต

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
38 หนวยกิต

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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22. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2545)
ไมมีแผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
01307301-01307304 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
01307305-01307308 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
01307309-01307312 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
01307313-01307315 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
01307316-01307317 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
01307321
สัมมนา1
SEMINAR 1
01307322
สัมมนา 2
SEMINAR 2

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโท สามารถ
เลือกเรียนโดยทําวิจัยอยาง
เดียว
3 (0-9-0)
6 (0-18-0)
9 (0-27-0)
12 (0-36-0)
15 (0-45-0)

1 (0-2-0)
1 (0-2-0)

แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
01307325
ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY

74
หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2545)
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
01047301 วิทยานิพนธ 1
THESIS 1
01047302 วิทยานิพนธ 2
THESIS 2
01047303 วิทยานิพนธ 3
THESIS 3
01047305 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
01047321 สัมมนา 1
SEMINAR 1
01047322 สัมมนา 2
SEMINAR 2

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
3 (0-9)
-ยกเลิก3 (0-9)

-ยกเลิก-

3 (0-9)

-ยกเลิก-

3 (0-9)

-ยกเลิก-

หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
1 (0-3) 01307321 สัมมนา 1
SEMINAR 1
1 (0-3) 01307322 สัมมนา 2
SEMINAR 2

หมวดวิชาคณิตศาสตรชั้นสูง 6 หนวยกิต
01047124 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
3 (3-0)
MATHEMATICAL MODELING
01047125 ระเบียบวิธีการคํานวณ
3 (3-0)
(บังคับเรียน)
COMPUTATIONAL METHODS
(COMPULSORY)
01047126 คณิตศาสตรเชิงวิเคราะห
3 (3-0)
MATHEMATICAL ANALYSIS
01047127 คณิตศาสตรเชิงประยุกต
3 (3-0)
APPLIED MATHEMATICS
01047128 การวิเคราะหเมทริกซ
3 (3-0)
MATRIX ANALYSIS
01047129 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
3 (3-0)
FUNCTIONAL ANALYSIS
01047130 กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0)
RANDOM VARIABLE & PROCESSES

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
30
- ยกเลิกรายวิชา
01047301-01047304
เนื่องจากไดเปลี่ยนชื่อ
และจํานวนหนวยกิต

1 (0-2-0) - วิชาสัมมนาใชรวมกับ
แผน ก แบบ ก 1
1 (0-2-0) และเรียนโดย
ไมนับหนวยกิต

หมวดวิชาคณิตศาสตรขั้นสูง 6 หนวยกิต
01307124 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
MATHEMATICAL MODELING
01307125 ระเบียบวิธีการคํานวณ
3 (3-0-6) - 01307125 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
COMPUTATIONAL METHODS
ภาษาอังกฤษ
01307126 คณิตศาสตรเชิงวิเคราะห
3 (3-0-6)
MATHEMATICAL ANALYSIS
01307127 คณิตศาสตรเชิงประยุกต
3 (3-0-6)
APPLIED MATHEMATICS
01307128 การวิเคราะหเมทริกซ
3 (3-0-6)
MATRIX ANALYSIS
01307129 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
3 (3-0-6)
FUNCTIONAL ANALYSIS
01307130 กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0-6)
RANDOM VARIABLE & PROCESSES
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2545)
หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หนวยกิต
01047331 ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0)
SEMICONDUCTOR PHYSICS
01047332 การออกแบบวงจรรวมแบบ
3 (3-0)
เบื้องตน
INTRODUCTION TO INTEGRATED
CIRCUIT DESIGN
01047333 เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0)
เบื้องตน
INTRODUCTION TO
MICROELECTRONIC TECHNOLOGY

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หนวยกิต
01307331 ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6) ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
SEMICONDUCTOR PHYSICS
01307332 การออกแบบวงจรรวมเบื้องตน
3 (3-0-6) จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
30
INTRODUCTION TO INTEGRATED
- 01307332 เปลี่ยนชื่อวิชา
CIRCUIT DESIGN
ภาษาไทย
01307333 เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6) - 01307333 เติม S ในชื่อ
วิชาภาษาอังกฤษ
เบื้องตน
INTRODUCTION TO
MICROELECTRONICS TECHNOLOGY

หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต
01047340 วัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0) 01307340 วัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
เบื้องตน
เบือ้ งตน
INTRODUCTION TO
INTRODUCTION TO
MICROELECTRONIC MATERIALS
MICROELECTRONICS MATERIALS
01307341 อิเล็กทรอนิกสแสง
3 (3-0-6) - เพิ่มวิชา 01307341
OPTOELECTRONICS
01047342 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0) 01307342 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
01047343 ฟสิกสของอุปกรณมอส
3 (3-0) 01307343 ฟสิกสของอุปกรณมอส
3 (3-0-6)
PHYSICS OF MOS DEVICES
PHYSICS OF MOS DEVICES
01047392 รอยตอของโลหะและสารกึ่งตัวนํา 3 (3-0) 01307344 รอยสัมผัสของโลหะและสารกึ่งตัวนํา 3 (3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
01047392 เปน
MATAL SEMICONDUCTOR CONTACTS
MATAL SEMICONDUCTOR CONTACTS
01307344 และเปลี่ยนชื่อ
วิชาภาษาไทย
01047345 การวิเคราะหอุปกรณสารกึ่งตัวนํา 3 (3-0) 01307345 อุปกรณสารกึ่งตัวนําขั้นสูง
3 (3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
01047345 เปน
ขั้นสูง
ADVANCE SEMICONDUCTOR
01307345 และเปลี่ยนชื่อ
ADVANCE SEMICONDUCTOR
DEVICES
วิชาภาษาไทย
DEVICES
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2545)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
3 (3-0-6)
01047346 อุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0) 01307346 อุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส
ขั้นสูง
ขั้นสูง
ADVANCE MICROELECTRONIC
ADVANCE MICROELECTRONIC
DEVICES
DEVICES
3 (3-0-6)
01047347 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0) 01307347 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
อิเล็กทรอนิกสแสง
อิเล็กทรอนิกสแสง
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC
DEVICES
DEVICES
01307348 ซิลิคอนโซลารเซลลแบบผลึก
3 (3-0-6)
CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS
3 (3-0-6)
01047348 เซ็นเซอรแบบซิลิคอน
3 (3-0) 01307349 เซ็นเซอรแบบซิลิคอน
SILICON SENSORS
SILICON SENSORS
01307350 เมมสและระบบจุลภาค
3 (3-0-6)
MEMS AND MICROSYSTEMS
3 (3-0-6)
01047349 อุปกรณสารกึ่งตัวนํากําลัง
3 (3-0) 01307351 อุปกรณสารกึ่งตัวนํากําลัง
POWER SEMICONDUCTOR DEVICES
POWER SEMICONDUCTOR DEVICES
3 (3-0-6)
01047350 หัวขอเฉพาะเรื่องอุปกรณ
3 (3-0) 01307352 หัวขอคัดสรรทางอุปกรณ
ไมโครอิเลกทรอนิกส
ไมโครอิเลกทรอนิกส
SELECTED TOPICS IN
SELECTED TOPICS IN
MICROELECTRONICS DEVICES
MICROELECTRONIC DEVICES
3 (3-0-6)
01047351 การควบคุมไฟฟาสถิตย
3 (3-0) 01307353 การควบคุมไฟฟาสถิตย
ELECTROSTATIC DISCHARGE
ELECTROSTATIC DISCHARGE
CONTROL
CONTROL
3 (3-0-6)
01047394 หลักการทํางานและการใชงาน
3 (3-0) 01307354 การทํางานและการใชงาน
ทรานซิสเตอรแบบบีเจที และ เอชบีที
ทรานซิสเตอรแบบ BJT และ HBT
OPERATION AND APPLICATION OF
OPERATION AND APPLICATION OF
BJT AND HBT TRANSISTORS
BJT AND HBT TRANSISTORS
01307355 คุณสมบัติสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
และการวัดคุณสมบัติ
SEMICONDUCTOR CHARACTERIZATION
AND MEASUREMENT TECHNIQUES
01047360 ไมโครลิโธกราฟ
3 (3-0) 01307360 ไมโครลิโธกราฟ
3 (3-0-6)
MICROLITHOGRAPHY
MICROLITHOGRAPHY
01047361 เคมีในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
3 (3-0) 01307361 เคมีในไมโครอิเล็กทรอนิกส
MICROELECTRONICS CHEMISTRY
MICROELECTRONIC CHEMISTRY

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
30

- เพิ่มรายวิชา 01307348
- เปลี่ยนรหัสวิชา 01047348
เปน 01047349
- เพิ่มรายวิชา 01307350
- เปลี่ยนรหัสวิชา 01047349
เปน 01307351
- เปลี่ยนรหัสวิชา 01047350
เปน 01307352 และเปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาไทย
- เปลี่ยนรหัสวิชา 01047351
เปน 01307353
- เปลี่ยนรหัสวิชา 01047394
เปน 01307354 และเปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาไทย
- เพิ่มรายวิชา 01307355
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01047362 เคมีในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0)
ขั้นสูง
ADVANCED MICROELECTRONIC
CHEMISTRY
01047363 การควบคุมสิ่งปนเปอนใน
3 (3-0)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
CONTAMINATION CONTROL IN
MICROELECTRONICS
01047364 เทคโนโลยีฟลมบาง
3 (3-0)
THIN FILM TECHNOLOGY
01047365 เทคโนโลยีสุญญากาศ
3 (3-0)
VACUUM TECHNOLOGY
01047366 เทคโนโลยีพลาสมา
3 (3-0)
PLASMA TECHNOLOGY
01047367 ขบวนการผลิตใน
3 (3-0)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
MICROELECTRONIC
MANUFACTURING
01047368 การวิเคราะหจุดเสียในวงจรรวม
3 (3-0)
INTEGRATED CIRCUIT FAILURE
ANALYSIS
01047369 การบรรจุวงจรรวมลงตัวถัง
3 (3-0)
INTEGRATED CIRCUIT PACKAGING
-

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
01307362 เคมีในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6) - เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ขั้นสูง
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
ADVANCED MICROELECTRONICS
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
CHEMISTRY
01307363 การควบคุมสิ่งปนเปอนใน
3 (3-0-6) 30
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
CONTAMINATION CONTROL IN
MICROELECTRONICS
01307364 เทคโนโลยีฟลมบาง
3 (3-0-6)
THIN FILM TECHNOLOGY
01307365 เทคโนโลยีสุญญากาศ
3 (3-0-6)
VACUUM TECHNOLOGY
01307366 เทคโนโลยีพลาสมา
3 (3-0-6)
PLASMA TECHNOLOGY
01307367 ขบวนการผลิตใน
3 (3-0-6)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
MICROELECTRONIC
MANUFACTURING
01307368 การวิเคราะหจุดเสียในวงจรรวม
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT FAILURE
ANALYSIS
01307369 การบรรจุวงจรรวมลงตัวถัง
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT PACKAGING
01307370 หัวขอคัดสรรทางกระบวนการ
3 (3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 01307370
สรางอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส
SELECTED TOPICS IN
MICROELECTRONICS PROCESS
01047380 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0) 01307380 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6) - 01307380 เติม S ในชื่อ
MICROELECTRONIC CIRCUIT
MICROELECTRONICS CIRCUITS
วิชาภาษาอังกฤษ
01047381 การออกแบบวงจรรวมขนาด
3 (3-0) 01307381 การออกแบบวงจรรวมขนาด
3 (3-0-6)
ใหญมาก
ใหญมาก
VLSI DESIGN
VLSI DESIGN
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
01047382 สถาปตยกรรมแบบแถวของวงจร 3 (3-0) 01307382 สถาปตยกรรมแบบแถวของวงจร 3 (3-0-6)
รวมขนาดใหญมาก
รวมขนาดใหญมาก
VLSI ARRAY ARCHITECTURE
VLSI ARRAY ARCHITECTURE
3 (3-0-6)
01047383 การออกแบบวงจรมอส
3 (3-0) 01307383 การออกแบบวงจรมอส
MOS CIRCUIT DESIGN
MOS CIRCUIT DESIGN
01047393 การออกแบบและเทคโนโลยีของ 3 (3-0) 01307384 การออกแบบและเทคโนโลยีของ 3 (3-0-6)
วงจรรวมแบบซีมอส
วงจรรวม CMOS
CMOS VLSI DESIGN AND
CMOS VLSI DESIGN AND
TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES
01307385 หัวขอคัดสรรทางการออกแบบและ 3 (3-0-6)
เทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญมาก
SELECTED TOPICS IN VLSI DESIGN
AND TECHNOLOGY
3 (3-0-6)
01047386 การออกแบบวงจรลอจิกขั้น
3 (3-0) 01307386 การออกแบบวงจรตรรกะขั้นสูง
ADVANCED LOGIC CIRCUIT DESIGN
กาวหนา
ADVANCE LOGIC CIRCUIT DESIGN
01047387 การออกแบบวงจรอุปมานขั้น
3 (3-0) 01307387 การออกแบบวงจรเชิงอุปมานขั้นสูง 3 (3-0-6)
กาวหนา
ADVANCED ANALOG CIRCUIT DESIGN
ADVANCE ANALOG CIRCUIT DESIGNS
01047389 การทํางานและการออกแบบ
3 (3-0) 01307388 การทํางานและการออกแบบ
3 (3-0-6)
ทรานซิสเตอรประเภท Field Effect
ทรานซิสเตอรประเภทผลของสนามไฟฟา
OPERATION AND DESIGN OF FIELD
OPERATION AND DESIGN OF FIELD
EFFECT TRANSISTORS
EFFECT TRANSISTORS
01307389 เทคโนโลยีของดิสคไดรฟเบื้องตน 3 (3-0-6)
INTRODUCTION OF DISK DRIVE
TECHNOLOGY
01307390 เทคโนโลยีการเก็บขอมูล
3 (3-0-6)
DATA STORAGE TECHNOLOGY

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
30
- เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
01047393 เปน
01307384 และเปลี่ยน
ชื่อวิชาภาษาไทย
- เพิ่มรายวิชา 01307385

- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย

- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย

- เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
01047389 เปน
01307388 และเปลี่ยนชื่อ
วิชาภาษาไทย
- เพิ่มรายวิชา 01307389

- เพิ่มรายวิชา 01307390

