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ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Wireless Communication Systems

งานส อน
Advanced Research Methods in Electrical Eng.
Advanced Wireless Communications
Aviation Electronics
Circuit Lab
Com.& Communication Network for Power Systems
Communication Laboratory
Computer and communication networks for power systems
Electric Circuit Laboratory
Electric Lab
Electrical Engineering Laboratory I
Electrical Engineering Project I
Electrical Engineering Project II
Electronic Circuits & Systems I
Introduction to Power & Communication Systems
Principles of Communications
Radio Wave Propagation
Satellite Communications
Seminar
Signals & Systems
Signals and Systems
Telecommunication Engineering
Wireless Communication System Design
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549

ระบบตวด ตาม นตาเสนอขขอมมล และควบคบมรถสวลส ดวก ารของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.

ปป 2550
โครงการววจย
ล เพชอ
ช จลด ทตาศมนยยบรวก ารววชาการและเผยแพรนขอ
ข มมล ภาพถนายดาวเทรยมอบตน
บ ย
ว มววทยาดขวยระบบ Digital Video Broadcasting System
(DVB-S) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากสตานลก งานปลลด กระทรวงเทคโนโลยรส ารสนเทศและการสชอ
ช สาร
ปป 2552

การพลฒนาสนงขขอมมล ผนานทางระบบกระจายเสรยงเอฟเออมสเตอรวโอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.

ปป 2553

การเพวม
ช อลต ราสนงของขขอมมล ผนานชนองสลญญาณเสรยงในระบบเอฟเออม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.

ปป 2553

โครงการววจย
ล และพลฒนาตนอยอดการผลวต หบน
น ยนตยเกอบกมรข ะเบวด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.

ปป 2554

โมเดอมเพชอ
ช ระบบการสชอ
ช สารทางแสงทรม
ช องเหอนไดข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.

ปป 2554-2555

อบปกรณยและการตวด ตลงต เครชอ
ช งรลบสลญญาณรายการโทรทลศ นยผาน นดาวเทรยม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนสนวนตลว

ปป 2558-2560 โครงการความรนวมมชอทางววชาการและพลฒนาผมเข ชรย
ช วชาญ ระหวนาง การไฟฟฟาสนวนภมมภ
ว าค และ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทบนจากการไฟฟฟาสนวนภมมภ
ว าค
ปป 2558
ปป 2560-2561

โครงการววจย
ล และพลฒนาตนอยอดการผลวต หบน
น ยนตยเกอบกมรข ะเบวด (ระยะทรช 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.
การพลฒนาระบบสชอ
ช สารดขวยเทคโนโลยรของววทยบก าต หนดโดยซอฟแวรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนสนวนตลว

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
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ล นย ศรรวล
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- นายชาญยบทธย พบส งว หย, Ailada Treerattrakoon, Wachira Chongburee, "Design and Analysis of Experiments for Reducing Dropped Call Rate of 3G
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- ชลยณรงคย ทนานลทธร, Wachira Chongburee, Tanakorn Khongdeach, Denchai Worasawate, "การประเมวนคนาพารามวเตอรยของสายไฟฟฟาทรเช หมาะสมกลบการสชอ
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