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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  0981 

ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  Ph.D. (Electrical Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48(1) หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี 

5.2  ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
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5.3  การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสติต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4  ความรว่มมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2563 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 9/2562 วันที ่20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 12/2562 วันที ่19 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

  ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที ่27 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่9/2562 วันที ่1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักวิจัย 

8.2 นักวิชาการ 

8.3 วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

8.4 อาจารย์ในสถาบันการศกึษา 

8.5 ทีป่รึกษาในสถาบันของรัฐ และเอกชน 

8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย 38399004xxxxx รองศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2550 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2546 

    วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2542 

2 นายสิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล 36599001xxxxx รองศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2553 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2546 

    วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2540 

3 นางสาวจงลักษณ ์พาหะซา 33013005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2554 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2550 

    วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2540 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ตามที่มกีารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ซึ่งการพัฒนาประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงโครงสร้าง

พืน้ฐานให้ทันสมัย การสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และการ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการ

ให้บริการ ให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องน าเข้า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศควบคู่กับการต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพึ่งพาตนเอง

อย่างยั่งยืนในระยะยาว การผลิตบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถ

เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า จงึมคีวามส าคัญอย่างยิ่ง 

 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาของประเทศไทยยังคงกระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมือง

หลักของประเทศ ส านักงานใหญ่ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็ตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บุคลากรส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ ขั้นสูงทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้ามักปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ ในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของ

ประเทศ ยังขาดแคลนผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การจะขับเคลื่อน

ประเทศให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จ าเป็นต้องลดความเหลื่อมล้ าทาง

สังคม ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเป็น

บุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ใน

เขตภาคเหนือตอนบน ให้มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม จึงมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเช่ียวชาญ มี

ความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยองค์

ความรูใ้หม่ทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 

และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรนีม้ีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การท าวิจัยเชิงลึกในระดับสากล และการใหบ้ริการ

วิชาการ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ไม่ม ี

13.1.2 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

ไม่ม ี

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี

 

13.3 การบรหิารจัดการ 

ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยเชิงลึกทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นพืน้ฐานตอ่การพัฒนาประเทศ 

 

1.2 ความส าคัญ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตามกระแส   

โลกาภิวัตน์  ส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ  การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การสร้าง

ก าลังคนของชาติ ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง จึงมีความจ าเป็นใน

การรองรับการเจริญ เติบโต และพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมโลก 

วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น ทรัพยากรที่มีอยู่เริ่มไม่เพียงพอกับความต้องการ

และผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่าจึงเป็นเป้าหมายที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มีการ

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้น

สูงที่สามารถใช้หมุนเวียนและลดการก่อให้ เกิดมลภาวะก็มีความส าคัญยิ่ ง ดังนั้น สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมุ่งหมายผลิตบุคลากรให้มีความ รู้

ความสามารถในการท าวิจัยเชิงลึกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มีจิตส านึกต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการพัฒนา

ประเทศ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1  เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยเชิงลึก ในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า และเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในระดับสากลได้ 

1.3.2  เพื่อผลิตนักวิจัยขั้นสูงที่สามารถน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการที่เป็น

ประโยชน์กับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และการพัฒนาประเทศ 

1.3.3  เพื่อผลิตนักวิจัยขั้นสูงที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ

ประชาคมโลก 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี

พืน้ฐานจากกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ 

 

1. เอกสารปรับปรุง

หลักสูตร 

 

 2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 

 3. ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีและความตอ้ง

ทางของตลาด 

 

3. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใ้ช้ดุษฎี

บัณฑติและศิษย์เก่า 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของประเทศ และ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดย

เน้นงานวิจัย 

1. ตดิตามยุทธศาสตร์งานวิจัย

แหง่ชาติ 

1. มียุทธศาสตร์งานวิจัย

แหง่ชาติ 

 

2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า

ร่วมการอบรม สัมมนา และ

การประชุมวิชาการ 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรม สัมมนา และ

การประชุมวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา              

ปกตมิีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   (1) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่าที่มผีลการเรียนดีมาก หรือ

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดหรอืตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

   (2) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด 

ที่กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

   (3) ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ

ความผิดทางความประพฤติ 

   (4) เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

   ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการ

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรอืตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า

ศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงพอ 

2.3.2 ทักษะในการศกึษาหาความรูจ้ากบทความวจิัย ไม่เพียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 ให้นิสติเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

2.4.2 มีรายวิชาสัมมนาเพื่อช่วยปรับพืน้ฐานการศกึษาหาความรูจ้ากบทความวจิัย 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

 ชัน้ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

 ชัน้ปีท่ี 2  5 5 5 5 

 ชัน้ปีท่ี 3   5 5 5 

 รวม 5 10 15 15 15 

 คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   5 5 5 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

1,680,000 

360,000 

 

2,520,000 

540,000 

 

4,200,000 

720,000 

 

5,040,000 

720,000 

 

5,040,000 

720,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

100,000 

150,000 

60,000 

120,000 

 

100,000 

225,000 

90,000 

240,000 

 

200,000 

360,000 

140,000 

360,000 

 

300,000 

420,000 

160,000 

480,000 

 

300,000 

420,000 

160,000 

480,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

1,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 

5. ค่าใชจ้่ายตอ่หัวตอ่ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 7,620,000 9,015,000 11,430,000 12,720,000 8,720,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

  ไม่ม ี

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

  แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48(1) หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2563 

  แบบ 1.1 แบบ 1.1 

 1. งานรายวิชา   

    หมวดวิชาเฉพาะ   

     1.1 กลุ่มวชิาบังคับ   

     1.2 กลุ่มวชิาเลอืก   

 2. ดุษฎีนพินธ ์ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

 3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ  1 หนว่ยกิต 

 รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต 48(1) หนว่ยกติ 

 หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2562  

  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีม่ีการจัดการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา ตาม

ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จ าเป็นต่อการวิจัย 

โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

แบบ 1.1 

     1) ดุษฎีนิพนธ์    จ านวน  48  หน่วยกิต 

262892 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

48  หน่วยกิต 

          2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต              จ านวน  1  หน่วยกิต 

262891 สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

Seminar in Advanced Electrical Engineering Topics 

1(0-3-2) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

262891 สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

Seminar in Advanced Electrical Engineering Topics 

1(0-3-2) 

(ไม่นับหนว่ยกิต) 

262892   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

262892   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

262892   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

262892   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

262892   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

262892   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

262891(2) สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 

 Seminar in Advanced Electrical Engineering Topics          (ไม่นับหน่วยกิต) 

  การวางแผนและการด าเนินงานของการวิจัยขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาพรวมของ

วิธีการวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ข้อเสนอและการเขียนรายงานการวิจัย การบรรยายและการ

อภปิรายในหัวข้อที่ถูกเลือก 

Planning and operation of advanced research in electrical engineering, an overview 

of research methodology in electrical engineering, proposal and research report writing, lecture and 

discussions on the selected topics 

 

262892(1) ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การสร้างข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และการด าเนินการวิจัย ในหัวข้อหรือปัญหาขั้นสูงที่

เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การท าวิจัยจะต้องก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาดังกล่าว 

จรยิธรรมในการท าวิจัย 

  Formulate dissertation proposal and conduct research on the advanced 

topics/problems related to electrical engineering, the research must contribute new knowledges in 

the related field, research ethic  

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลข 3 ล าดับแรก (262) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับบัณฑิตศกึษา 

2.1 เลข 8 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

3.1 เลข 9 หมายถึง สัมมนา และ ดุษฎีนิพนธ์ 

4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย* 38399004xxxxx รองศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2550 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2546 

    วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2542 

2 นายสิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล* 36599001xxxxx รองศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2553 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2546 

    วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2540 

3 นางสาวจงลักษณ ์พาหะซา* 33013005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2554 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2550 

    วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2540 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหนง่ 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นายณัฐพงษ์ โปธิ 35012004xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Electronic and 

Electrical 

Engineering 

University of Sheffield,  

United Kingdom 

2559 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2550 

    วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2546 

5 นายด ารงค์  อมรเดชาพล 32007001xxxxx อาจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2556 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2543 

    ค.อ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนอื 

2539 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายประยุทธ อัครเอกฒาลนิ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

University of Delaware 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

2540 

2533 

2529 

2 นายอิสระชัย  งามหรู ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

Electrical Engineering 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

Osaka University 

Osaka University 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2543 

2540 

2535 

3 นายนพินธ์ ธีรอ าพน รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

Electrical Engineering 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

University of Missouri-Columbia 

University of Southern California 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2543 

2539 

2536 

4 นายเสริมศักดิ์ เอือ้ตรงจิตต์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

Physical Electronics 

Physical Electronics 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

Tokyo Institute of Technology 

Tokyo Institute of Technology 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2541 

2538 

2534 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่ม ี

 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่ม ี

 

4.2  ช่วงเวลา 

ไม่ม ี

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่ม ี
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ต้องมีการส่งความก้าวหนา้ดุษฎีนิพนธ์ใน

ทุกภาคการศึกษา การสอบดุษฎีนิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย

พะเยา โดยดุษฎีนิพนธ์ต้องเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) นิสติมทีักษะในการด าเนินการวจิัยขั้นสูง สามารถวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

2) สามารถน าวิทยาการใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือ

วงการวชิาการ 

3) สามารถน าเสนอผลงานการวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการ 

4) สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน

วงการวชิาการ 

 

 5.3 ช่วงเวลา 

ทุกชั้นปี 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

แบบ 1.1  จ านวน 48 หนว่ยกิต 
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5.5 การเตรยีมการ 

1) นิสิตเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจ และปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางในการ

ด าเนนิงานวิจัย 

2) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อท าหน้าที่แนะน าการเขียนดุษฎี

นิพนธ์ให้แก่นิสิต และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เพื่อประเมินคุณภาพของ

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์และเนือ้หาดุษฎีนิพนธ์ 

3) นิสิตสามารถท างานวิจัยภายในห้องปฏิบัติการวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) การสอบวัดคุณสมบัติการเป็นนิสติปริญญาเอก 

2) การประเมินผลสอบความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ทุกภาคการศึกษาโดย

คณะกรรมการของหลักสูตร 

3) การน าเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติที่มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูงทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า 

- สนับสนุนเงินทุนในการท าวิจัย 

- มีฐานข้อมูลออนไลน์ให้ค้นคว้า  

- สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูใ้นสาขาวิชาที่ท าวิจัย 

- สนับสนุนห้องท างานวิจัยและสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เอื้อตอ่การท าวิจัยขั้นสูง 

(2) มีความสามารถทางการสื่ อสารและใช้

ภาษาต่างประเทศ 

- สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- สนับสนุนการท าวิจัยในต่างประเทศ 

- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

- น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

- สนับสนุนการน าเสนอผลงานทั้งในการประชุม

วิชาการและการตีพมิพ์ผลงานลงวารสาร 

- สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา

ด้านวิชาการแก่นิสิตในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาตรี 

(4) มีจรรยาบรรณนักวิจัย - มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการลงโทษ 

- การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรอืวิธีการที่

น ามาใช้ และไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดงีาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน 

(2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การประเมนิรายงานที่นสิิตจัดท า 

(2) พฤติกรรมการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา           

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) เน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการที่เป็น

รากฐาน โดยต้องเป็นความรู้ปัจจุบันและรวมถึงประเด็นส าคัญที่จะเกิดขึ้นใน

สาขาวิชาชีพ 

(2) เชญิผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

(3) มอบหมายงานหรือรายงานที่ต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่างๆ คือ 

(1) การทดสอบในรายวิชา 

(2) การประเมนิรายงานที่นสิิตจัดท า  

(3) การสอบดุษฎีนิพนธ์ 

(4) ผลงานวิชาการที่ได้จากการท าดุษฎีนิพนธ์ 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ

พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ

และด าเนนิการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสัมมนา 

(2) มอบหมายงานที่สง่เสริมการคิดวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ 

(3) การท าดุษฎีนิพนธ์โดยใช้หลักการวิจัย 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การประเมนิผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 

(2) การประเมนิผลการเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(3) ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

(4) คุณภาพผลงานวิจัย 

 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

 (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการหรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การมอบหมายงานให้นสิิตหาวิธีการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง 

(2) สนับสนุนให้มคีวามรว่มมอืในการแลกเปลี่ยนนิสติและบุคคลกรกับสถาบันต่างๆ 

(3) สนับสนุนให้นิสติน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและผลของงานที่ได้มอบหมายของนิสติ  

(2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 

ในระหวา่งผู้เรยีน ผูส้อน และผูเ้กี่ยวข้องอื่นๆ 

(2) ให้นิสติจัดท าผลงานตีพมิพ์เอกสารทางวชิาการ 

(3) การท าวิจัยในหัวข้อดุษฎีนพินธ์ของนสิิต 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การใช้เครื่องมือ  เทคโนโลยี

สารสนเทศ และคณิตศาสตร ์ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึษาต่างๆ ที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

(3) ทักษะการใช้ภาษาในการน าเสนอผลงาน 

(4) ทักษะการเขียนผลงานวิชาการ 

(5) คุณภาพของบทความวชิาการ 

(6) การน าเสนอผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์ 
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2.6 สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าของวิศวกรรมไฟฟ้ากับศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและแบบประเมินผล 
 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

    (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าข้อพึงระมัดระวังด้านความปลอดภัยในการท างานวิจัย 

(2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะการน าเสนอผลงาน โดยเน้นในเรื่องของบุคลิกภาพ

ระหว่างการน าเสนอ 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิตตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ

หอ้งปฏิบัติการวิจัย 

(2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์

ระหว่างการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

262891 สัมมนาหัวขอ้ขัน้สูง

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
  •  • •       • • • •    • 

ดุษฎนีิพนธ ์

262892 ดุษฎนีพินธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

2.1.2 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนสิิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรใช้การประเมินจาก 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต โดยประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานท า ความ เห็ นต่อความรู้ 

ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎบีัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.2.3 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.4 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น

อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนิสติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

ปริญญาเอก แบบ 1 

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ 

เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานั้น
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แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ 

ผลงานทางวชิาการ อย่างนอ้ย ๒ เรื่อง  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนเข้าใจหลักสูตรที่สอน 

(2) แนะน าเทคนิคการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ

สอนของอาจารย์ 

(3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) มกีารเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา และกระตุ้นให้

คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการที่ เกิดจากการน าองค์ความรู้ในสาขาวิชาไป

ประยุกต์ใชร้่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(4) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์ ส าหรับใช้ในการเรียนการ

สอนและการท างานวิจัย 

(5) การสนับสนุนเงนิสมนาคุณใหอ้าจารย์ที่มีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ 

(6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้และกระตุ้นคณาจารย์ให้ขอต าแหน่งวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

1. ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ 

 

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดและเสนอคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและคณะ

ด าเนนิงานตามขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และเสนอคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่

ส าหรับให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และใหอ้าจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม

และประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

คณะรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการส าเร็จการศึกษา การร้องเรียนและประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีให้คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

 

4. คณาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนด และเสนอคุณสมบัติของอาจารย์ และให้คณะ

ด าเนนิการรับ และแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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คณะส ารวจความต้องการ และสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ  การ

อบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มีกาหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติ

หนา้ที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลส่ง

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะจัดเตรยีมแผน และรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ

และมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผูส้อน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรอืรายละเอียดของข้อสอบ การวัดและประเมินผล 

และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาค

การศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน

รายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครอืข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร
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หรอืสถานที่สาหรับท ากิจกรรม เสนอให้คณะเพื่อก าหนดผูร้ับผิดชอบ และประเมินผลการใหบ้ริการจาก

นิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ

ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปทีี ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒสิาขาวิศวกรรมศาสตร์  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 

และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้

ครบทุกรายวชิา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนสิิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 

     

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน

ท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือ

วชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่

นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ

หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนของ

อาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม 

(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยให้นสิิตรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัย 

(3) วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นสิิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใชส้ื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินโดยนิสติช้ันปีสุดท้าย ดุษฎบีัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา และผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน     

ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร

ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก  

ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา  

ว่าดว้ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรเดมิและหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้าง หลักสูตร พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

 หมวดวิชา หลักสูตร 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2563 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 

 1. งานรายวิชา  12 หน่วยกิต  

 หมวดวิชาเฉพาะ    

 1.1 กลุ่มวชิาบังคับ  3 หนว่ยกิต  

 1.2 กลุ่มวิชาเลือก  9 หนว่ยกิต  

 2. ดุษฎีนพินธ ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

 3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ 1 หนว่ยกติ 1 หนว่ยกติ 1 หนว่ยกติ 

 รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48(1) หนว่ยกติ 48(1) หนว่ยกติ 48(1) หนว่ยกติ 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตร พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. งานรายวิชา                                 12 หน่วยกิต   

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ              3  หน่วยกติ 

  ไม่มีหมวดวชิา

เฉพาะ 

262801 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

Advanced Mathematics for Electrical 

Engineering  

3(3-0-6) 

  ปิดรายวิชา 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก              9  หน่วยกติ 

  ไม่มีหมวดวชิา

เฉพาะ 

262811 การขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าข้ันสูง 

Advanced Electric Drives 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

262812 คอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นสูง 

Advanced Power Electronic Converters 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

262821 ปัญญาประดิษฐ์ข้ันสูง 

Advanced Artificial Intelligence 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

262841 ระบบจ าหน่ายก าลังไฟฟ้าอัจฉริยะ 

Smart Electric Power Distribution 

Systems 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

262861 พลังงานทางเลือก 

Alternative Energy 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

262871 การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ 

Computer Vision 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

262894 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

Advanced Topics in Electrical 

Engineering 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

2. ดุษฎีนิพนธ์                            2. ดุษฎีนิพนธ์                         

262892 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

48 หน่วยกติ 

262892 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

48 หน่วยกติ 

คงเดมิ 

262893 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

36 หน่วยกติ 

  ปิดรายวิชา 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต           1  หน่วยกติ 3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต         1  หน่วยกติ  

262891 สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

Advanced Seminar Topics in  

Electrical Engineering 

1(0-3-2) 

262891 สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

Seminar in Advanced Electrical 

Engineering Topics 

1(0-3-2) 

เปลี่ยนชื่อ

ภาษาอังกฤษ 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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พ.ศ. 2542  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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ผลงานวิชาการ 

ด ารงศักดิ์ วงศ์ตา, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, สุรพล ด ารงกิตติกุล, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ 

(2562). การประมาณก าลังและแรงดันของระบบโฟโตโวลตาอิกโดยใช้โครงข่าย

ประสาทแพร่กลับ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 26 ฉบับที่ 

1, 1-9. 

วันวิสาข์ รื่นจิตต์, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2561). ขั้นตอนวิธีการ

ไหลก าลังส าหรับระบบไฟฟ้าก าลังที่มีการพิจารณาอุณหภูมิสายส่ง . วารสาร

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3, 136-144. 

เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2561). การประมาณสถานะแอลเอวีที่ไม่มี

การวัดอิทธิพลส าหรับระบบไฟฟ้าก าลังที่ใช้พี เอ็มยู . การประชุมวิชาการทาง
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วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41, โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี, 21-23 พฤศจิกายน 

2561, 93-96. 

เชวศักดิ์  รักเป็นไทย , เสริมศักดิ์  เอื้อตรงจิตต์ , และ จงลักษณ์  พาหะซา (2560). การ

เปรียบเทียบวิธีการประมาณสถานะทนทานส าหรับการประมาณสถานะระบบไฟฟ้า

ก าลัง. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40, โรงแรมเดอะซายน์ 

จังหวัดชลบุรี, 15-17 พฤศจกิายน 2560, 9-12. 

วันวิสาข์ รื่นจิตต์, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2560). ผลกระทบของ

อุณหภูมิสายส่งที่มีต่อการควบคุมการไหลก าลังในระบบไฟฟ้าก าลังที่ใช้ทีซีเอสซี . 

การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย  ครั้ งที่  6 , ณ หอประชุมพญาง าเมือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 26-27 มกราคม 2560, 959-966. 

C. Rakpenthai, and S. Uatrongjit (2017). Power system state and transmission line 

conductor temperature estimation. IEEE Transactions on Power Systems. 32(3), 

1818-1827. 

ด ารงศักดิ์ วงศ์ตา, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ จงลักษณ์ พาหะซา (2559). การประมาณการ

ผลติก าลังสูงสุดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. การประชุม

วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, หน้า 183-186, โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า

บีช รีสอรท์ จังหวัดเพชรบุรี, 2-4 พฤศจิกายน 2559, 183-186. 

เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2559). ผลกระทบของอุณหภูมติัวน าสายส่ง

ที่มีต่อการประมาณสถานะสามเฟส. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 

39, โรงแรมเดอะรีเจน้ท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี, 2-4 พฤศจิกายน 2559, 

87-90. 

C. Rakpenthai, and S. Uatrongjit (2016). Optimal worst case solutions for state estimation 

of power system with uncertain network parameters. IEEJ Transactions on 

Electrical and Electronic Engineering. 11(supplement 1), S37–S42. 

ธนวิชญ์ ศรีดวงค า, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์, ปฎล บุศย์น ้าเพชร, และ สุ

รพล ด ารงกิตติกุล (2558). การประมาณสถานะส าหรับระบบจ าหน่าย 22 กิโล

โวลต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, 

โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนช่ัน รีสอร์ท , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 18-20 

พฤศจกิายน 2558, 5-8. 

C. Rakpenthai, and S. Uatrongjit (2015). A new hybrid state estimation based on pseudo-

voltage measurements. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic 

Engineering. 10(supplement 1), S19-S27. 
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K. Jandum, and S. Vachirasricirikul (2019) .  Coordinated Power Controller Design of DG 

and EWH for Frequency Control in a Wind-Diesel Hybrid Power System by an 

Artificial Neural Network. International Conference on Digital Arts, Media and 

Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, 

Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON). 30 

January-2 February 2019, 290-295. 
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Optimization Approach for Finding Optimal Controller Parameters of Plug-in 
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10(10), 2447-2452. 

I. Ngamroo, and S. Vachirasricirikul (2016). Design of optimal SMES controller considering 

SOC and robustness for microgrid stabilization. IEEE Transactions on Applied 

Superconductivity. 26(7), Article no. 5403005, 1-5. 

K. Jandum, S. Vachirasricirikul, and K. Tamee (2016) .  An Artificial Neural Network 

Application for PHEV Controller Parameters Prediction for Frequency Control in an 

Isolated Small Power System. International Workshop on Smart Info-Media 

Systems in Asia (SISA 2016), 14–17 September 2016, 1-6. 

I. Ngamroo, and S. Vachirasricirikul (2015) .  Microgrid Stabilization by SMES with SOC 

Control. IEEE International Conference on Applied Superconductivity and 

Electromagnetic Devices (ASEMD). 20-23 November 2015, 157-158. 
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