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สารบัญ 

 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิด้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ 3 

 ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 4 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 4 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 5 

 พันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 5 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 5 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 5 

 13.1 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 5 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 5 

 13.3 การบริหารจัดการ 5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 6 

 1.2 ความส าคัญ 6 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 8 

 1.1 ระบบ 8 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 8 

2. การด าเนินการหลักสูตร 8 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 8 

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 8 

 2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 9 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสติในข้อ 2.3 9 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 9 

 2.6 งบประมาณตามแผน 10 

 2.7 ระบบการศกึษา 10 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 10 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 11 

 3.1 หลักสูตร 11 

  3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 11 

  3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 11 

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 12 

  3.1.4 แผนการศกึษา 16 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 19 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 32 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศกึษา) 35 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 35 

 4.2 ช่วงเวลา 35 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 35 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 35 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 35 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 35 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

 5.3 ช่วงเวลา 35 

 5.4 จ านวนหนว่ยกิต 35 

 5.5 การเตรียมการ 36 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 36 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 37 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 37 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 37 

 2.2 ความรู้ 38 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 38 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 39 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 40 

 2.6 สุนทรียศลิป์ 40 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 41 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตร 42 

 สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 49 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 49 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 50 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 51 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 51 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 52 

2. บัณฑติ 52 

3. นิสติ  52 

4. คณาจารย์ 52 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 53 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 53 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 55 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 56 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 56 

3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 56 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 56 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

 พ.ศ. 2561 57 

ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ  

    ในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิต พ.ศ. 2554 72 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ  

 ของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 76 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 82 

ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 101 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 104 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 115 

ภาคผนวก ซ ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 125 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

Master of Engineering Program in Electrical Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  0953 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering Program in Electrical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อยอ่ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Electrical Engineering) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.Eng. (Electrical Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิต 36(4) หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิต 36(4) หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

5.2  ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
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5.3  การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสติต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2563 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่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 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. วศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2546 

    วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2542 

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

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2553 

    วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 

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 การผลิตบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถเรียนรู้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม การพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละต่อยอดสร้างนวัตกรรม 

จงึมคีวามส าคัญอย่างยิ่ง 

 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาของประเทศไทยยังคงกระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมือง

หลักของประเทศ ส านักงานใหญ่ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็ตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บุคลากรส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ ขั้นสูงทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้ามักปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ ในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของ

ประเทศยังขาดแคลนผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การจะขับเคลื่อน

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

สังคม ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรอืเป็นบุคลากรที่

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศกึษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้แก่สถานศกึษาต่างๆ ในเขตภาคเหนือ

ตอนบน ให้มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม จึงมีความส าคัญ

อย่างยิ่ง 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเช่ียวชาญ มี

ความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสม มี

ความสามารถในการสร้างสรรคง์านวิจัยและนวัติกรรม 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 

และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรนีม้ีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยทั้งในด้านการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ การสร้างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ และการให้บริการ

วิชาการ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ไม่ม ี

13.1.2 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

 

13.3 การบรหิารจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ

เข้มระดับบัณฑติศกึษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ เพื่อใหก้ารจัดการเรียน

การสอนและการประเมนิผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ

ประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศ 

 

1.2 ความส าคัญ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคการผลิต การให้บริการ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในเวทีสากล ส่งผลต่อสภาพสังคมความเป็นอยู่ สังคมมี

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ

เจริญเติบโตของเมือง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคุณธรรมและ

จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของประเทศ ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา 

จงึพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมุ่งหมายผลิตบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มี

จิตส านึกต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและต่อยอดเทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และการพัฒนาประเทศ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีความรู้และความสามารถในการ

ค้นคว้า วิจัย แก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลทางวิชาการอย่างเหมาะสม 

และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

1.3.2  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีความรู้และความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.3  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยค านึงถึงประโยชน์สว่นรวม 
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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

ความพึงพอใจของผูใ้ช้

มหาบัณฑิตและศษิย์เก่า 

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

ปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

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) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษา

ทีก่ระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง 

  (2) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันได้กระท าโดยความประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

  (3) ไม่เคยถูกตัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

  (4) เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

       2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

   (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับวิศวกรรมศาสตร์ หรอืวิทยาศาสตร ์หรอืเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง 

   (2) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์

ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร ์หรอืวิทยาศาสตร์ หรอืเทคโนโลยี มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรอืตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 ให้นสิิตเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นปีที่หนึ่ง 

 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 

  2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชัน้ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชัน้ปีท่ี 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

 

  2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชัน้ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชัน้ปีท่ี 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 
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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 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

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

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

   แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิต 36(4) หนว่ยกิต 

   แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิต 36(4) หนว่ยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 

 แผน ก  

แบบ ก 1 

แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ก  

แบบ ก 1 

แผน ก  

แบบ ก 2 

 1. งานรายวิชา  24 หน่วยกิต  24 หน่วยกิต 

    หมวดวิชาเฉพาะ     

     1.1 กลุ่มวชิาบังคับ    6 หนว่ยกิต 

     1.2 กลุ่มวชิาเลอืก    18 หนว่ยกิต 

 2. วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ   4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 

 รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต 

 

 หมายเหตุ  

1. ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 

2. นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จ าเป็นต่อ

การวิจัย โดยไม่นับหนว่ยกิตสะสม 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

 

แผน ก แบบ ก 1 

1) วิทยานิพนธ์    จ านวน  36  หน่วยกิต 

262797 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

36 หนว่ยกิต 

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  4  หน่วยกิต 

262791 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

 

3(3-0-6) 

แผน ก แบบ ก 2 

  1) งานรายวิชา    ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาบังคับ    จ านวน  6  หน่วยกิต 

262701 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Electrical Engineering Mathematics  

262792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

 Research Methodology for Science and Technology  

   กลุ่มวิชาเลือก    จ านวน  18  หน่วยกิต 

  ให้นิสติเลือกเรียนกลุ่มวชิากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวน 18 หนว่ยกิต หรอื 

  ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวน 15 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาอื่น 

จ านวน 3 หนว่ยกิต 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ให้เลือกจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

262741 เทคนิคการค านวณส าหรับการวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Computation Technique for Power System Analysis  

262742 การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Power System State Estimation  

262743 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Optimization Techniques in Power System  
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262744 เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลังและการควบคุม 3(2-3-6) 

 Power System Stability and Control  

262745 คุณภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Power System Quality  

262746 ความเช่ือถอืได้ของระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Power System Reliability  

262747 ระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้ 3(2-3-6) 

 Flexible Alternating Current Transmission Systems  

262748 การควบคุมความถี่ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Power System Frequency Control  

262749 พลศาสตร์ไมโครกริดและการควบคุม 3(2-3-6) 

 Microgrid Dynamics and Control  

262793 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Special Topic in Electrical Power Engineering  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ให้เลือกจากรายวิชาต่างๆ ดังตอ่ไปนี ้

262711 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพรก่ระจายคลื่น 3(2-3-6) 

 Electromagnetic Field and Wave Propagation  

262712 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ 3(2-3-6) 

 VLSI Circuit Design  

262722 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

 Industrial Automation Systems  

262771 การรูจ้ าแบบรูป 3(2-3-6) 

 Pattern Recognition  

262772 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสข้อมูล 3(2-3-6) 

 Information Theory and Source Coding  

262773 การประมวลสัญญาณดิจทิัลและสัญญาณภาพ 3(2-3-6) 

 Digital Image and Signal Processing  

262774 การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณและภาพเพื่อการพัฒนา

สังคม 

3(2-3-6) 

 Signal and Image Processing Application for Social Development  
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262775 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ 3(2-3-6) 

 Microwave Circuit and System Design  

262776 วิศวกรรมสายอากาศขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced Antenna Engineering  

262794 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 3(2-3-6) 

 Special Topic in Communications Engineering  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ให้เลือกจากรายวิชา

ต่างๆ ดังตอ่ไปนี ้

262713 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced Electrical Machines  

262714 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-3-6) 

 Electrical Machine Design  

262721 ระบบควบคุมขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced Control System  

262761 การควบคุมและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-3-6) 

 Power Electronics Control and Design  

262762 การควบคุมดิจทิัลส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-3-6) 

 Digital Control for Power Electronics  

262763 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและการประยุกต์ 3(2-3-6) 

 Electric Drive Systems and Applications  

262764 คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ก าลังสูง 3(2-3-6) 

 High Power Switching Converters  

262765 การขบัเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced AC Motor Drives  

262766 ยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced Electric Vehicles  

262767 การพัฒนาไฟฟ้าส าหรับระบบการขนสง่ทางราง 3(2-3-6) 

 Electrification for Railway Transportation Systems  

262795 หัวข้อพิเศษทางอเิล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(2-3-6) 

 Special Topic in Power Electronic and Electric Drives  
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  2) วิทยานิพนธ์    จ านวน  12  หน่วยกิต 

262796 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หนว่ยกิต 

 

  3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  4  หน่วยกิต 

262791 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

 

(1) แผน ก แบบ ก 1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

262797 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

262791 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar                                                                    (บังคับไม่นับหนว่ยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies                              (บังคับไม่นับหนว่ยกิต) 

 รวม 6(4) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

262797 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หนว่ยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

262797 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หนว่ยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

262797 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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(2) แผน ก แบบ ก 2 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 
 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies              (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 

262701 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Electrical Engineering Mathematics  

262791 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar                                                    (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 

262792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

 Research Methodology for Science and 

Technology 

 

2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 Elective Course  

2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 Elective Course  

 รวม 12(4) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 Elective course  

2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 Elective course  

2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 Elective course  

2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 Elective course  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

262796 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

262796 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

146700(2) ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies                     (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and 

writing, using technology and electronic data base, citation system, and writing citation 

 

262701(2) คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Electrical Engineering Mathematics 

  ปริภูมิเวกเตอร์และการแปลงเชิงเส้น พหุนามเมทริกซ์ รูปก าลังสอง การแปลงซีและ

สมการเชิงผลต่าง ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม แบบจ าลองความน่าจะเป็น ลูกโซ่มาคอร์ฟ การ

จ าลองผลด้วยเทคนิคมอนตคิารโ์ล 

Vector space and linear transformations, matrix polynomial, quadratic form,        

Z-transform and difference equation, probability and random variables, probability model, Markov 

chain, Monte Carlo simulation techniques 

 

262711(1) สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพรก่ระจายคลื่น 3(2-3-6) 

 Electromagnetic Field and Wave Propagation 

สมการของแมกซ์เวล สนามที่ขึ้นกับเวลา การแพร่กระจายคลื่นระนาบ ลักษณะเฉพาะ

และการไหลของก าลังงาน ผลเฉลยของปัญหาค่าขอบเขตส าหรับสนามฮาร์มอนิกส์ที่ขึ้นกับเวลา 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีสนามและทฤษฎีวงจร อาทิ อุปกรณ์แบบลัมพ์และสายน าสัญญาณ 

Maxwell’s equations, time-dependent fields, plane wave propagation, 

characteristics and power flow, solution of boundary-value problems for time-harmonic fields, 

relation between field theory and circuit theory such as lump elements and transmission lines 
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262712(1) การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ 3(2-3-6) 

 VLSI Circuit Design 

แนะน าการออกแบบและวางผังวงจรรวมขนาดใหญ่มาก (วีแอลเอสไอ) โดยมุ่งเน้นวงจร

ซีมอส ดิจิทัล การพัฒนามโนทัศน์ในการออกแบบระบบ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

วงจรรวมขนาดใหญ่มาก การจ าลองการท างานวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 

Introduction to the design and layout of Very Large Scale Integrated (VLSI) circuits 

with the emphasis on digital CMOS circuits, system design concepts are developed, computer aid 

design software for VLSI circuit, VLSI circuit simulation 

 

262713(1) เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced Electrical Machines 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาวะ

ช่ัวครู่ในเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ของ

เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการตรวจหาความผิดพร่อง การประยุกต์ของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับ

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Mathematical models of electric machines, transient phenomena analysis in electric 

machines, analysis and design mathematical model of electric machines and fault detection, 

applications of numerical analysis for electrical machines 

 

262714(1) การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 3(2-3-6) 

 Electrical Machine Design 

หลักปฏิบัติการของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การออกแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับ

เครื่องจักรกลไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์

ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบจ าลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าสองมิติ แบบจ าลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าสามมิติ 

ระเบียบวิธีการวิเคราะหท์างคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Operating principle of electrical machines, electromagnetic design for electrical 

machines, computer aided design for electrical machine, computational model of electrical 

machines, two-dimensional electrical machine model, three-dimensional electrical machine model, 

analysis methodology in computer aided design for electrical machine 
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262721(3) ระบบควบคุมขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced Control System 

ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมแบบคลาสสิก การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบสมัยใหม่ การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล ทฤษฎีการควบคุมที่เหมาะที่สุด การออกแบบ

ระบบควบคุมไม่เชงิเส้น แนะน าการออกแบบระบบควบคุมอัจฉริยะ 

Review of classical control system analysis and design, modern system analysis and 

design, digital controller design, optimal control theory, nonlinear control system design, introduction 

to intelligent control system design 

 

262722(1) ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

 Industrial Automation Systems 

แนะน าระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก การปรับ

สภาพสัญญาณดิจิทัล ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจทิัล การควบคุม

ล าดับ ตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การโปรแกรมพีแอลซี อุปกรณ์ต่อร่วมพีแอลซี การต่อ

ร่วมระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร การประยุกต์ใช้พีแอลซีในระบบอัตโนมัติ 

Introduction to industrial control system, analog signal conditioning, digital signal 

conditioning, sensors and transducers, analog controllers, digital controllers, sequence control, 

Programmable Logic Controllers (PLC), PLC programming, PLC interfaces, Human-machine 

interface, PLC applications in automation systems 

 

262741(2) เทคนิคการค านวณส าหรับการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Computation Technique for Power System Analysis 

การแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลัก

วิธีในการค านวณการวิเคราะห์กระแสลัดวงจรและการไหลของโหลดในระบบไฟฟ้าก าลัง หลักวิธีของ

สมการพีชคณิตชนิดไม่เชิงเส้นส าหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้าก าลัง  

Solving problems in power system analysis using computer program, algorithms in 

computing short circuit analysis and load flow in power system, algorithms of nonlinear algebraic 

equations for solving power economic problems 
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262742(2) การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Power System State Estimation 

 สถานะการด าเนินงานของระบบไฟฟ้าก าลัง การจ าลององค์ประกอบ แบบจ าลองการ

วัด วิธีก าลังสองน้อยสุดที่ถ่วงน้ าหนัก การวิเคราะห์ความสามารถในการสังเกตการณ์ กระบวนการ

ข้อมูลไม่ด ีการประมาณสถานะที่ทนทาน การประมาณพารามิเตอร์ 

 Operating states of power system, component modeling, measurement model, 

weighted least squares method, observability analysis, bad data process, robust state estimation, 

parameter estimation 

 

262743(3) เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดในระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Optimization Techniques in Power System 

แนะน าเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุด เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแบบคลาสสิก การ

โปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมไม่เชิงเส้น ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม การหาค่าเหมาะที่สุดที่ใช้โครงข่าย

ประสาท การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบฟัซซี การหาค่าเหมาะที่สุดกลุ่มอนุภาค การหาค่าเหมาะที่สุด

ฝูงผึ้ง การหาค่าเหมาะที่สุดกบกระโดด ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อย ตัวอย่างเทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดในระบบ

ไฟฟ้าก าลัง 

Introduction to optimization, classical optimization techniques, linear programming, 

non-linear programming, genetic algorithms, Neural-network based optimization, optimization of 

fuzzy system, particle swarm optimization, bee colony optimization, shuffle fog optimization, firefly 

algorithm, examples of optimization techniques in power system 

 

262744(2) เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลังและการควบคุม 3(2-3-6) 

 Power System Stability and Control 

แนวคิดพื้นฐานของเสถียรภาพในระบบไฟฟ้าก าลัง แบบจ าลองของระบบไฟฟ้าก าลัง 

การวิเคราะห์เสถียรภาพช่ัวครู่ การวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณขนาดเล็ก การปรับปรุงเสถียรภาพ

ของระบบไฟฟ้าก าลัง เรโซแนนซ์ชนิดซับซิงโครนัส การวิเคราะห์เสถียรภาพของแรงดันเชิงพลวัตและ

เชงิสถิต การควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 

Basic concepts of power system stability, dynamic modeling of various power 

system components, transient stability analysis, small signal stability analysis, methods of 

improvement, power system stabilizers, sub-synchronous resonance, voltage stability static and 

dynamic analysis, power system control 
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262745(2) คุณภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Power System Quality 

ความหมายของคุณภาพของไฟฟ้าก าลัง เส้นกราฟซีบีเอ็มเอและการประยุกต์ใช้งาน 

การควบคุมและการคุมค่าแรงดันไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการตัดไฟฟ้า การพองค่าและการหย่อน

ค่าของแรงดัน แรงดันเสิร์จ ฮาร์มอนิกส์ การวัดค่าทางคุณภาพของไฟฟ้าก าลังและการประเมินค่า การ

จัดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้าก าลังที่มีประสิทธิผลต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ

ประเภท 

Meaning of power quality, computer and business equipment manufacturers 

association (CBEMA) curves and their applications, voltage control and regulation, outages and 

interruptions, voltage swells, voltage sags, voltage surges, harmonics, power quality measurement 

and evaluation, effective power quality improvement programs to meet customer’s need 

 

262746(2) ความเชื่อถอืได้ของระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Power System Reliability 

ขนาดก าลังผลิตโดยระเบียบวิธีความน่าจะเป็นพืน้ฐาน ระเบียบวิธีความถี่และระยะเวลา 

ระบบเชื่อมโยง การผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งแบบผสม เทคนิคพื้นฐานของระบบจ าหน่าย ระบบ

เครือข่ายแนวรัศมี ระบบเครือข่ายแบบขนานและแบบตาข่าย ความเชื่อถือได้ของสถานีการสวิตช์และ

สถานีย่อย ความพร้อมใช้งานของโรงจักรและสถานี การประยุกต์การจ าลองมอนติคาร์โล การประเมิน

หาคุณค่าความเชื่อถือได้  

Generating capacity using basic probability methods, frequency and duration 

method, interconnection systems, composite generation and transmission systems, distribution 

systems-basic techniques, radial networks, parallel and meshed networks, substations and 

switching stations reliability, plant and station availability, applications of Monte Carlo simulation, 

evaluation of reliability worth 

 

262747(2) ระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้ 3(2-3-6) 

 Flexible Alternating Current Transmission Systems 

 การควบคุมก าลังในระบบไฟฟ้าก าลัง แนวคิดของระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้

ตัวชดเชยวาร์สถิต ตัวชดเชยอนุกรมที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์ ตัวชดเชยเข้าจังหวะสถิต ตัวชดเชยอนุกรม

เข้าจังหวะสถิต ตัวควบคุมก าลังไฟฟ้ารวม ระบบไฟฟ้าก าลังที่มีระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้ 

 Control of power flow in power system, the concept of flexible alternating current 

transmission systems, static var compensator, thyristor controlled series compensator, static 
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synchronous compensator, static synchronous series compensator, unified power flow controller, 

power system containing flexible alternating current transmission systems 

 

262748(2) การควบคุมความถี่ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Power System Frequency Control 

 ภาพรวมของการควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง การชดเชยก าลังไฟฟ้าจริงและการควบคุม

ความถี่ ลักษณะเฉพาะผลตอบสนองความถี่และสมรรถนะพลวัต การออกแบบการควบคุมความถี่โดย

ใช้ตัวควบคุมพีไอ การก ากับความถี่ที่มีเวลาหน่วง การควบคุมหลายวัตถุประสงค์ส าหรับการก ากับ

ความถี่ การควบคุมความถี่โหลด การควบคุมความถี่ในเงื่อนไขสภาวะฉุกเฉิน พลังงานหมุนเวียนและ

การก ากับความถี ่

 An overview of power system control, real power compensation and frequency 

control, frequency response characteristics and dynamic performance, frequency control design 

using PI controller, frequency regulation with time delays, multi-objective control for frequency 

regulation, load frequency control, frequency control in emergency conditions, renewable energy 

and frequency regulation 

 

262749(1) พลศาสตร์ไมโครกริดและการควบคุม 3(2-3-6) 

 Microgrid Dynamics and Control 

 กริดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียน ก าลังหมุนเวียนส าหรับการสนับสนุนการ

ควบคุม แนวคิดและโครงสร้างของไมโครกริด โหมดการท างานของไมโครกริด พลศาสตร์ไมโครกริด

และการจ าลอง การควบคุมไมโครกริดเชิงล าดับช้ัน การควบคุมไมโครกริดดีซี การควบคุมไมโครกริด

ทนทาน การควบคุมและการท างานของไมโครกริดอัจฉริยะ การควบคุมในภาวะฉุกเฉินและการปลด

โหลดในไมโครกริด การวางแผนไมโครกริดและการจัดการพลังงาน 

 Grid‐connected renewable energy sources, renewable power for control support, 

concept and structure of microgrid, operation modes of microgrid, microgrid dynamics and 

modeling, Hierarchical microgrid control, DC microgrid control, robust microgrid control, intelligent 

microgrid operation and control, emergency control and load shedding in microgrids, microgrid 

planning and energy management 
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262761(3) การควบคุมและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-3-6) 

 Power Electronics Control and Design 

 คอนเวอร์เตอร์แบบพีดับบลิวเอ็ม กลยุทธ์การควบคุมส าหรับคอนเวอร์เตอร์แบบพี

ดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับคอนเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน การควบคุมอินเวอร์เตอร์

พีดับบลิวเอ็ม การควบคุมเร็กทิไฟเออร์พีดับบลิวเอ็ม การควบคุมอัจฉริยะส าหรับคอนเวอร์เตอร์ก าลัง 

การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 PWM converters, control strategies for PWM converters, PWM techniques for 

voltage source converters, control of PWM inverter, control of PWM rectifiers, intelligent control for 

power converters, power electronic circuit design 

 

262762(1) การควบคุมดิจิทัลส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-3-6) 

 Digital Control for Power Electronics 

 การจ าลองเฉลี่ยในเวลาเวลาต่อเนื่องของ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ปริภูมิเฉลี่ย การ

จ าลองสวิตช์เฉลี่ย การจ าลองในเวลาไม่ต่อเนื่อง ซี-ทรานส์ฟอร์ม การควบคุมป้อนกลับแบบดิจทิัล การ

ออกแบบตัวควบคุม แบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็กและการควบคุมดิจิทัลของอินเวอร์เตอร์พี

ดับบลิวเอ็มสามเฟส เทคนิคการควบคุมกระแสและแรงดัน การท าให้เกิดผลฮาร์ดแวร์ 

 Continuous time averaged modeling of DC-DC converters, state-space averaging, 

averaged switch modeling, discrete time modeling, Z-transform, digital feedback control, controller 

design, small signal model and digital control of three-phase PWM inverter, current and voltage 

control techniques, hardware implementation 

 

262763(1) ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและการประยุกต์ 3(2-3-6) 

 Electric Drive Systems and Applications 

 ลักษณะเฉพาะ แบบจ าลองพลวัต การท างานในสถานะคงตัวของมอเตอร์กระแสตรง 

การท างานในสถานะคงตัวของมอเตอร์เหนี่ยวน า การท างานในสถานะคงตัวของมอเตอร์ซิงโครนัสแบบ

แมเ่หล็กถาวร คอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังส าหรับระบบขับเคลื่อนดีซีและเอซี วิธีควบคุมสเกลาร์ 

ความสัมพันธ์ดุลยภาพพลังงาน ทฤษฎีกรอบอ้างอิง เทคนิคมอดูเลชันความกว้างของพัลส์ส าหรับ

อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟส การควบคุมเวกเตอร์ การควบคุมการก าหนดทิศทางสนาม การ

ควบคุมแรงบิดแบบตรง การประยุกต์ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า 

 Characteristics, dynamic models, steady state operation of DC motors, steady state 

operation of induction motors, steady state operation of permanent magnet synchronous motors, 

power electronic converters for DC and AC drive systems, scalar control methods, energy balance 
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relationship, reference frame theory, pulse-width modulation technique for three-phase voltage 

source inverter (VSI), vector control, field orientation control, direct torque control, application of 

electric drives for industry and electric vehicle 

 

262764(1) คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ก าลังสูง 3(2-3-6) 

 High Power Switching Converters 

 พื้นฐานทอพอโลยีต่างๆ ของคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ชนิดมี

หมอ้แปลง คอนเวอร์เตอร์แบบแทรกสลับ คอนเวอร์เตอร์แบบสวิตช์คาปาซิเตอร์ คอนเวอร์เตอร์สั่นพ้อง 

การควบคุมคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ การวิเคราะห์ทางพลวัตของคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ การจ าลอง

การท างานของคอนเวอร์เตอรก์ารสวิตช์ การออกแบบคอนเวอร์เตอรก์ารสวิตช์ 

 Basic switching converter topologies, transformerized switching converters, 

interleaved converters, switched capacitor converters, resonant converter, control schemes of 

switching converters, dynamic analysis of switching converters, simulation of switching converters, 

switching converter design 

 

262765(1) การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced AC Motor Drives 

 แบบจ าลองทางพลวัตของมอเตอร์เหนี่ยวน าและมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร 

การควบคุมเวกเตอร์ทั้งทางอ้อมและทางตรงของมอเตอร์เหนี่ยวน า การควบคุมเวกเตอร์ของมอเตอร์

ซิงโครนัสแบบแมเ่หล็กถาวรที่ใชต้ัวรับรู้ต าแหน่ง เทคนิคมอดูเลชันเกิน วิธีการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่ใช้

ตัวรับรู้และวิธีการขยายย่านความเร็วรอบมอเตอร์ด้วยวิธีสนามแม่เหล็กอ่อนตัวของมอเตอร์เหนี่ยวน า

และมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร ผลกระทบการผันแปรของพารามิเตอร์ต่อสมรรถนะระบบ

ขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

 Dynamic models of induction and permanent magnet synchronous motors, indirect 

and direct vector control of induction motor, vector control of permanent magnet synchronous motor 

using position sensors, over-modulation techniques, sensorless vector control and speed-range 

extension based on flux-weakening control methods of induction motor and permanent magnet 

synchronous motor, the effects of parameter variation to drive system performance 
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262766(1) ยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 3(2-3-6) 

 Advanced Electric Vehicles 

 แนะน าเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน

ไฮบริด คอนเวอร์เตอร์ก าลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยานยนต์

ไฟฟ้า การอัดประจุแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า กลยุทธ์การควบคุมก าลังยานยนต์และการจัด

การพลังงาน 

 Introduction to electric vehicles, hybrid electric vehicles, plug-in hybrid electric 

vehicles, power converters and electric motor drives, electric vehicle energy storage systems, 

electric vehicle battery charging, vehicular power control strategy and energy management 

 

262767(1) การพัฒนาไฟฟ้าส าหรับระบบการขนส่งทางราง 3(2-3-6) 

 Electrification for Railway Transportation Systems 

 แนะน าระบบขนส่งทางราง พืน้ฐานของระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าของ

การขนสง่ทางราง ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบต่างๆ ของเทคโนโลยีการขนส่ง การ

ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ระบบการป้องกัน ระบบต่างๆ ส าหรับล้อเลื่อน อุปกรณ์กักเก็บ

พลังงานส าหรับการขนส่งทางราง 

 Introduction to railway systems, basic electric traction systems, railway 

electrification systems, electromagnetic compatibility, elements of transportation technology, electric 

motor drives, protection systems, multisystem rolling stocks, railway energy storages 

 

262771(3) การรู้จ าแบบรูป 3(2-3-6) 

 Pattern Recognition 

 มูลฐานเชิงสถิติส าหรับการรู้จ าแบบรูป ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย์ ตัวจ าแนกเชิงเส้น

และไม่เชงิเส้น การคัดเลือกลักษณะส าคัญ การจับคู่แบบทาบเคียง โครงขา่ยประสาท 

 Methodologies of statistical pattern recognition, Bayesian decision theory, linear and 

nonlinear classifier, feature selection, template matching, neural networks 

 

262772(3) ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสข้อมูล 3(2-3-6) 

 Information Theory and Source Coding 

 ข้อมูลเป็นช่วงแบบไร้ความจ า เอนโทรปี การเข้ารหัสเอนโทรปี  และข้อจ ากัดของ

สมรรถนะข้อมูลต่อเนื่องแบบมีความจ า การควอนไทซ์สัญญาณเสียง การเข้ารหัสแบบดิฟเฟอเรนเชียล

และการท านายแบบเชงิเส้น ทฤษฎีการผิดเพี้ยนของอัตรา มาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณเสียง 
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 Discrete memoryless sources, Entropy, entropy coding and performance limits, 

continuous sources with memory, speech quantization, differential encoding and linear prediction, 

rate distortion theory, standards of speech coding 

 

262773(2) การประมวลสัญญาณดิจิทัลและสัญญาณภาพ 3(2-3-6) 

 Digital Image and Signal Processing 

 ระบบเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและคุณสมบัติ การแปลงซีและการแปลงกลับซี 

อนุกรมฟูรีเยร์ การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาและการแปลงกลับ การแปลงฟูริเยร์แบบไม่

ต่อเนื่องและการแปลงกลับ การสุ่มสัญญาณ อัตราสุ่มไนควิสต์ การประมาณค่าในช่วงและเดซิเมชัน 

การออกแบบและวิเคราะห์ตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์จ ากัดและไม่จ ากัด การ

แปลงฟูริเยร์แบบเร็ว แนะน าการประมวลผลภาพดิจิทัลและการแปลงฟูริเยร์ของภาพ การประยุกต์ใช้

การประมวลผลภาพและสัญญาณดจิทิัล 

 Linear time invariant systems and their properties, Z-transform and inverse        

Z-transform, Fourier series, Continuous-Time Fourier Transform (CTFT) and its inverse transform, 

Discrete-Time Fourier Transform (DTFT) and its inverse transform, Discrete Fourier Transform (DFT) 

and its inverse transform, signal sampling, Nyquist sampling rate, interpolation and decimation, 

Infinite Impulse Response and Finite Impulse Response (FIR) digital filter design and analysis, Fast 

Fourier Transform (FFT) algorithms, introduction to digital image processing and image Fourier 

transformation, applications of digital image and signal processing 

 

262774(1) การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณและภาพเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-3-6) 

 Signal and Image Processing Application for Social Development 

 แนะน ากระบวนการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การประมวลผลสัญญาณ 1 มิติ 

การประมวลผลสัญญาณหลายมิติ การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณกับพลังงาน การ

ประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณกับ

การแพทย์ 

 Introduction to human-centered design process, 1-dimension signal processing, 

multi-dimensional signal processing, signal processing in energy applications, signal processing in 

environmental applications, signal processing in medical applications 
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262775(1) การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ  3(2-3-6) 

 Microwave Circuit and System Design 

 ทฤษฎีสารกึ่งตัวน าไมโครเวฟ บีเจที เมสเฟต มอสเฟต กันสส์ และไดโอดไมโครเวฟอื่นๆ 

การประยุกต์ใช้ในวงจรขยายสัญญาณ วงจรออสซิลเลต วงจรมอดูเลต และวงจรผสมสัญญาณ 

พิจารณาการออกแบบระบบไมโครเวฟ การออกแบบการเชื่อมตอ่ไมโครเวฟ 

 Theory of microwave semiconductors, BJT, MESFET, MOSFET, Gunn and other 

microwave diodes, applications in microwave amplifier, oscillator, modulator and mixer circuits, 

microwave system design considerations, microwave link design 

 

262776(1) วิศวกรรมสายอากาศขั้นสูง  3(2-3-6) 

 Advanced Antenna Engineering 

 ชนิดและพารามิเตอร์ของสายอากาศ การวิเคราะห์สายอากาศ สายอากาศแบบเส้น

ลวด สายอากาศแบบช่องเปิด ตัวสะท้อน สายอากาศแบบไมโครสตริปและสายอากาศแบบช่วงความถี่

กว้าง แนวคิดของการอาร์เรย์สายอากาศ ระบบสายอากาศและเทคนิคการวัด 

 Antenna types and parameters, antenna analysis, wire antennas, aperture 

antennas, reflectors, microstrip antennas and broadband antennas, concept of antenna arrays, 

antenna systems and measurement techniques 

 

262791(2) สัมมนา  1(0-3-2) 

 Seminar                                                                (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับ

ปริญญาโท โดยศกึษาจากบทความวิจัยระดับนานาชาติ  

Presentation and discussion on current interesting topics in electrical engineering at 

the master degree level with international research papers 

 

262792(2) ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

 Research Methodology for Science and Technology 

ความหมายของการวิจัย ทบทวนงานวิจัยในอดีต การก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปร

และสมมติฐาน วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการด าเนินงาน การ

เขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอ จรรยาบรรณนักวิจัย 



 

 

 

30 

Research definition, literature review, research problem determination, variables 

and hypothesis, research methods, research tools, data analysis, operation planning, research 

report writing and presentation, ethics of researchers 

 

262793(3) หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 

 Special Topic in Electrical Power Engineering  

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็นปัจจุบันหรือกรณี ศึกษาทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case study in electrical power engineering, 

studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 

262794(5) หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 3(2-3-6) 

 Special Topic in Communications Engineering  

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรอืที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศกึษาทางด้านวิศวกรรม 

ไฟฟ้าสื่อสาร การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case study in communications engineering, 

studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 

262795(5) หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(2-3-6) 

 Special Topic in Power Electronic and Electric Drives  

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็นปัจจุบันหรือกรณี ศึกษาทางด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห ์การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case study in power electronic and electric 

drives, studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 
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262796(1) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรูด้้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และการแก้ไขปัญหาในหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 

 Constructing knowledge by systematic research methodology, and problem solving 

in electrical engineering 

 

262797(1) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมในทางปฏิบัติส าหรับปัญหาปลายเปิดในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการ

พัฒนาและการวิจัยล่าสุด การสรา้งองค์ความรู้ดว้ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 Basic concepts of research methodology in electrical engineering, design a practical 

engineering solution for an open-ended problem in electrical engineering at the graduate level with 

emphasis on recent research and developments, constructing knowledge by systematic research 

methodology 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลข 3 ล าดับแรก (262) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับบัณฑิตศกึษา 

2.1  เลข 7  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

3.1  เลข 0  หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน และทั่วไป 

3.2  เลข 1  หมายถึง ทฤษฎวีงจรไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก 

       และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

3.3  เลข 2-3  หมายถึง  วิศวกรรมควบคุม เมคคาทรอนิกส์ และเครื่องมอืวัด 

3.4  เลข 4-5  หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

3.5  เลข 6  หมายถึง วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง  

     และการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

3.6  เลข 7-8  หมายถึง  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

3.7  เลข 9  หมายถึง สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย วิทยานิพนธ์ และหัวข้อพิเศษ 

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 าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

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 นายเสริมศักดิ ์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 (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

ไม่ม ี

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่ม ี

 

4.2 ช่วงเวลา 

ไม่ม ี

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่ม ี
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิต แผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนในรายวิชา 262794 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) และนิสิตแผน ก แบบ ก 1  ต้องเรียนในรายวิชา 262795 วิทยานิพนธ์ (Thesis) นิสิตที่

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องมีการส่งความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษา การสอบหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และผลงานตีพมิพ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) นิสติมทีักษะในการด าเนินการวจิัย สามารถวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

 2) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และถ่ายทอดสู่สาธารณชน หรือ

วงการวชิาการ 

 3) สามารถเผยแพร่ผลงานการวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ 
 

5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ทุกช้ันปี 

แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ในช้ันปีที่ 2 
 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  จ านวน 36 หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หนว่ยกิต 
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 5.5 การเตรยีมการ  

1) นิสติเลือกประเด็นที่สนใจ 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม

กระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ใน

การท าวิทยานิพนธ์ 

5) นิสตินัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

6) จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

2) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  

3) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบ

ปากเปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล         - การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี แสดงตัวอย่าง

การประยุกต์ใช้กับการท างานจรงิ 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและมีวินัยใน

ตนเอง 

- ให้นิสิตท างานวิจัยที่ตนเองสนใจ หรือได้รับ

มอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการ

ประเมินผลในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาจาก

คณะกรรมการสอบ 

1.3 มีจรรยาบรรณนักวิจัย - มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการลงโทษ 

- การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรอืวิธีการที่

น ามาใช้ และไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น 

 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน 

(2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การประเมนิรายงานที่นสิิตจัดท า 

(2) พฤติกรรมการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและ

สามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้ 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) เน้นการเรียนการสอนใหม้ีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี

ที่ศึกษา และการน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้า 

(2) เชญิผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

(3) มอบหมายงานหรือรายงานที่ต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนา

ความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ใชใ้นสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่างๆ คือ 

(1) การทดสอบในรายวิชา 

(2) การประเมนิรายงานที่นสิิตจัดท า  

(3) ประเมินจากการท าโจทย์การบ้าน 

(4) คุณภาพผลงานวิจัย 

(5) การสอบวิทยานิพนธ์ 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ 

เพื่อตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการ

พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และใหข้้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและ

ด าเนนิการวิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ก าหนดโจทย์การบ้าน 

(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าวิจัย 

(3) มอบหมายงานที่สง่เสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห ์

(4) การท าวิทยานิพนธ์โดยใช้หลักการวิจัย 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การประเมนิผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 

(2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น โจทย์การบ้าน 

การท ารายงาน และการท าโครงงานวิจัย เป็นต้น 

(3) ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

(4) คุณภาพผลงานวิจัย 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหา             

ได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ                 

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การมอบหมายงานให้นสิิตหาวิธีการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง 

(2) สนับสนุนให้มคีวามรว่มมอืในการแลกเปลี่ยนนิสติและบุคคลกรกับสถาบันต่างๆ 

(3) สนับสนุนให้นิสติน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและผลของงานที่ได้มอบหมายของนิสติ  

(2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้ า           

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 

ในระหวา่งผู้เรยีน ผูส้อน และผูเ้กี่ยวข้องอื่นๆ 

(2) ให้นิสติจัดท าผลงานตีพมิพ์เอกสารทางวชิาการ 

(3) การท าวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

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 

 

2.6 สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าของวิศวกรรมไฟฟ้ากับศิลปะ

และวัฒนธรรม 
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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

หอ้งปฏิบัติการวจิัย 

(2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์

ระหว่างการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

หมวดวิชาบังคับ                     

262792 ระเบียบวธีิวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

• • • • •  • •  •   •        

262701 คณิตศาสตร์

วศิวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 
• • • • •   •  •   •   •     

หมวดวิชาเลือก                     

262711 สนามแม่เหล็ก

ไฟฟา้และการ

แพร่กระจายคลื่น 

• • • • •  • •  •   •   •     
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

262712 การออกแบบ

วงจรวแีอลเอสไอ 
• • • • •  • •  •   •   •     

262713 เครื่องจักรกล

ไฟฟา้ขั้นสูง 
• • • • •  • •  •   •   •     

262714 การออกแบบ

เครื่องจักรกลไฟฟา้ 
• • • • •  • •  •   •   •     

262721 ระบบควบคุม

ขั้นสูง 
• • • • •  • •  •   •   •     

262722 ระบบอัตโนมัติ

อุตสาหกรรม 
• • • • •  • •  •   •   •     

262741 เทคนิคการ

ค านวณส าหรับการ

วเิคราะห์ระบบไฟฟา้

ก าลัง 

• • • • •  • •  •   •   •     
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

262742 การประมาณ

สถานะระบบไฟฟา้ก าลัง 
• • • • •  • •  •   •   •     

262743 เทคนิคการหา

ค่าเหมาะสมท่ีสุดใน

ระบบไฟฟา้ก าลัง 

• • • • •  • •  •   •   •     

262744 เสถียรภาพ

ระบบไฟฟา้ก าลังและ

การควบคุม 

• • • • •  • •  •   •   •     

262745 คุณภาพของ

ระบบไฟฟา้ก าลัง 
• • • • •  • •  •   •   •     

262746 ความเชื่อถอืได้

ของระบบไฟฟา้ก าลัง 
• • • • •  • •  •   •   •     

262747 ระบบการสง่

กระแสสลับท่ียืดหยุน่ได้ 
• • • • •  • •  •   •   •     
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

262748 การควบคุม

ความถี่ระบบไฟฟา้ก าลัง 
• • • • •  • •  •   •   •     

262749 พลศาสตร์ไม

โครกริดและการควบคุม 
• • • • •  • •  •   •   •     

262761 การควบคุม

และออกแบบ

อเิล็กทรอนิกสก์ าลัง 

• • • • •  • •  •   •   •     

262762 การควบคุม

ดิจิทัลส าหรับ

อเิล็กทรอนิกสก์ าลัง 

• • • • •  • •  •   •   •     

262763 ระบบ

ขับเคลื่อนทางไฟฟา้และ

การประยุกต์ 

• • • • •  • •  •   •   •     

262764 คอนเวอร์เตอร์

ก าลังสูงแบบสวติชิง 
• • • • •  • •  •   •   •     
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

262765 การขับเคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟา้

กระแสสลับขั้นสูง 

• • • • •  • •  •   •   •     

262766 ยานยนต์ไฟฟา้

ขั้นสูง 
• • • • •  • •  •   •   •     

262767 การพัฒนา

ไฟฟา้ส าหรับระบบการ

ขนสง่ทางราง 

• • • • •  • •  •   •   •     

262771 การรู้จ าแบบ

รูป 
• • • • •  • •  •   •   •     

262772 ทฤษฎี

สารสนเทศและการ

เข้ารหัสขอ้มูล 

• • • • •  • •  •   •   •     
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

262773 การประมวล

สัญญาณดิจิทัลและ

สัญญาณภาพ 

• • • • •  • •  •   •   •     

262774 การประยุกตใ์ช้

การประมวลผล

สัญญาณและภาพเพื่อ

การพัฒนาสังคม 

• • • • •  • •  •   •   •     

262775 การออกแบบ

วงจรและระบบ

ไมโครเวฟ 

• • • • •  • •  •   •   •     

262776 วศิวกรรม

สายอากาศขั้นสูง 
• • • • •  • •  •   •   •     

262793 หัวขอ้พิเศษทาง

วศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
• • • • •  • •  •   •   •     
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

262794 หัวข้อพิเศษทาง

วิศวกรรมไฟฟา้สือ่สาร 
• • • • •  • •  •   •   •     

262795 หัวข้อพิเศษทาง

อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและ

การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า 

• • • • •  • •  •   •   •     

วทิยานพินธ ์                     

262796 วิทยานิพนธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • 
262797 วิทยานิพนธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • 

รายวชิาบังคบัไม่นับ

หน่วยกิต 

                    

262791 สัมมนา • • • •   •   •   •        

146700 ภาษาอังกฤษ

แบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา 

    •  •     •    •     
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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 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรใช้การประเมินจาก 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานท า ความ เห็ นต่อความรู้ 

ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกใน

สถานศกึษานั้นๆ 

2.2.4 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น

อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนิสติ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

3.1 แผน ก แบบ ก 1 
แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ                      

ท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง

ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ  การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติท่ีมคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การอุดมศกึษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ                

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ  คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรอืนําเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการ

โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกล่าว 

 

3.2 แผน ก แบบ ก 2 
แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย                    

ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ัง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ                    

ปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตง่ตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ               

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ  คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรอืนําเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการ

โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 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 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) มกีารเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา  และกระตุ้นให้

คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการที่ เกิดจากการน าองค์ความรู้ในสาขาวิชาไป

ประยุกต์ใช้ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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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 าหรบัให้ค 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 มีก าหนดภาระงานของอาจารย์ 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 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

วศิวกรรมศาสตร์  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

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

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก

รายวชิา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ . 7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

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

รายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 

     

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน

ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

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

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 



56 
 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ

หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนของ

อาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม 

(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ 

(3) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

(4) วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นสิิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใชส้ื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินโดยนิสติปีสุดท้ายมหาบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา และผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

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  

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิต พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  

เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

 หมวดวิชา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 

 แผน ก  

แบบ ก 1 

แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ก  

แบบ ก 1 

แผน ก  

แบบ ก 2 

 1. งานรายวิชา  25 หน่วยกิต  24 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ     

 1.1 กลุ่มวชิาบังคับ  7 หนว่ยกิต  6 หนว่ยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชาเลือก  18 หนว่ยกิต  18 หนว่ยกิต 

 2. วิทยานพินธ ์ 37 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 3. รายวิชาบังคบัไม่นบั

หน่วยกิต 

3 หนว่ยกติ 3 หนว่ยกติ 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 

 รวม (หน่วยกิต)  

ไม่น้อยกว่า 

37(3) หน่วยกิต 37(3) หน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

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

ปรับปรุง 

1. งานรายวิชา                                25 หน่วยกติ 1. งานรายวิชา                                 24 หน่วยกติ  

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ              7  หน่วยกติ 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ              6  หน่วยกติ 

 

262701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าข้ันสูง 

Advanced Electrical Engineering 

Mathematics 

3(3-0-6) 

262701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าข้ันสูง 

Advanced Electrical Engineering 

Mathematics 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 

262791 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

  ย้ายไปรายวิชา

บังคับไม่นับ

หน่วยกิต 

262792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Research Methodology for Science 

and Technology 

3(2-3-6) 

262792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Research Methodology for Science 

and Technology 

3(2-3-6) 

คงเดมิ 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก             18  หน่วยกติ 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก             18  หน่วยกติ 

 

  262711 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพร่ 

กระจายคล่ืน  

Electromagnetic Field and Wave 

Propagation 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   สมการของแมกซ์เวล สนามท่ีขึ้นกับเวลา 

การแพรก่ระจายคลื่นระนาบ ลักษณะเฉพาะ

และการไหลของก าลังงาน ผลเฉลยของ

ปัญหาค่าขอบเขตส าหรับสนามฮารม์อนิกส์ท่ี

ขึ้นกับเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี

สนามและทฤษฎีวงจร อาทิ อุปกรณ์แบบ

ลัมพ์และสายน าสัญญาณ 

Maxwell’s equations, time-dependent 

fields, plane wave propagation, 

characteristics and power flow, solution of 

boundary-value problems for time-

harmonic fields, relation between  field  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

   theory and circuit theory such as lump 

elements and transmission lines 

 

  262712 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ  

VLSI Circuit Design 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   แนะน าการออกแบบและวางผังวงจรรวม

ขนาดใหญ่มาก (วีแอลเอสไอ) โดยมุ่งเน้น

วงจรซีมอส ดิจิทัล การพัฒนามโนทัศน์ใน

การออกแบบระบบ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ช่วยในการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 

การจ าลองการท างานวงจรรวมขนาดใหญ่

มาก 

Introduction to the design and layout of 

Very Large Scale Integrated (VLSI) circuits 

with the emphasis on digital CMOS 

circuits, system design concepts are 

developed, computer aid design software 

for VLSI circuit, VLSI circuit simulation 

 

  262722 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม  

Industrial Automation Systems 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   แนะน าระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม การ

ปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก การปรับ

สภาพสัญญาณดิจิทัล ตัวรับรู้และตัวแปร

สัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุม

ดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัวควบคุมตรรกะ

โปรแกรมได้ (พีแอลซี) การโปรแกรมพีแอลซี 

อุปกรณ์ต่อร่วมพีแอลซี การต่อร่วมระหว่าง

มนุษย์และเครื่องจักร การประยุกต์ใช้พีแอล

ซีในระบบอัตโนมัติ 

Introduction to industrial control system, 

analog signal conditioning, digital signal 

conditioning, sensors and transducers, 

analog controllers, digital controllers, 

sequence control, Programmable Logic 

Controllers (PLC), PLC programming, PLC 

interfaces, Human-machine interface, PLC  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

   applications in automation systems  

  262713 เครื่องจักรกลไฟฟ้าข้ันสูง  

Advanced Electrical Machines 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   แ บ บ จ า ล อ ง ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ข อ ง

เค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไฟ ฟ้ า  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์

ปรากฏการณ์ภาวะชั่วครู่ในเครื่องจักรกล

ไฟฟ้ า  การวิ เค ราะห์ และออกแบบรูป

แ บ บ จ า ล อ ง ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ข อ ง

เครื่ อ งจั ก รกล ไฟฟ้ าและการตรวจหา

ความผิ ดพ ร่อง  การประยุ ก ต์ ของการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับเครื่องจักรกล

ไฟฟ้า 

Mathematical models of electric machines, 

transient phenomena analysis in electric 

machines, analysis and design 

mathematical model of electric machines 

and fault detection, applications of 

numerical analysis for electrical machines 

 

262721 ระบบควบคุมขั้นสูง 

Advanced Control System 

3(2-3-6) 

262721 ระบบควบคุมขั้นสูง  

Advanced Control System 

3(2-3-6) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

 ปัญหาและการประยุกต์ใช้การควบคุมชนิด

ปรับตัวเอง การประมาณค่าพารามิเตอร์

ตามเวลาจริง วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดและ

แบบจ าลองถดถอย ตัวควบคุมชนิดปรับแต่ง

ค่าด้วยตัวเองแบบโดยตรงและแบบโดยอ้อม 

ตัวควบคุมชนิดปรับแต่งค่าด้วยตัวเองแบบ

ค าด ค ะ เน  ร ะบ บ ป รั บ ตั ว เอ งช นิ ด ใช้

แบบจ าลองอ้างอิง ทฤษฎีเลียวยาปูนอฟ 

แนะน าระบบอัจฉริยะ ปัญหาต่างๆ ในด้าน

การออกแบบและสร้างระบบควบคุม การ

ควบคุมด้วยเทคนิคของระบบผู้เชี่ยวชาญ 

การควบคุมฟัซซี การเรียนรู้โดยใช้ตรรกฟัซ

ซี โครงข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์

ในระบบควบคุม ระบบควบคุมท่ีเรียนรู้ได้

ดว้ยตัวเองโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทยีม 

 ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ควบคุมแบบคลาสสิก การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบสมัยใหม่ การออกแบบตัว

ควบคุมดิจิทัล ทฤษฎีการควบคุมท่ีเหมาะ

ท่ีสุด การออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 

แนะน าการออกแบบระบบควบคุมอัจฉริยะ 

Review of classical control system analysis 

and design, modern system analysis and 

design, digital controller design, optimal 

control theory, nonlinear control system 

design, introduction to intelligent control 

system design 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

 Adaptive control problems and 

applications, real-time parameter 

estimation, least squares and regression 

models, direct and indirect self-tuning 

regulators, stochastic and predictive self-

tuning regulators, model-reference 

adaptive systems, Lyapunov theory, 

introduction to intelligent systems, 

applications of artificial intelligence (AI) in 

control engineering to problems in control 

system design and implementation, expert 

systems, expert control technique, fuzzy 

logic, fuzzy control, fuzzy learning, neural 

networks and their applications in control 

systems, self-learning control systems 

with neural network 

   

  262741 เทคนิคการค านวณส าหรับการวิเคราะห์

ระบบไฟฟ้าก าลัง  

Computation Technique for Power 

System Analysis 

3(2-3-6) 

คงเดมิ 

262742 การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System State Estimation 

3(2-3-6) 

262742 การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System State Estimation 

3(2-3-6) 

คงเดมิ 

262743 อเิล็กทรอนิกส์ก าลังสมัยใหม่ 

Modern Power Electronics 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

  262743 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดในระบบ

ไฟฟ้าก าลัง  

Optimization Techniques in Power 

System 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   แนะน าเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุด เทคนิค

การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบคลาสสิก การ

โปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมไม่เชิงเส้น 

ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม การหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ี

ใชโ้ครงข่ายประสาท การหาค่าเหมาะท่ีสุด 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

   ของระบบฟัซซี การหาค่าเหมาะท่ีสุดกลุ่ม

อนุภาค การหาค่าเหมาะท่ีสุดฝูงผึ้ง การหา

ค่าเหมาะท่ีสุดกบกระโดด ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อย 

ตัวอย่างเทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุดใน

ระบบไฟฟ้าก าลัง 

Introduction to optimization, classical 

optimization techniques, linear 

programming, non-linear programming, 

genetic algorithms, Neural-network based 

optimization, optimization of fuzzy system, 

particle swarm optimization, bee colony 

optimization, shuffle fog optimization, 

firefly algorithm, examples of optimization 

techniques in power system 

 

262744 เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลังและการ

ควบคุม 

Power System Stabilityand Control 

3(2-3-6) 

262744 เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลังและการ

ควบคุม 

Power System Stabilityand Control 

3(2-3-6) 

คงเดมิ 

262745 คุณภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System Quality 

3(2-3-6) 

262745 คุณภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System Quality 

3(2-3-6) 

คงเดมิ 

262746 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System Reliability 

3(2-3-6) 

262746 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System Reliability 

3(2-3-6) 

คงเดมิ 

262747 ระบบการส่งกระแสสลับที่ยดืหยุ่นได้ 

Flexible Alternating Current 

Transmission Systems 

3(2-3-6) 

262747 ระบบการส่งกระแสสลับที่ยดืหยุ่นได้ 

Flexible Alternating Current 

Transmission Systems 

3(2-3-6) 

คงเดมิ 

  262748 การควบคุมความถี่ระบบไฟฟ้าก าลัง  

Power System Frequency Control 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   ภาพรวมของการควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 

การชดเชยก าลังไฟฟ้าจริงและการควบคุม

ความถี่ ลักษณะเฉพาะผลตอบสนองความถี่

และสมรรถนะพลวัต การออกแบบการควบ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

   คุมความถี่โดยใช้ตัวควบคุมพีไอ การก ากับ

ความถี่ ท่ีมีเวลาหน่วง การควบคุมหลาย

วัตถุประสงค์ส าหรับการก ากับความถี่ การ

ควบคุมความถี่โหลด การควบคุมความถี่ใน

เงื่อนไขสภาวะฉุกเฉิน พลังงานหมุนเวียน

และการก ากับความถี ่

An overview of power system control, real 

power compensation and frequency 

control, frequency response characteristics 

and dynamic performance, frequency 

control design using PI controller, 

frequency regulation with time delays, 

multi-objective control for frequency 

regulation, load frequency control, 

frequency control in emergency conditions, 

renewable energy and frequency 

regulation 

 

  262749 พลศาสตร์ไมโครกริดและการควบคุม  

Microgrid Dynamics and Control 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   กริดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียน 

ก าลังหมุนเวียนส าหรับการสนับสนุนการ

ควบคุม แนวคิดและโครงสร้างของไมโครก

ริ ด  โห มดก ารท า งาน ขอ งไม โค รก ริ ด 

พลศาสตร์ไมโครกริดและการจ าลอง การ

ควบคุมไมโครกริดเชิงล าดับชั้น การควบคุม

ไม โครกริดดีซี  การควบคุม ไม โครกริด

ทนทาน การควบคุมและการท างานของไม

โครกริดอัจฉริยะ การควบคุมในภาวะฉุกเฉิน

และการปลดโหลดใน ไมโครกริด  การ

วางแผนไมโครกรดิและการจัดการพลังงาน 

Grid‐connected renewable energy 

sources, renewable power for control 

support, concept and structure of 

microgrid, operation modes of microgrid, 

microgrid dynamics and modeling, 

Hierarchical microgrid control, DC 

microgrid control, robust microgrid control, 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

   intelligent microgrid operation and control, 

emergency control and load shedding in 

microgrids, microgrid planning and energy 

management 

 

262761 เทคโนโลยพีลังงานไฟฟ้า 

Electrical Energy Technology 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

  262761 การควบคุมและออกแบบอเิล็กทรอนิกส์

ก าลัง  

Power Electronics Control and Design 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   คอนเวอร์เตอร์แบบพีดับบลิวเอ็ม กลยุทธ์

การควบคุมส าหรับคอนเวอร์เตอร์แบบพี

ดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับ

คอนเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน การ

ควบคุมอินเวอร์เตอร์พีดับบลิวเอ็ม การ

ควบคุมเร็กทิไฟเออร์พีดับบลิวเอ็ม การ

ควบคุมอัจฉรยิะส าหรับคอนเวอร์เตอร์ก าลัง 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสก์ าลัง 

PWM converters, control strategies for 

PWM converters, PWM techniques for 

voltage source converters, control of PWM 

inverter, control of PWM rectifiers, 

intelligent control for power converters, 

power electronic circuit design 

 

  262762 การควบคุมดิจิทัลส าหรับอิเล็กทรอนิกส์

ก าลัง  

Digital Control for Power Electronics 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   การจ าลองเฉลี่ยในเวลาเวลาต่อเนื่องของ ดี

ซี-ดีซี  คอนเวอร์ เตอร์ ปริภูมิ เฉลี่ย การ

จ าลองสวิตช์เฉลี่ย การจ าลองในเวลาไม่

ต่อเนื่อง ซี-ทรานส์ฟอร์ม  การควบคุม

ป้อนกลับแบบดิจิ ทัล  การออกแบบตัว

ควบคุม แบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็กและ

การควบคุ มดิจิ ทั ลของอิน เวอร์ เตอร์พี

ดับบลวิเอ็มสามเฟส เทคนคิการควบคุม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

   กระแสและแรงดั น  ก ารท า ให้ เกิ ด ผ ล

ฮารด์แวร์ 

Continuous time averaged modeling of 

DC-DC converters, state-space 

averaging, averaged switch modeling, 

discrete time modeling, Z-transform, 

digital feedback control, controller design, 

small signal model and digital control of 

three-phase PWM inverter, current and 

voltage control techniques, hardware 

implementation 

 

  262763 ระบบขับเคล่ือนทางไฟฟ้าและการ

ประยุกต์  

Electric Drive Systems and 

Applications 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   

   ลักษณะเฉพาะ แบบจ าลองพลวัต การ

ท า ง าน ใน ส ถ าน ะค ง ตั ว ขอ งม อ เต อ ร์

กระแสตรง การท างานในสถานะคงตัวของ

มอเตอร์เหน่ียวน า การท างานในสถานะคง

ตัวของมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร 

คอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังส าหรับ

ระบบขับเคลื่อนดีซีและเอซี วิธีควบคุมส

เกลาร์ ความสัมพันธ์ดุลยภาพพลังงาน 

ทฤษฎีกรอบอ้างอิง เทคนิคมอดูเลชันความ

ก ว้ า งข อ งพั ล ส์ ส าห รั บ อิ น เว อ ร์ เต อ ร์

แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟส การควบคุม

เวกเตอร์ การควบคุมการก าหนดทิศทาง

สนาม การควบคุมแรงบิดแบบตรง การ

ประยุกต์ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าส าหรับ

อุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า 

Characteristics, dynamic models, steady 

state operation of DC motors, steady state 

operation of induction motors, steady state 

operation of permanent magnet  
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ปรับปรุง 

   synchronous motors, power electronic 

converters for DC and AC drive systems, 

scalar control methods, energy balance 

relationship, reference frame theory, 

pulse-width modulation technique for 

three-phase voltage source inverter (VSI), 

vector control, field orientation control, 

direct torque control, application of electric 

drives for industry and electric vehicle 

 

  262764 คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ก าลังสูง  

High Power Switching Converters 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   พื้นฐานทอพอโลยีต่างๆ ของคอนเวอร์เตอร์

การสวิตช ์คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ชนิดมีหม้อ

แปลง คอนเวอร์เตอร์แบบแทรกสลับ คอน

เวอร์เตอร์แบบสวิตช์คาปาซิเตอร์ คอนเวอร์

เตอร์สั่นพ้อง การควบคุมคอนเวอร์เตอร์การ

สวิตช์ การวิเคราะห์ทางพลวัตของคอนเวอร์

เตอร์การสวิตช์ การจ าลองการท างานของ

คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ การออกแบบคอน

เวอร์เตอร์การสวิตช ์

Basic switching converter topologies, 

transformerized switching converters, 

interleaved converters, switched capacitor 

converters, resonant converter, control 

schemes of switching converters, dynamic 

analysis of switching converters, simulation 

of switching converters, switching converter 

design 

 

  262765 การขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ขั้นสูง  

Advanced AC Motor Drives 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   แบบจ าลองทางพลวัตของมอเตอร์เหนี่ยวน า

และมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร การ

ควบคุมเวกเตอร์ทั้งทางอ้อมและทางตรงของ

มอเตอร์เหนี่ยวน า การควบคุมเวกเตอร์ของ

มอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวรที่ใช้ตัวรับ 
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   รู้ต าแหน่ ง เทคนิคมอดู เล ชัน เกิน  วิธีการ

ควบคุมเวกเตอร์แบบไม่ใช้ตัวรับรู้และวิธีการ

ขยายย่ านความเร็วรอบมอเตอร์ด้ วย วิ ธี

สนามแม่เหล็กอ่อนตัวของมอเตอร์เหนี่ยวน า

และมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร 

ผลกระทบการผันแปรของพารามิเตอร์ต่อ

สมรรถนะระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

Dynamic models of induction and permanent 

magnet synchronous motors, indirect and 

direct vector control of induction motor, 

vector control of permanent magnet 

synchronous motor using position sensors, 

over-modulation techniques, sensorless 

vector control and speed-range extension 

based on flux-weakening control methods of 

induction motor and permanent magnet 

synchronous motor, the effects of parameter 

variation to drive system performance 

 

  262766 ยานยนต์ไฟฟ้าขัน้สูง  

Advanced Electric Vehicles 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   แนะน าเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์

ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊ก

อินไฮบริด คอนเวอร์เตอร์ก าลังและการ

ขับ เคลื่ อนมอเตอร์ ไฟฟ้ า  ระบบกัก เก็บ

พลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัดประจุ

แบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า กลยุทธ์การ

ค ว บ คุ ม ก า ลั ง ย า น ย น ต์ แ ล ะ ก า ร จั ด

การพลังงาน 

Introduction to electric vehicles, hybrid 

electric vehicles, plug-in hybrid electric 

vehicles, power converters and electric 

motor drives, electric vehicle energy 

storage systems, electric vehicle battery 

charging, vehicular power control strategy 

and energy management 
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  262767 การพัฒนาไฟฟ้าส าหรับระบบการขนส่ง

ทางราง  

Electrification Railway Transportation 

Systems 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   การขนส่ งทางราง ความเข้ากั นได้ทาง

แม่ เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบต่างๆ ของ

เทคโนโลยีการขนส่ง การขับเคลื่อนมอเตอร์

ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ระบบการป้องกัน ระบบ

ต่างๆ ส าหรับล้อเลื่อน อุปกรณ์กักเก็บ

พลังงานส าหรับการขนสง่ทางราง 

Introduction to railway systems, basic 

electric traction systems, railway 

electrification systems, electromagnetic 

compatibility, elements of transportation 

technology, electric motor drives, 

protection systems, multisystem rolling 

stocks, railway energy storages 

 

262771 การรู้จ าแบบ  

Pattern Recognition 

3(2-3-6) 

262771 การรู้จ าแบบรูป  

Pattern Recognition 

3(2-3-6) 

ปรับชื่อ

รายวิชา

ภาษาไทย และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
 การ เข้ า ใจและจดจ าแบบ  ทฤษฎี ก าร

ตัดสินใจแบบเบย์  แนวคิดพื้ นฐานของ

โครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคการแบ่งกลุ่ม

แบบก าหนดและแบบสถิติ วิธีการจัดกลุ่ม 

การสอนในตัวแบ่งกลุ่มแบบเชิงเส้นล าดับ

แบบจ าลองการตัดสินใจส าหรับรูปแบบการ

แบ่งกลุ่มรายละเอียดของตัวเป้าหมายของ

การแบ่งกลุ่มและสิ่งท่ีระบบการรู้จ ารูปแบบ

ต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์การรู้จ าแบบ 

การประยุกต์ใช้งานและทิศทางการท าวิจัย

ของระบบการรูจ้ าแบบ  

Perception and pattern recognition, 

Baysean decision theory, basic concept of 

neural network, deterministic and 

statistical classification techniques, 

clustering algorithm, training in linear  

 มูลฐานเชิงสถิ ติส าหรับการรู้จ าแบบรูป 

ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย์ ตัวจ าแนกเชิง

เส้นและไม่ เชิงเส้น การคัดเลือกลักษณะ

ส าคัญ การจับคู่แบบทาบเคียง โครงข่าย

ประสาท 

Methodologies of statistical pattern 

recognition, Bayesian decision theory, 

linear and nonlinear classifier, feature 

selection, template matching, neural 

networks 
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 classifiers, sequential decision models for 

pattern classification, detail of objected 

classifier and requirement of pattern 

recognition systems, analysis pattern 

recognition technique, application and 

feature research of pattern recognition 

system 

   

262772 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลข้ันสูง 

Advanced Digital Signal Processing 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

  262772 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสข้อมูล

Information Theory and Source Coding 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   ข้อมูลเป็นช่วงแบบไร้ความจ า เอนโทรปี การ

เข้ า รหั ส เอน โท ร ปี  แ ล ะข้ อ จ า กั ด ข อ ง

สมรรถนะข้อมูลต่อเนื่องแบบมีความจ า 

การควอนไทซ์สัญญาณเสียง การเข้ารหัส

แบบดฟิเฟอเรนเชียลและการท านายแบบเชิง

เสน้ ทฤษฎกีารผิดเพี้ยนของอัตรา มาตรฐาน

การเข้ารหัสสัญญาณเสยีง 

Discrete memoryless sources, Entropy, 

entropy coding and performance limits, 

continuous sources with memory, speech 

quantization, differential encoding and 

linear prediction, rate distortion theory, 

standards of speech coding 

 

  262773 การประมวลสัญญาณดิจิทัลและสัญญาณ

ภาพ  

Digital Image and Signal Processing 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   ระบบเชิงเส้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและ

คุณสมบัติ การแปลงซีและการแปลงกลับซี 

อนุกรมฟูรี เยร์  การแปลงฟูริเยร์แบบไม่

ต่อเนื่องทางเวลาและการแปลงกลับ การ

แปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องและการแปลง

กลับ การสุ่มสัญญาณ อัตราสุ่มไนควิสต์ 

การประมาณค่าในช่วงและเดซิเมชัน การ

ออกแบบและวิเคราะห์ตัวกรองสัญญาณ 
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   ดจิทัิลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์จ ากัดและ

ไม่จ ากัด การแปลงฟูริเยรแ์บบเร็ว แนะน า

การประมวลผลภาพดจิิทัลและการแปลงฟูริ

เยรข์องภาพ การประยุกต์ใชก้ารประมวลผล

ภาพและสัญญาณดจิทัิล 

Linear time invariant systems and their 

properties, Z-transform and inverse      

Z-transform, Fourier series, Continuous-

Time Fourier Transform (CTFT) and its 

inverse transform, Discrete-Time Fourier 

Transform (DTFT) and its inverse 

transform, Discrete Fourier Transform 

(DFT) and its inverse transform, signal 

sampling, Nyquist sampling rate, 

interpolation and decimation, Infinite 

Impulse Response and Finite Impulse 

Response (FIR) digital filter design and 

analysis, Fast Fourier Transform (FFT) 

algorithms, introduction to digital image 

processing and image Fourier 

transformation, applications of digital 

image and signal processing 

 

  262774 การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณ

และภาพเพื่อการพัฒนาสังคม  

Signal and Image Processing 

Application for Social Development 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   แนะน ากระบวนการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็น

ศูนย์กลาง การประมวลผลสัญญาณ 1 มิติ 

การประมวลผลสัญญาณหลายมิติ  การ

ประยุกต์ ใช้การประมวลผลสัญญาณกับ

พลังงาน การประยุกต์ใช้การประมวลผล

สัญญาณกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้การ

ประมวลผลสัญญาณกับการแพทย์ 
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   Introduction to human-centered design 

process, 1-dimension signal processing, 

multi-dimensional signal processing, signal 

processing in energy applications, signal 

processing in environmental applications, 

signal processing in medical applications 

 

  262775 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ

Microwave Circuit and System Design 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   ทฤษฎสีารกึ่งตัวน าไมโครเวฟ บีเจที เมสเฟต 

มอสเฟต กันสส์ และไดโอดไมโครเวฟอ่ืนๆ 

การประยุกต์ใช้ในวงจรขยายสัญญาณ วงจร

ออสซิลเลต วงจรมอดูเลต และวงจรผสม

สัญญาณ พิจารณาการออกแบบระบบ

ไมโครเวฟ  การออกแบบการเชื่ อม ต่อ

ไมโครเวฟ 

Theory of microwave semiconductors, BJT, 

MESFET, MOSFET, Gunn and other 

microwave diodes, applications in 

microwave amplifier, oscillator, modulator 

and mixer circuits, microwave system 

design considerations, microwave link 

design 

 

  262776 วิศวกรรมสายอากาศขั้นสูง  

Advanced Antenna Engineering 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   ชนิดและพารามิเตอร์ของสายอากาศ การ

วิเคราะห์สายอากาศ สายอากาศแบบเส้น

ลวด สายอากาศแบบช่องเปิด ตัวสะท้อน 

สายอากาศแบบไมโครสตริปและสายอากาศ

แบบช่วงความถี่ กว้าง แนวคิดของการ

อาร์เรย์สายอากาศ ระบบสายอากาศและ

เทคนคิการวัด 

Antenna types and parameters, antenna 

analysis, wire antennas, aperture 

antennas, reflectors, microstrip antennas 

and broadband antennas, concept of 

antenna  arrays,  antenna  systems  and  
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   measurement techniques  

262793 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

Special Topic in Electrical 

Engineering 

3(2-3-6) 

  ปิดรายวิชา 

  262793 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  

Special Topic in Electrical Power 

Engineering 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current topic or 

case study in electrical power engineering, 

studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

 

  262794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร

Special Topic in Communications 

Engineering 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current topic or 

case study in communications engineering, 

studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

  262795 หัวข้อพิเศษทางอเิล็กทรอนิกส์ก าลังและ

การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า  

Special Topic in Power Electronic and 

Electric Drives 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น

อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อนทาง

ไฟฟ้า การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or 

case study in power electronic and electric 

drives, studying, collecting data, analyzing 

and synthesizing, presenting, discussing 

and answering question 

 

2. วิทยานิพนธ์ 2. วิทยานิพนธ์  

262794 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หน่วยกิต 

262796 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หน่วยกิต 

ปรับรหัส

รายวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา  ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และการ

แ ก้ ไข ปั ญ ห า ใน หั ว ข้ อ ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Constructing new knowledge by 

systematic research methodology, and 

problem solving in electrical engineering 

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ และการแก้ ไขปัญหาใน

หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 

Constructing knowledge by systematic 

research methodology, and problem 

solving in electrical engineering 

262795 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

37 หน่วยกติ 

262797 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

36 หน่วยกติ 

ปรับรหัส

รายวิชา ปรับ

ลดหน่วยกิต 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมในทางปฏิ บั ติส าหรับ ปัญหา

ปลายเปิดในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการพัฒนาและการ

วิจัยล่าสุด การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมในทางปฏิ บั ติส าหรับ ปัญ หา

ปลายเปิดในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการพัฒนาและการ

วิจั ยล่ าสุ ด  ก ารสร้า งองค์ ความรู้ด้ วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

 Basic concepts of research methodology in 

electrical engineering, design a practical 

engineering solution for an open-ended 

problem in electrical engineering at the 

graduate level with emphasis on recent 

research and developments, constructing 

new knowledge by systematic research 

methodology 

 Basic concepts of research methodology in 

electrical engineering, design a practical 

engineering solution for an open-ended 

problem in electrical engineering at the 

graduate level with emphasis on recent 

research and developments, constructing 

knowledge by systematic research 

methodology 

 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต           3 หน่วยกิต 3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต            3 หน่วยกติ  

  262791 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

ย้ายมาจาก

รายวิชาบังคับ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา 

Intensive English for Graduate 

Studies 

3(3-0-6) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา 

Intensive English for Graduate 

Studies 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นายเชวศักดิ์  รักเป็นไทย 

Mr.Chawasak Rakpenthai 

 

ชื่อ-สกุล   นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 38399004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 3381  

084-0154728 

Email    chawasak@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2546  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

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 พฤศจกิายน 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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ประวัติ 

นายสิทธิเดช  วชิราศรศิีริกุล 

Mr.Sitthidet Vachirasricirikul 

 

ชื่อ-สกุล   นายสิทธิเดช  วชิราศรศีิริกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 3380  

086-4269051 

Email    sitthidetv@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิชาการ 

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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K. Jandum, S. Vachirasricirikul, K. Chaiwong and K. Tamee (2016) .  A Particle Swarm 

Optimization Approach for Finding Optimal Controller Parameters of Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle in an Isolated Small Power System. ICIC Express Letters. 

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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ประวัติ 
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