หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
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สารบัญ (ต่อ)
5.3
5.4
5.5
5.6

ช่วงเวลา
จานวนหน่วยกิต
การเตรียมการ
กระบวนการประเมินผล

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียศิลป์
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

26
26
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

28
28

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
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29
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สารบัญ (ต่อ)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร

หน้า
30
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0981
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
: Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48(1) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสติ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย
8.2 นักวิชาการ
8.3 วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
8.4 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.5 ทีป่ รึกษาในสถาบันของรัฐ และเอกชน
8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย

นายสิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล

นางสาวจงลักษณ์ พาหะซา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

38399004xxxxx

รองศาสตราจารย์

วศ.ด.

36599001xxxxx

33013005xxxxx

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้า

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2550

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

2553

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2546
2540
2554
2550
2540
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามที่มกี ารจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการยกระดั บการพั ฒ นาประเทศให้ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งการพัฒนาประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐานให้ทันสมัย การสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และการ
สนับ สนุนการบริหารจัด การที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิ ท ธิภาพและคุณ ภาพการ
ให้บริการ ให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องนาเข้า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศควบคู่กับการต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนในระยะยาว การผลิตบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถ
เรี ย นรู้ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ น าเทคโนโลยี ม าใช้ อ ย่ า งเหมาะสม และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ ท างด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาของประเทศไทยยังคงกระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมือง
หลักของประเทศ สานักงานใหญ่ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็ตั้งอยู่ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณ ฑล บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถขั้ น สู ง ทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้ามักปฏิบัติงานในสานักงานใหญ่ ในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของ
ประเทศ ยั งขาดแคลนผู้มี ค วามรู้ ค วามเชี่ย วชาญเฉพาะทางด้านวิศ วกรรมไฟฟ้ า การจะขับ เคลื่ อ น
ประเทศให้บ รรลุตามยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จาเป็นต้องลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเป็น
บุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ใน
เขตภาคเหนื อ ตอนบน ให้ มี ค วามรู้เท่ าทั น กั บ การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนเสริม สร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม จึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณการเปลี่ย นแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รปรั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยให้ความสาคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ มี
ความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยี สมัยใหม่ มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยองค์
ความรูใ้ หม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรนีม้ ีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การทาวิจัยเชิงลึกในระดับสากล และการให้บริการ
วิชาการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่มี
13.1.2 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นการผลิตดุ ษฎีบัณ ฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย เชิงลึก ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นพืน้ ฐานต่อการพัฒนาประเทศ
1.2 ความสาคัญ
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ านสั งคมและเศรษฐกิ จ ของประเทศตามกระแส
โลกาภิ วั ต น์ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณู ปโภคให้สอดคล้องกับ การเจริญ เติบ โตอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องใช้ เทคโนโลยี ขั้นสูง การสร้าง
กาลังคนของชาติ ที่มีความรู้ความสามารถในวิ ทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง จึงมีความจาเป็นใน
การรองรั บ การเจริ ญ เติ บ โต และพั ฒ นาประเทศให้ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ในประชาคมโลก
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น ทรัพยากรที่มีอยู่เริ่มไม่เพียงพอกับความต้องการ
และผลกระทบที่ เกิ ด จากสถานการณ์ ท างการเมื อ งระหว่างประเทศ การใช้ท รัพ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่า ง
เหมาะสมและคุ้มค่าจึงเป็นเป้าหมายที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ ให้มีการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้น
สู ง ที่ ส ามารถใช้ ห มุ น เวี ย นและลดการก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะก็ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ดั ง นั้ น สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จึงพัฒ นาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมุ่งหมายผลิตบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการทาวิจัยเชิงลึก ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มีจิตสานึกต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถสร้างสรรค์ งานวิจัย องค์ ค วามรู้ใหม่ที่ ก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุม ชน สั งคม และการพั ฒ นา
ประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการท าวิ จั ย เชิ ง ลึ ก ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า และเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในระดับสากลได้
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ จั ย ขั้ น สู งที่ ส ามารถน าเสนอองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างวิ ช าการที่ เป็ น
ประโยชน์กับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และการพัฒนาประเทศ
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ จั ย ขั้ น สู ง ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ประชาคมโลก
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พืน้ ฐานจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร

2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและความต้อง
ทางของตลาด

3. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ดุษฎี
บัณฑิตและศิษย์เก่า

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 1. ติดตามยุทธศาสตร์งานวิจัย
กับความต้องการของประเทศ และ แห่งชาติ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดย
เน้นงานวิจัย
2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมการอบรม สัมมนา และ
การประชุมวิชาการ

1. มียุทธศาสตร์งานวิจัย
แห่งชาติ
2. จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม สัมมนา และ
การประชุมวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มผี ลการเรียนดีมาก หรือ
สาเร็จการศึกษาระดั บปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
(2) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุ ดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(3) ไม่เคยถู กตัดชื่อออก หรือถู ก ไล่ออกจากสถาบันการศึก ษาใด ๆ เพราะ
ความผิดทางความประพฤติ
(4) เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึก ษาระดับ บัณ ฑิตศึก ษา
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
ต้อ งเป็ น ผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท หรือเทีย บเท่ า ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึก ษาในสถาบันอุดมศึก ษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงพอ
2.3.2 ทักษะในการศึกษาหาความรูจ้ ากบทความวิจัย ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ให้นิสติ เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
2.4.2 มีรายวิชาสัมมนาเพื่อช่วยปรับพืน้ ฐานการศึกษาหาความรูจ้ ากบทความวิจัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2563
2564
2565
2566
2567
5

5
5

5
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5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

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

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

5,000,000
150,000
100,000
7,620,000

5,000,000
300,000
100,000
9,015,000

5,000,000
450,000
100,000
11,430,000

5,000,000
600,000
100,000
12,720,000

1,000,000
600,000
100,000
8,720,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48(1) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

1. งานรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
2. ดุษฎีนพ
ิ นธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
แบบ 1.1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563
แบบ 1.1

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
48(1) หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

สาหรับนิสิตระดับบั ณ ฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562
นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จาเป็นต่อการวิจัย
โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม
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3.1.3

รายวิชาในหลักสูตร
แบบ 1.1

262892

262891

1) ดุษฎีนิพนธ์
จานวน
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Seminar in Advanced Electrical Engineering Topics

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1(0-3-2)
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3.1.4

แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น

262891

สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Seminar in Advanced Electrical Engineering Topics

262892

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

1(0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
รวม

6(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
262892

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
262892

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
262892

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
262892

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
262892

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

262891(2)

สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2)
Seminar in Advanced Electrical Engineering Topics
(ไม่นับหน่วยกิต)
การวางแผนและการดาเนินงานของการวิจัยขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาพรวมของ
วิธี ก ารวิ จัย ในสาขาวิศ วกรรมไฟฟ้ า ข้อ เสนอและการเขี ย นรายงานการวิจั ย การบรรยายและการ
อภิปรายในหัวข้อที่ถูกเลือก
Planning and operation of advanced research in electrical engineering, an overview
of research methodology in electrical engineering, proposal and research report writing, lecture and
discussions on the selected topics
262892(1)

ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
การสร้ างข้ อ เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ละการด าเนิ น การวิจั ย ในหั วข้ อ หรื อ ปั ญ หาขั้น สู ง ที่
เกี่ ยวข้องกั บ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การท าวิจัย จะต้องก่อให้เกิดองค์ค วามรู้ใหม่ในสาขาวิชาดังกล่าว
จริยธรรมในการทาวิจัย
Formulate dissertation proposal and conduct research on the advanced
topics/problems related to electrical engineering, the research must contribute new knowledges in
the related field, research ethic
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลข 3 ลาดับแรก (262) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 เลข 8 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
3.1 เลข 9 หมายถึง สัมมนา และ ดุษฎีนิพนธ์
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย*

นายสิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล*

นางสาวจงลักษณ์ พาหะซา*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

38399004xxxxx

รองศาสตราจารย์

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

2553

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

36599001xxxxx

33013005xxxxx

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

2546
2540
2554
2550
2540
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ลาดับ
4

5

ชื่อ – สกุล
นายณัฐพงษ์ โปธิ

นายดารงค์ อมรเดชาพล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

35012004xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.

Electronic and
Electrical
Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

32007001xxxxx

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

University of Sheffield,
United Kingdom

2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2550
2546
2556
2543
2539
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

1

นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

2

นายอิสระชัย งามหรู

ศาสตราจารย์

3

นายนิพนธ์ ธีรอาพน

รองศาสตราจารย์

4

นายเสริมศักดิ์ เอือ้ ตรงจิตต์

รองศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.

Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

Electrical Engineering
Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
Physical Electronics
Physical Electronics
วิศวกรรมไฟฟ้า

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Delaware
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Osaka University
Osaka University
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
University of Missouri-Columbia
University of Southern California
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tokyo Institute of Technology
Tokyo Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2540
2533
2529
2543
2540
2535
2543
2539
2536
2541
2538
2534
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ต้องมีการส่งความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ใน
ทุก ภาคการศึกษา การสอบดุษ ฎีนิพ นธ์และผลงานตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิท ยาลัย
พะเยา โดยดุษฎีนิพนธ์ต้องเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นิสติ มีทักษะในการดาเนินการวิจัยขั้นสูง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
2) สามารถนาวิทยาการใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือ
วงการวิชาการ
3) สามารถนาเสนอผลงานการวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการ
4) สามารถตีพิ ม พ์ ผลงานวิจั ย ในวารสารระดับ นานาชาติที่ มี มาตรฐานเป็ นที่ ย อมรับ ใน
วงการวิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
ทุกชั้นปี
5.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 จานวน 48 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1) นิสิตเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจ และปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางในการ
ดาเนินงานวิจัย
2) มหาวิทยาลัย แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อทาหน้าที่แนะนาการเขียนดุษฎี
นิพนธ์ให้แก่นิสิต และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เพื่อประเมินคุณภาพของ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์และเนือ้ หาดุษฎีนิพนธ์
3) นิสิ ต สามารถท างานวิจั ย ภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิจั ย ภายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) การสอบวัดคุณสมบัติการเป็นนิสติ ปริญญาเอก
2) การประเมิ น ผลสอบความก้ า วหน้ า ในการท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ทุ ก ภาคการศึ ก ษาโดย
คณะกรรมการของหลักสูตร
3) การนาเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มมี าตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ

20
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) มีความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูงทางด้าน - สนับสนุนเงินทุนในการทาวิจัย
วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีฐานข้อมูลออนไลน์ให้ค้นคว้า
- สนั บ สนุ น ให้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทางวิ ช าการเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรูใ้ นสาขาวิชาที่ทาวิจัย
- สนับสนุนห้องทางานวิจัยและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการทาวิจัยขั้นสูง
(2) มี ค วามสามารถทางการสื่ อ สารและใช้ - สนั บ สนุ น การน าเสนอผลงานทางวิช าการใน
ภาษาต่างประเทศ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- สนับสนุนการทาวิจัยในต่างประเทศ
- ผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ
- นาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
(3) มีความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้และ - สนับสนุนการนาเสนอผลงานทั้งในการประชุม
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
วิชาการและการตีพมิ พ์ผลงานลงวารสาร
- สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษา
ด้ า นวิ ช าการแก่ นิ สิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาตรี
(4) มีจรรยาบรรณนักวิจัย
- มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการลงโทษ
- การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือวิธีการที่
นามาใช้ และไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณ ค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
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(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน
(2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การประเมินรายงานที่นสิ ิตจัดทา
(2) พฤติกรรมการทาวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่
(4) มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในสาขาวิ ช า
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการที่เป็น
รากฐาน โดยต้องเป็น ความรู้ปั จจุบันและรวมถึงประเด็นสาคัญ ที่ จะเกิดขึ้นใน
สาขาวิชาชีพ
(2) เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
(3) มอบหมายงานหรือรายงานที่ต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒ นา
นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบในรายวิชา
(2) การประเมินรายงานที่นสิ ิตจัดทา
(3) การสอบดุษฎีนิพนธ์
(4) ผลงานวิชาการที่ได้จากการทาดุษฎีนิพนธ์
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพั ฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ
และดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสัมมนา
(2) มอบหมายงานที่สง่ เสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
(3) การทาดุษฎีนิพนธ์โดยใช้หลักการวิจัย
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
(4) คุณภาพผลงานวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานให้นสิ ิตหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
(2) สนับสนุนให้มคี วามร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสติ และบุคคลกรกับสถาบันต่างๆ
(3) สนับสนุนให้นิสติ นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
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2.4.3 วิธีก ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและผลของงานที่ได้มอบหมายของนิสติ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุท ธ์ก ารสอนที่ ใช้ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ในระหว่างผู้เรียน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
(2) ให้นิสติ จัดทาผลงานตีพมิ พ์เอกสารทางวิชาการ
(3) การทาวิจัยในหัวข้อดุษฎีนพิ นธ์ของนิสิต
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การใช้ เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิ นจากความสามารถในการอธิบ าย ถึงข้อจากั ด เหตุ ผลในการเลื อกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) ทักษะการใช้ภาษาในการนาเสนอผลงาน
(4) ทักษะการเขียนผลงานวิชาการ
(5) คุณภาพของบทความวิชาการ
(6) การนาเสนอผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์
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2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าของวิศวกรรมไฟฟ้ากับศิลปะ
และวัฒนธรรม
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและแบบประเมินผล
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาข้อพึงระมัดระวังด้านความปลอดภัยในการทางานวิจัย
(2) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการน าเสนอผลงาน โดยเน้ น ในเรื่ อ งของบุ ค ลิ ก ภาพ
ระหว่างการนาเสนอ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) ประเมิ น จากการปฏิบั ติ งานของนิ สิต ตามหลั ก เกณฑ์ ด้านความปลอดภัย ของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย
(2) ประเมิ น ผลทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ ไขสถานการณ์
ระหว่างการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
262891 สัมมนาหัวข้อขัน้ สูง

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ดุษฎีนิพนธ์
262892 ดุษฎีนพิ นธ์
•



•



•

•

•

•

•

•

•

(1)

(2)

(3)

 ความรับผิดชอบรอง
5.ทักษะการ
4.ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4)
(1)
(2)



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6. สุนทรีย
ภาพ

(1)



7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)



•

•

•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับ หลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ
2.1.2 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาใช้ป รับ ปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณ ภาพขอ ง
หลักสูตรใช้การประเมินจาก
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิต โดยประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จ
การศึ ก ษ า ในด้ า นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ป ระกอบการ เพื่ อ ประเมินความพึงพอใจในดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ที่จบ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.4 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น
อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็จการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรให้เป็ นไปตามข้อบังคั บ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ปริญญาเอก แบบ 1
สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อทํ าวิ ท ยานิ พ นธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
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แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่ างน้ อ ยได้ รับ การยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ นานาชาติ ที่ มี คุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนเข้าใจหลักสูตรที่สอน
(2) แนะนาเทคนิคการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์
(3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ ก รต่ างๆ การประชุม ทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือ ต่ างประเทศ หรือ การลาเพื่ อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มี ก ารกระตุ้ น อาจารย์ ท าผลงานทางวิ ช าการสายตรงในสาขาวิ ช า และกระตุ้ น ให้
คณาจารย์ ส ร้ า งผลงานทางวิ ช าการที่ เ กิ ด จากการน าองค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในการเรียนการ
สอนและการทางานวิจัย
(5) การสนับสนุนเงินสมนาคุณให้อาจารย์ที่มีผลงานตีพมิ พ์เผยแพร่
(6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้และกระตุ้นคณาจารย์ให้ขอตาแหน่งวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สู ตร โดยมี หน้ าที่เสนอหลั ก สู ตรใหม่ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
1. ให้มีก ารสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิ ตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ
3. นิสิต
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลัก สูต รก าหนดและเสนอคุ ณ สมบั ติ ผู้ส มัค รเข้าศึ ก ษาและคณะ
ดาเนินงานตามขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และเสนอคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่
สาหรับให้คาปรึกษาวิชาการและแนะนาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้
คาปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกาหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม
และประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
คณะรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการสาเร็จการศึกษา การร้องเรียนและประเมิน
ความพึ งพอใจของนิสิตในการจัด การข้อร้อง (ถ้ามี) สรุป ผลในแต่ละปีให้คณะกรรมการรับ ผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา
4. คณาจารย์
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนด และเสนอคุ ณ สมบั ติข องอาจารย์ และให้ ค ณะ
ดาเนินการรับ และแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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คณะสารวจความต้องการ และสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
อบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มีกาหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
คณะรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุป ผลส่ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะจัดเตรียมแผน และรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก
สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ
และมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผูส้ อน พิจารณาการจัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือรายละเอียดของข้อสอบ การวัดและประเมินผล
และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ
ด าเนิ น การของรายวิ ช า และการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ทุ ก ภาค
การศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิช า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู้ที่ ก าหนดใน
รายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรจัดท ารายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ และดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรก าหนดประเด็ นสิ่ งสนั บ สนุน การเรีย นรู้ที่จาเป็ นส าหรับ
หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ
เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตาราและวารสาร อาคาร
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หรือสถานที่สาหรับทากิจกรรม เสนอให้คณะเพื่อกาหนดผูร้ ับผิดชอบ และประเมินผลการให้บริการจาก
นิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูต รตามแบบ มคอ. 2 ที่ สอดคล้องกั บ
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขาวิศวกรรมศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ทีร่ ายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุ กคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ คาแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจ าทุ ก คนได้ รับ การพั ฒ นาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรีย นการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิ ตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ อ้ งผ่านรวม (ข้อ)













































































































12
1-5
9

12
1-5
9

9
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

33
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ
หาจุด อ่อ นและจุด แข็งในการสอนของอาจารย์ผู้ สอน เพื่ อปรับ กลยุ ท ธ์ก ารสอนของ
อาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม
(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยให้นสิ ิตรายงานความก้าวหน้าการทาวิจัย
(3) วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสติ แต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นสิ ิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินโดยนิสติ ชั้นปีสุดท้าย ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และผูใ้ ช้บัณฑิต/ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุง รายวิชาและหลักสูตร
ต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูต รนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง หลักสูตร พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดวิชา

หลักสูตร
พ.ศ. 2558
แบบ 1.1

1. งานรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
2. ดุษฎีนพ
ิ นธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

แบบ 2.1
12 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
แบบ 1.1

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
48(1) หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
48(1) หน่วยกิต

48 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
48(1) หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตร พ.ศ. 2558
1. งานรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
262801 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
Advanced Mathematics for Electrical
Engineering
3(3-0-6)

ไม่มีหมวดวิชา
เฉพาะ

หมวดวิชาเฉพาะ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
262811 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electric Drives
3(2-3-6)
262812 คอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง
Advanced Power Electronic Converters
3(2-3-6)

ไม่มีหมวดวิชา
เฉพาะ

262821 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
Advanced Artificial Intelligence
3(2-3-6)
262841 ระบบจาหน่ายกาลังไฟฟ้าอัจฉริยะ
Smart Electric Power Distribution
Systems
3(2-3-6)
262861 พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
3(2-3-6)
262871 การมองเห็นของคอมพิวเตอร์
Computer Vision
3(2-3-6)
262894 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Advanced Topics in Electrical
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