หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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
35
35
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37
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38
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42

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

49
49
50

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

51
51

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

52
52
52
52
53
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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 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิต พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่
ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ ภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร

หน้า
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Master of Engineering Program in Electrical Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0953
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
: Master of Engineering Program in Electrical Engineering

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

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Master of Engineering (Electrical Engineering)
M.Eng. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 จานวนหน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

2
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสติ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น 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 ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

3
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 ซึ่งการพัฒนาประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ เทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐานให้ทันสมัย การสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และการ
สนับ สนุน การบริหารจัด การที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิท ธิภาพและคุณ ภาพการ
ให้บริการ ให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องนาเข้า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศควบคู่กับการต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนในระยะยาว การผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดสร้างนวัตกรรม
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาของประเทศไทยยังคงกระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมือง
หลักของประเทศ สานักงานใหญ่ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็ตั้ งอยู่ในเขต
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
ประเทศยั งขาดแคลนผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ านวิศ วกรรมไฟฟ้ า การจะขับ เคลื่ อ น
ประเทศให้บ รรลุตามยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จาเป็นต้องลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรที่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเป็นบุคลากรที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ให้ มี ค วามรู้เท่ าทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนเสริม สร้างคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม จึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณการเปลี่ย นแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิท ยาลั ย พะเยา จึงได้พัฒ นาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยให้ความสาคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ มี
ความสามารถในการปรับ ตัวเรียนรู้เทคโนโลยี สมัย ใหม่เพื่ อประยุ ก ต์ใช้กั บ องค์ก รอย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัติกรรม
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรนีม้ ีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ การสร้างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ และการให้บริการ
วิชาการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่มี
13.1.2 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ
เข้มระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณ ฑิตที่มีความเชี่ย วชาญ มีคุณ ธรรมและจริยธรรม สามารถ
ประยุ ก ต์ แ ละถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย ทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศ
1.2 ความสาคัญ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคการผลิต การให้บ ริการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในเวทีสากล ส่งผลต่อสภาพสังคมความเป็นอยู่ สังคมมี
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
เจริญ เติบ โตของเมือง เพื่อเพิ่มคุณ ภาพชีวิตของผู้คนและสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ
จ าเป็ น ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญวิวั ฒ นาการทางเทคโนโล ยี สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคุณธรรมและ
จริยธรรม คานึงถึงประโยชน์โดยรวมของประเทศ ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
จึงพัฒนาหลักสูตรนี้ข้ึน โดยมุ่งหมายผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มี
จิตส านึก ต่ อการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ สามารถสร้างสรรค์ งานวิจัย และต่ อยอดเทคโนโลยีให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีความรู้และความสามารถในการ
ค้นคว้า วิจัย แก้ปัญ หาด้วยหลักการและเหตุผลทางวิชาการอย่างเหมาะสม
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีความรู้และความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบั ณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
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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 ช้
มหาบัณฑิตและศิษย์เก่า

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 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
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) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ทีก่ ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง
(2) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันได้กระทาโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(3) ไม่เคยถูกตัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
(4) เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง
(2) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ให้นสิ ิตเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นปีที่หนึ่ง
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก 1
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2563
2564
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
5
5

2.5.2 แผน ก แบบ ก 2
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2563
2564
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
5
5
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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
50,000
7,620,000

5,000,000
300,000
50,000
9,015,000

5,000,000
450,000
50,000
11,430,000

5,000,000
600,000
50,000
12,720,000

1,000,000
600,000
50,000
8,720,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 จานวนหน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

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

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
24 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
36(4) หน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การสอบผ่ า นความรู้ ภ าษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
2. นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จาเป็นต่อ
การวิจัย โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม
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3.1.3

รายวิชาในหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1

262797

262791
146700

1) วิทยานิพนธ์
จานวน
วิทยานิพนธ์
Thesis
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
สัมมนา
Seminar
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(3-0-6)

แผน ก แบบ ก 2
1) งานรายวิชา
262701
262792

ไม่น้อยกว่า

กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Engineering Mathematics
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology for Science and Technology

24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเลือก
จานวน
18 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกเรียนกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จานวน 18 หน่วยกิต หรือ
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จานวน 15 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาอื่น
จานวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง ให้เลือกจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
262741 เทคนิคการคานวณสาหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
Computation Technique for Power System Analysis
262742 การประมาณสถานะระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System State Estimation
262743 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากาลัง
Optimization Techniques in Power System

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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262744
262745
262746
262747
262748
262749
262793

เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลังและการควบคุม
Power System Stability and Control
คุณภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Quality
ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Reliability
ระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้
Flexible Alternating Current Transmission Systems
การควบคุมความถี่ระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Frequency Control
พลศาสตร์ไมโครกริดและการควบคุม
Microgrid Dynamics and Control
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
Special Topic in Electrical Power Engineering

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ให้เลือกจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
262711 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพร่กระจายคลื่น
Electromagnetic Field and Wave Propagation
262712 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ
VLSI Circuit Design
262722 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
Industrial Automation Systems
262771 การรูจ้ าแบบรูป
Pattern Recognition
262772 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสข้อมูล
Information Theory and Source Coding
262773 การประมวลสัญญาณดิจทิ ัลและสัญญาณภาพ
Digital Image and Signal Processing
262774 การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณและภาพเพื่อการพัฒนา
สังคม
Signal and Image Processing Application for Social Development

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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262775
262776
262794

การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ
Microwave Circuit and System Design
วิศวกรรมสายอากาศขั้นสูง
Advanced Antenna Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Special Topic in Communications Engineering

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ให้เลือกจากรายวิชา
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
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 การควบคุมและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(2-3-6)
Power Electronics Control and Design
262762 การควบคุมดิจทิ ัลสาหรับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(2-3-6)
Digital Control for Power Electronics
262763 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและการประยุกต์
3(2-3-6)
Electric Drive Systems and Applications
262764 คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์กาลังสูง
3(2-3-6)
High Power Switching Converters
262765 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced AC Motor Drives
262766 ยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Electric Vehicles
262767 การพัฒนาไฟฟ้าสาหรับระบบการขนส่งทางราง
3(2-3-6)
Electrification for Railway Transportation Systems
262795 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์กาลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3(2-3-6)
Special Topic in Power Electronic and Electric Drives
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262796

262791
146700

2) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
สัมมนา
Seminar
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(3-0-6)

16
3.1.4 แผนการศึกษา
(1) แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
262797
262791
146700

วิทยานิพนธ์
Thesis
สัมมนา
Seminar
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

6 หน่วยกิต
1(0-3-2)
(บังคับไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
(บังคับไม่นับหน่วยกิต)
6(4) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
262797

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
262797

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
262797

วิทยานิพนธ์
Thesis

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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(2) แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
146700
262701
262791
262792

2627xx
2627xx

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(บังคับไม่นับหน่วยกิต)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Electrical Engineering Mathematics
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
(บังคับไม่นับหน่วยกิต)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Research Methodology for Science and
Technology
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective Course
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective Course
รวม
12(4) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

2627xx
2627xx
2627xx
2627xx

วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
262796

วิทยานิพนธ์
Thesis

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
262796

วิทยานิพนธ์
Thesis

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700(2)

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(บังคับไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท
อ่านโดยการพู ด และการเขีย น การใช้ เทคโนโลยี และฐานข้ อมู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ แสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
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 รูปกาลังสอง การแปลงซีและ
สมการเชิงผลต่ าง ความน่าจะเป็น และตั วแปรสุ่ ม แบบจาลองความน่าจะเป็ น ลูก โซ่ มาคอร์ฟ การ
จาลองผลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล
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)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพร่กระจายคลื่น
3(2-3-6)
Electromagnetic Field and Wave Propagation
สมการของแมกซ์เวล สนามที่ขึ้นกับเวลา การแพร่กระจายคลื่นระนาบ ลักษณะเฉพาะ
และการไหลของก าลั งงาน ผลเฉลยของปั ญ หาค่ า ขอบเขตส าหรั บ สนามฮาร์ม อนิ ก ส์ ที่ ขึ้ น กั บ เวลา
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีสนามและทฤษฎีวงจร อาทิ อุปกรณ์แบบลัมพ์และสายนาสัญญาณ
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
แนะนาการออกแบบและวางผังวงจรรวมขนาดใหญ่มาก (วีแอลเอสไอ) โดยมุ่งเน้นวงจร
ซีมอส ดิจิทัล การพัฒนามโนทัศน์ในการออกแบบระบบ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
วงจรรวมขนาดใหญ่มาก การจาลองการทางานวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
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)

เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Electrical Machines
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาวะ
ชั่ ว ครู่ ใ นเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบรู ป แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการตรวจหาความผิดพร่อง การประยุกต์ของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสาหรับ
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)

การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electrical Machine Design
หลั ก ปฏิ บัติ ก ารของเครื่องจัก รกลไฟฟ้ า การออกแบบสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้ าส าหรับ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบจาลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าสองมิติ แบบจาลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าสามมิติ
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า
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
ทบทวนการวิเคราะห์ แ ละออกแบบระบบควบคุ ม แบบคลาสสิ ก การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสมัยใหม่ การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล ทฤษฎีการควบคุมที่เหมาะที่สุด การออกแบบ
ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น แนะนาการออกแบบระบบควบคุมอัจฉริยะ
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
แนะนาระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญ ญาณแอนะล็อก การปรับ
สภาพสัญญาณดิจิทัล ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจทิ ัล การควบคุม
ลาดับ 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)

เทคนิคการคานวณสาหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Computation Technique for Power System Analysis
การแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลัก
วิธีในการคานวณการวิเคราะห์กระแสลัดวงจรและการไหลของโหลดในระบบไฟฟ้ากาลัง หลักวิธีของ
สมการพีชคณิตชนิดไม่เชิงเส้นสาหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาลัง
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)

การประมาณสถานะระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Power System State Estimation
สถานะการดาเนินงานของระบบไฟฟ้ากาลัง การจาลององค์ประกอบ แบบจาลองการ
วัด วิธีกาลังสองน้อยสุดที่ถ่วงน้าหนัก การวิเคราะห์ความสามารถในการสังเกตการณ์ กระบวนการ
ข้อมูลไม่ดี 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)

เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Optimization Techniques in Power System
แนะนาเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุด เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด แบบคลาสสิก การ
โปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมไม่เชิงเส้น ขั้นตอนวิธีพันธุก รรม การหาค่าเหมาะที่สุด ที่ใช้โครงข่าย
ประสาท การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบฟัซซี การหาค่าเหมาะที่สุดกลุ่ มอนุภาค การหาค่าเหมาะที่สุด
ฝูงผึ้ง การหาค่าเหมาะที่สุดกบกระโดด ขั้นตอนวิธีห่งิ ห้อย ตัวอย่างเทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดในระบบ
ไฟฟ้ากาลัง
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)

เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลังและการควบคุม
3(2-3-6)
Power System Stability and Control
แนวคิดพื้นฐานของเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง แบบจาลองของระบบไฟฟ้ากาลัง
การวิเคราะห์เสถียรภาพชั่วครู่ การวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณขนาดเล็ก การปรับปรุงเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้ากาลัง เรโซแนนซ์ชนิดซับซิงโครนัส การวิเคราะห์เสถียรภาพของแรงดันเชิงพลวัตและ
เชิงสถิต การควบคุมระบบไฟฟ้ากาลัง
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)

คุณภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Power System Quality
ความหมายของคุณภาพของไฟฟ้ากาลัง เส้นกราฟซีบีเอ็มเอและการประยุกต์ใช้งาน
การควบคุมและการคุมค่าแรงดันไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการตัดไฟฟ้า การพองค่าและการหย่อน
ค่าของแรงดัน แรงดันเสิร์จ ฮาร์มอนิกส์ การวัดค่าทางคุณภาพของไฟฟ้ากาลังและการประเมินค่า การ
จัดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้ากาลังที่มีประสิทธิผลต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ
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)

ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Power System Reliability
ขนาดกาลังผลิตโดยระเบียบวิธีความน่าจะเป็นพืน้ ฐาน ระเบียบวิธีความถี่และระยะเวลา
ระบบเชื่อมโยง การผลิตไฟฟ้ าและระบบสายส่งแบบผสม เทคนิคพื้ นฐานของระบบจาหน่าย ระบบ
เครือข่ายแนวรัศมี ระบบเครือข่ายแบบขนานและแบบตาข่าย ความเชื่อถือได้ของสถานี การสวิตช์และ
สถานีย่อย ความพร้อมใช้งานของโรงจักรและสถานี การประยุกต์การจาลองมอนติคาร์โล 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
การควบคุมกาลังในระบบไฟฟ้ากาลัง แนวคิดของระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้
ตัวชดเชยวาร์สถิต ตัวชดเชยอนุกรมที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์ ตัวชดเชยเข้าจังหวะสถิต ตัวชดเชยอนุกรม
เข้าจังหวะสถิต ตัวควบคุมกาลังไฟฟ้ารวม ระบบไฟฟ้ากาลังที่มีระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้
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)

การควบคุมความถี่ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Power System Frequency Control
ภาพรวมของการควบคุมระบบไฟฟ้ากาลัง การชดเชยกาลังไฟฟ้าจริงและการควบคุ ม
ความถี่ ลักษณะเฉพาะผลตอบสนองความถี่และสมรรถนะพลวัต การออกแบบการควบคุมความถี่โดย
ใช้ตัวควบคุมพีไอ การกากับ ความถี่ที่มีเวลาหน่วง การควบคุมหลายวัตถุประสงค์สาหรับการกากั บ
ความถี่ การควบคุมความถี่โหลด การควบคุมความถี่ในเงื่อนไขสภาวะฉุกเฉิน พลังงานหมุนเวียนและ
การกากับความถี่
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
กริดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายพลัง งานหมุนเวียน กาลังหมุนเวีย นสาหรับ การสนับ สนุนการ
ควบคุม แนวคิดและโครงสร้างของไมโครกริด โหมดการทางานของไมโครกริด พลศาสตร์ไมโครกริด
และการจาลอง การควบคุมไมโครกริดเชิงลาดับชั้น การควบคุมไมโครกริดดีซี การควบคุมไมโครกริด
ทนทาน การควบคุมและการทางานของไมโครกริด อัจฉริยะ 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)

การควบคุมและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(2-3-6)
Power Electronics Control and Design
คอนเวอร์เตอร์ แบบพี ดับ บลิวเอ็ม กลยุท ธ์ก ารควบคุม สาหรับ คอนเวอร์เตอร์ แบบพี
ดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสาหรับคอนเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน การควบคุมอินเวอร์เตอร์
พีดับบลิวเอ็ม การควบคุม เร็กทิไฟเออร์พีดับบลิวเอ็ม การควบคุม อัจฉริยะสาหรับคอนเวอร์เตอร์กาลัง
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
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)

การควบคุมดิจิทัลสาหรับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(2-3-6)
Digital Control for Power Electronics
การจาลองเฉลี่ยในเวลาเวลาต่อเนื่องของ ดีซี -ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ปริ ภูมิเฉลี่ย การ
จาลองสวิตช์เฉลี่ย การจาลองในเวลาไม่ต่อเนื่อง ซี-ทรานส์ฟอร์ม การควบคุมป้อนกลับแบบดิจทิ ัล การ
ออกแบบตั ว ควบคุ ม แบบจ าลองสั ญ ญาณขนาดเล็ ก และการควบคุ ม ดิ จิ ทั ล ของอิ น เวอร์ เ ตอร์ พี
ดับบลิวเอ็มสามเฟส เทคนิคการควบคุมกระแสและแรงดัน การทาให้เกิดผลฮาร์ดแวร์
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 แบบจาลองพลวัต การทางานในสถานะคงตัวของมอเตอร์กระแสตรง
การทางานในสถานะคงตัวของมอเตอร์เหนี่ยวนา การทางานในสถานะคงตัวของมอเตอร์ซิงโครนัสแบบ
แม่เหล็กถาวร คอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์กาลังสาหรับระบบขับเคลื่อนดีซีและเอซี วิธีควบคุมสเกลาร์
ความสั มพั นธ์ ดุ ล ยภาพพลั งงาน ทฤษฎี ก รอบอ้างอิง เทคนิค มอดูเลชัน ความกว้างของพั ลส์สาหรับ
อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟส การควบคุมเวกเตอร์ การควบคุมการกาหนดทิศทางสนาม การ
ควบคุมแรงบิดแบบตรง การประยุกต์ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสาหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า
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)

คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์กาลังสูง
3(2-3-6)
High Power Switching Converters
พื้นฐานทอพอโลยีต่างๆ ของคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ชนิดมี
หม้อแปลง คอนเวอร์เตอร์แบบแทรกสลับ คอนเวอร์เตอร์แบบสวิตช์คาปาซิเตอร์ คอนเวอร์เตอร์สั่นพ้อง
การควบคุมคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ การวิเคราะห์ทางพลวัตของคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ การจาลอง
การทางานของคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ การออกแบบคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์
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
แบบจาลองทางพลวัตของมอเตอร์เหนี่ยวนาและมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร
การควบคุมเวกเตอร์ทั้งทางอ้อมและทางตรงของมอเตอร์เหนี่ยวนา การควบคุมเวกเตอร์ของมอเตอร์
ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวรที่ใช้ตัวรับรู้ตาแหน่ง เทคนิคมอดูเลชันเกิน วิธีการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่ใช้
ตัวรับรู้และวิธีการขยายย่านความเร็วรอบมอเตอร์ด้วยวิธีสนามแม่เหล็กอ่อนตัวของมอเตอร์เหนี่ยวนา
และมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร ผลกระทบการผันแปรของพารามิเตอร์ต่อ สมรรถนะระบบ
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
แนะนาเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน
ไฮบริด คอนเวอร์เตอร์กาลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้า การอัด ประจุแบตเตอรี่ส าหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า กลยุ ท ธ์ การควบคุมก าลัง ยานยนต์ และการจัด
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)

การพัฒนาไฟฟ้าสาหรับระบบการขนส่งทางราง
3(2-3-6)
Electrification for Railway Transportation Systems
แนะนาระบบขนส่งทางราง พืน้ ฐานของระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าของ
การขนส่งทางราง ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบต่างๆ ของเทคโนโลยีการขนส่ง การ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ระบบการป้องกัน ระบบต่างๆ สาหรับล้อเลื่อน อุปกรณ์กักเก็บ
พลังงานสาหรับการขนส่งทางราง
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)

การรู้จาแบบรูป
3(2-3-6)
Pattern Recognition
มูลฐานเชิงสถิติสาหรับการรู้จาแบบรูป ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย์ ตัวจาแนกเชิงเส้น
และไม่เชิงเส้น การคัดเลือกลักษณะสาคัญ การจับคู่แบบทาบเคียง โครงข่ายประสาท
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
ข้ อ มู ล เป็ น ช่ ว งแบบไร้ ค วามจ า เอนโทรปี การเข้ า รหั ส เอนโทรปี และข้ อ จ ากั ด ของ
สมรรถนะข้อมูลต่อเนื่องแบบมีความจา การควอนไทซ์สัญญาณเสียง การเข้ารหัสแบบดิฟเฟอเรนเชียล
และการทานายแบบเชิงเส้น 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
การออกแบบและวิเคราะห์ตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์ จากัดและไม่จากัด การ
แปลงฟูริเยร์แบบเร็ว แนะนาการประมวลผลภาพดิจิทัลและการแปลงฟูริเยร์ของภาพ การประยุกต์ใช้
การประมวลผลภาพและสัญญาณดิจทิ ัล
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
แนะนากระบวนการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การประมวลผลสัญญาณ 1 มิติ
การประมวลผลสั ญ ญาณหลายมิ ติ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประมวลผลสั ญ ญาณกั บ พลั ง งาน การ
ประยุ ก ต์ ใช้ก ารประมวลผลสั ญ ญาณกั บ สิ่งแวดล้ อม การประยุ ก ต์ใช้ก ารประมวลผลสั ญ ญาณกั บ
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
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนาไมโครเวฟ บีเจที เมสเฟต มอสเฟต กันสส์ และไดโอดไมโครเวฟอื่นๆ
การประยุ ก ต์ ใช้ใ นวงจรขยายสั ญ ญาณ วงจรออสซิ ล เลต วงจรมอดู เลต และวงจรผสมสั ญ ญาณ
พิจารณาการออกแบบระบบไมโครเวฟ การออกแบบการเชื่อมต่อไมโครเวฟ
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
ชนิด และพารามิเตอร์ของสายอากาศ 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 าเสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น ทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ในระดั บ
ปริญญาโท โดยศึกษาจากบทความวิจัยระดับนานาชาติ
Presentation and discussion on current interesting topics in electrical engineering at
the master degree level with international research papers
262792(2)

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Research Methodology for Science and Technology
ความหมายของการวิจัย ทบทวนงานวิจัยในอดีต การกาหนดปัญ หาการวิจัย ตัวแปร
และสมมติฐาน วิธีก ารวิจัย เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการดาเนินงาน การ
เขียนรายงานการวิจัยและการนาเสนอ จรรยาบรรณนักวิจัย
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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)

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Special Topic in Electrical Power Engineering
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจห รื อ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษาทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสัง เคราะห์ การนาเสนอ การ
อภิปราย 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
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศกึ ษาทางด้านวิศวกรรม
ไฟฟ้าสื่อสาร การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ 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)

หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์กาลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(2-3-6)
Special Topic in Power Electronic and Electric Drives
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา ทางด้ า น
อิเล็ก ทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การนาเสนอ 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
การสร้างองค์ความรูด้ ้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และการแก้ไขปัญหาในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
Constructing knowledge by systematic research methodology, and problem solving
in electrical engineering
262797(1)

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
แนวคิด พื้นฐานของระเบี ยบวิธีวิจัย ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบการแก้ปัญ หาทาง
วิศวกรรมในทางปฏิบัติสาหรับปัญหาปลายเปิดในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการ
พัฒนาและการวิจัยล่าสุด การสร้างองค์ความรู้ดว้ ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
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 ลาดับแรก (262) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 เลข 7
หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
3.1 เลข 0
หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน และทั่วไป
3.2 เลข 1
หมายถึง ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3.3 เลข 2-3 หมายถึง วิศวกรรมควบคุม เมคคาทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด
3.4 เลข 4-5 หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
3.5 เลข 6
หมายถึง วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
และการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3.6 เลข 7-8 หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
3.7 เลข 9
หมายถึง สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย วิทยานิพนธ์ และหัวข้อพิเศษ
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 (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั กสู ตรก าหนดให้นิสิต แผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนในรายวิชา 262794 วิทยานิพนธ์
(Thesis) และนิ สิ ต แผน ก แบบ ก 1 ต้ อ งเรี ย นในรายวิ ช า 262795 วิ ท ยานิ พ นธ์ (Thesis) นิ สิ ต ที่
ลงทะเบียนวิท ยานิพ นธ์ ต้องมีการส่งความก้าวหน้าวิท ยานิพนธ์ ในทุกภาคการศึกษา การสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และผลงานตีพมิ พ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยพะเยา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นิสติ มีทักษะในการดาเนินการวิจัย สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
2) สามารถประยุ ก ต์ องค์ ความรู้ท างวิศ วกรรมไฟฟ้ า และถ่ ายทอดสู่ส าธารณชน หรือ
วงการวิชาการ
3) สามารถเผยแพร่ผลงานการวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการหรือตีพิ มพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ทุกชั้นปี
แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ในชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 จานวน 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวน 12 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1) นิสติ เลือกประเด็นที่สนใจ
2) อาจารย์ที่ ป รึก ษาให้คาปรึก ษาในการเลือกหัวข้อ และดาเนิ นการวิจัย ให้ เป็นไปตาม
กระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ใน
การทาวิทยานิพนธ์
5) นิสติ นัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
6) จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นิ สิ ต น าเสนอผลงานวิ จั ย แบบปากเปล่ า ต่ อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
3) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบ
ปากเปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล
1.2 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบและมีวินัยใน
ตนเอง

1.3 มีจรรยาบรรณนักวิจัย

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี แสดงตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้กับการทางานจริง
- ให้ นิ สิ ต ท างานวิ จั ย ที่ ต นเองสนใจ หรื อ ได้ รั บ
มอบหมายจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ก าร
ประเมิ น ผลในปี สุ ด ท้ า ยก่ อ นจบการศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการสอบ
- มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการลงโทษ
- การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือวิธีการที่
นามาใช้ และไม่คัดลอกผลงานผู้อ่นื

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณ ค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน
(2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การประเมินรายงานที่นสิ ิตจัดทา
(2) พฤติกรรมการทาวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจอย่ างถ่ อ งแท้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี ที่ ศึ ก ษาและ
สามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีค วามเข้าใจในวิ ธีก ารพัฒ นาความรู้ใหม่ๆ และการประยุ กต์ใช้ที่ตระหนัก ถึง
ผลกระทบต่อสังคม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี
ที่ศึกษา และการนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
(2) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
(3) มอบหมายงานหรือรายงานที่ต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒ นา
ความรูใ้ หม่ๆ และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบในรายวิชา
(2) การประเมินรายงานที่นสิ ิตจัดทา
(3) ประเมินจากการทาโจทย์การบ้าน
(4) คุณภาพผลงานวิจัย
(5) การสอบวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรูเ้ ดิมในการ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและ
ดาเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กาหนดโจทย์การบ้าน
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาวิจัย
(3) มอบหมายงานที่สง่ เสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
(4) การทาวิทยานิพนธ์โดยใช้หลักการวิจัย
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้ นคว้าด้วยตนเอง เช่น โจทย์การบ้าน
การทารายงาน และการทาโครงงานวิจัย เป็นต้น
(3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
(4) คุณภาพผลงานวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานและร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในการจั ด การปั ญ หา
ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานให้นสิ ิตหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
(2) สนับสนุนให้มคี วามร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสติ และบุคคลกรกับสถาบันต่างๆ
(3) สนับสนุนให้นิสติ นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
2.4.3 วิธีก ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและผลของงานที่ได้มอบหมายของนิสติ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคั ด กรองข้อมู ลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้ในการศึก ษาค้ นคว้ า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม ทั้ ง ในวงการวิ ช าการ
วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการ
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) การทาวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์
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 ผ ลในการเลื อกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) ทักษะการใช้ภาษาในการนาเสนอผลงาน
(4) ทักษะการเขียนผลงานวิชาการ
(5) คุณภาพของบทความวิชาการ
(6) การนาเสนอผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าของวิศวกรรมไฟฟ้ากับศิลปะ
และวัฒนธรรม
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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

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

 ความรับผิดชอบรอง
4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

(1)

(2)

(3)

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

262792 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
262701 คณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หมวดวิชาเลือก

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•

•





•

•



262711 สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าและการ
แพร่กระจายคลื่น

•

•

•

•

•



•

•

•



5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

6. สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)









•

•







•

•







หมวดวิชาบังคับ
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

262712 การออกแบบ
วงจรวีแอลเอสไอ
262713 เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าขั้นสูง
262714 การออกแบบ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
262721 ระบบควบคุม
ขั้นสูง
262722 ระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม
262741 เทคนิคการ
คานวณสาหรับการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
กาลัง

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

(1)

(2)

(3)

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

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

6. สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

•







•

•









•

•







•



•

•







•

•



•

•







•

•



•

•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

262742 การประมาณ
สถานะระบบไฟฟ้ากาลัง
262743 เทคนิคการหา
ค่าเหมาะสมที่สุดใน
ระบบไฟฟ้ากาลัง
262744 เสถียรภาพ
ระบบไฟฟ้ากาลังและ
การควบคุม
262745 คุณภาพของ
ระบบไฟฟ้ากาลัง
262746 ความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้ากาลัง
262747 ระบบการส่ง
กระแสสลับที่ยืดหยุน่ ได้

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

(1)

(2)

(3)

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

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

6. สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

•







•

•









•

•







•



•

•







•

•



•

•







•

•



•

•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

262748 การควบคุม
ความถี่ระบบไฟฟ้ากาลัง
262749 พลศาสตร์ไม
โครกริดและการควบคุม
262761 การควบคุม
และออกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
262762 การควบคุม
ดิจิทัลสาหรับ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
262763 ระบบ
ขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและ
การประยุกต์
262764 คอนเวอร์เตอร์
กาลังสูงแบบสวิตชิง

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

(1)

(2)

(3)

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

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

6. สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

•







•

•









•

•







•



•

•







•

•



•

•







•

•



•

•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

262765 การขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับขั้นสูง
262766 ยานยนต์ไฟฟ้า
ขั้นสูง
262767 การพัฒนา
ไฟฟ้าสาหรับระบบการ
ขนส่งทางราง
262771 การรู้จาแบบ
รูป
262772 ทฤษฎี
สารสนเทศและการ
เข้ารหัสข้อมูล

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

(1)

(2)

(3)

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

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

6. สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

•







•

•









•

•







•



•

•







•



•

•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

262773 การประมวล
สัญญาณดิจิทัลและ
สัญญาณภาพ
262774 การประยุกต์ใช้
การประมวลผล
สัญญาณและภาพเพื่อ
การพัฒนาสังคม
262775 การออกแบบ
วงจรและระบบ
ไมโครเวฟ
262776 วิศวกรรม
สายอากาศขั้นสูง
262793 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

(1)

(2)

(3)

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

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

6. สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

•







•

•









•

•







•



•

•







•



•

•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

262794 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าสือ่ สาร
262795 หัวข้อพิเศษทาง
อิเล็กทรอนิกส์กาลังและ
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
วิทยานิพนธ์
262796 วิทยานิพนธ์
262797 วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต
262791 สัมมนา
146700 ภาษาอังกฤษ
แบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•


•


•


•


•



•
•





•

•

•
•

(3)

•
•

•


(4)

•
•

(3)

(4)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
•
•

•
•

•
•

•
•


•

•
•

6. สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(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 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1.2 การทวนสอบในระดับ หลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาใช้ป รับ ปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณ ภาพของ
หลักสูตรใช้การประเมินจาก
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จ
การศึ ก ษ า ในด้ า นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ป ระกอบการ เพื่ อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณ ฑิ ตที่ จบ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุ ณ สมบั ติ ด้ านอื่ น ๆ ของมหาบั ณ ฑิ ต ที่ เข้ าศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริญ ญาเอกใน
สถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น
อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสติ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3.1 แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพ นธ์ต้อ งได้ รับการตีพิม พ์ หรือ อย่างน้อ ยได้ รับ การยอมรับให้ ตีพิม พ์ ในวารสารระดั บชาติห รือ ระดั บ
นานาชาติที่มคี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิทยานิพนธ์ห รือ ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อ งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิม พ์ในวารสารระดั บชาติห รือระดับนานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุด มศึก ษา เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่ นํ า เสนอฉบั บ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิช าการ
(Proceedings) ดังกล่าว

3.2 แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก ๒ ศึก ษารายวิชาครบถ้ ว นตามที่ กํ าหนดในหลั ก สู ต ร โดยจะต้อ งได้ ระดั บคะแนนเฉลี่ ย
ไม่ ํากว่
ต่ า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บคะแนนหรือ เที ย บเท่ า พร้อ มทั้ ง เสนอวิท ยานิพ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบ
ปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์ห รือ ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อ งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิม พ์ในวารสารระดั บชาติห รือระดับนานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุด มศึก ษา เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่ นํ า เสนอฉบั บ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิช าการ
(Proceedings) ดังกล่าว
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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 การประชุ ม 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 เกิ ด จากการน าองค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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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
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกาหนดรูปแบบกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพิ่มเติม
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 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และดาเนินงานตามระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรก าหนดประเด็นสิ่ งสนั บ สนุนการเรีย นรู้ที่ จาเป็น สาหรับ
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

1. อาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต ร อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช าและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุ ก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิสิ ต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณ ฑิตใหม่ที่มีต่อคุณ ภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ อ้ งผ่านรวม (ข้อ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ
หาจุด อ่อ นและจุด แข็งในการสอนของอาจารย์ผู้ สอน เพื่ อปรับ กลยุ ท ธ์ก ารสอนของ
อาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม
(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยการสอบ
(3) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
(4) วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสติ แต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นสิ ิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินโดยนิสติ ปีสุดท้ายมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และผูใ้ ช้บัณฑิต/ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่
ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุง รายวิชาและหลักสูตร
ต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทัน สมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใิ นการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิต พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดวิชา

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
25 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
24 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

37(3) หน่วยกิต

37(3) หน่วยกิต

36(4) หน่วยกิต

36(4) หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. งานรายวิชา

25 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
1. งานรายวิชา

สาระที่
ปรับปรุง

24 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
7 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
262701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
262701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Engineering
Advanced Electrical Engineering
Mathematics
Mathematics
3(3-0-6)
3(3-0-6)
262791 สัมมนา
Seminar
1(0-3-2)
262792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
262792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
Research Methodology for Science
Research Methodology for Science
and Technology
and Technology
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
262711 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพร่
กระจายคลื่น
Electromagnetic Field and Wave
Propagation
3(2-3-6)
สมการของแมกซ์ เวล สนามที่ ขึ้ น กั บ เวลา
การแพร่กระจายคลื่นระนาบ ลักษณะเฉพาะ
และการไหลของก าลั ง งาน ผลเฉลยของ
ปัญหาค่าขอบเขตสาหรับสนามฮาร์มอนิกส์ที่
ขึ้ น กั บ เวลา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทฤษฎี
สนามและทฤษฎี ว งจร อาทิ อุ ป กรณ์ แ บบ
ลัมพ์และสายนาสัญญาณ
Maxwell’s equations, time-dependent
fields, plane wave propagation,
characteristics and power flow, solution of
boundary-value problems for timeharmonic fields, relation between field

คงเดิม

ย้ายไปรายวิชา
บังคับไม่นับ
หน่วยกิต
คงเดิม

รายวิชาใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

theory and circuit theory such as lump
elements and transmission lines
รายวิชาใหม่
262712 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ
VLSI Circuit Design
3(2-3-6)
แนะน าการออกแบบและวางผั ง วงจรรวม
ขนาดใหญ่ ม าก (วี แ อลเอสไอ) โดยมุ่ งเน้ น
วงจรซี มอส ดิ จิ ทั ล การพั ฒ นามโนทั ศ น์ ใน
การออกแบบระบบ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
การจาลองการท 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
รายวิชาใหม่
262722 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
Industrial Automation Systems
3(2-3-6)
แนะนาระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม การ
ปรั บ สภาพสั ญ ญาณแอนะล็ อ ก การปรั บ
สภาพสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล ตั วรับ รู้แ ละตั วแปร
สัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุม
ดิจิทัล การควบคุมลาดับ 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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สาระที่
ปรับปรุง

applications in automation systems

262721 ระบบควบคุมขั้นสูง
Advanced Control System
3(2-3-6)
ปัญหาและการประยุกต์ใช้การควบคุมชนิด
ปรั บ ตั ว เอง การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์
ตามเวลาจริ ง วิ ธี ก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด และ
แบบจาลองถดถอย ตัวควบคุมชนิดปรับแต่ง
ค่าด้วยตัวเองแบบโดยตรงและแบบโดยอ้อม
ตัวควบคุมชนิดปรับแต่งค่าด้วยตัวเองแบบ
ค า ด ค ะ เน ร ะ บ บ ป รั บ ตั ว เอ งช นิ ด ใช้
แบบจ าลองอ้ า งอิ ง ทฤษฎี เ ลี ย วยาปู น อฟ
แนะนาระบบอัจฉริย ะ ปัญ หาต่า งๆ ในด้า น
การออกแบบและสร้า งระบบควบคุม การ
ควบคุ ม ด้ ว ยเทคนิ ค ของระบบผู้ เชี่ ย วชาญ
การควบคุมฟัซซี การเรียนรู้โดยใช้ตรรกฟัซ
ซี โครงข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์
ในระบบควบคุ ม ระบบควบคุ ม ที่ เรี ย นรู้ ได้
ด้วยตัวเองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

รายวิชาใหม่
262713 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Machines
3(2-3-6)
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
ปรากฏการณ์ ภ าวะชั่ วครู่ ในเครื่ อ งจั ก รกล
ไฟ ฟ้ า ก ารวิ เ ค ราะห์ แ ละออก แบ บ รู ป
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 งจั ก รก ลไฟ ฟ้ าแ ละก ารตรวจห า
ค วามผิ ดพ ร่ อ ง ก ารประยุ กต์ของก าร
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขส าหรั บ เครื่ อ งจั ก รกล
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
ปรับคาอธิบาย
262721 ระบบควบคุมขั้นสูง
รายวิชา
Advanced Control System
3(2-3-6)
ทบทวนการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ
ควบคุ ม แบบคลาสสิ ก การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบสมั ย ใหม่ การออกแบบตั ว
ควบคุ ม ดิ จิ ทั ล ทฤษฎี ก ารควบคุ ม ที่ เหมาะ
ที่สุด การออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้ น
แนะนาการออกแบบระบบควบคุมอัจฉริยะ
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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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 selftuning 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 เทคนิคการคานวณสาหรับการวิเคราะห์ คงเดิม
ระบบไฟฟ้ากาลัง
Computation Technique for Power
System Analysis
3(2-3-6)
คงเดิม
262742 การประมาณสถานะระบบไฟฟ้ากาลัง
262742 การประมาณสถานะระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System State Estimation
Power System State Estimation
3(2-3-6)
3(2-3-6)
ปิดรายวิชา
262743 อิเล็กทรอนิกส์กาลังสมัยใหม่
Modern Power Electronics
3(2-3-6)
262743 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดในระบบ รายวิชาใหม่
ไฟฟ้ากาลัง
Optimization Techniques in Power
System
3(2-3-6)
แนะนาเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุด เทคนิค
การหาค่ า เหมาะที่ สุ ด แบบคลาสสิ ก การ
โปรแกรมเชิ งเส้ น การโปรแกรมไม่ เชิ งเส้ น
ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม การหาค่าเหมาะที่สุดที่
ใช้โครงข่ายประสาท การหาค่าเหมาะที่สุด
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262744 เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลังและการ
ควบคุม
Power System Stabilityand Control
3(2-3-6)
262745 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Quality
3(2-3-6)
262746 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Reliability
3(2-3-6)
262747 ระบบการส่งกระแสสลับที่ยดื หยุ่นได้
Flexible Alternating Current
Transmission Systems
3(2-3-6)
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262744

262745

262746

262747

262748

ของระบบฟั ซ ซี การหาค่ า เหมาะที่ สุ ด กลุ่ ม
อนุภาค การหาค่าเหมาะที่สุดฝูงผึ้ง การหา
ค่าเหมาะที่สุดกบกระโดด ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อย
ตั ว อย่ า งเทคนิ ค การหาค่ า เหมาะที่ สุ ด ใน
ระบบไฟฟ้ากาลัง
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
เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลังและการ
ควบคุม
Power System Stabilityand Control
3(2-3-6)
คุณภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Quality
3(2-3-6)
ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Reliability
3(2-3-6)
ระบบการส่งกระแสสลับที่ยดื หยุ่นได้
Flexible Alternating Current
Transmission Systems
3(2-3-6)
การควบคุมความถี่ระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Frequency Control
3(2-3-6)
ภาพรวมของการควบคุ มระบบไฟฟ้ า กาลั ง
การชดเชยกาลังไฟฟ้ า จริงและการควบคุ ม
ความถี่ ลักษณะเฉพาะผลตอบสนองความถี่
และสมรรถนะพลวัต การออกแบบการควบ

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

รายวิชาใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

คุมความถี่โดยใช้ตัวควบคุมพีไอ การกากับ
ความถี่ ที่ มี เ วลาหน่ ว ง การควบคุ ม หลาย
วัตถุประสงค์สาหรับการกากับความถี่ การ
ควบคุมความถี่โหลด การควบคุมความถี่ใน
เงื่ อ นไขสภาวะฉุ ก เฉิ น พลั ง งานหมุ น เวี ย น
และการกากับความถี่
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
รายวิชาใหม่
262749 พลศาสตร์ไมโครกริดและการควบคุม
Microgrid Dynamics and Control
3(2-3-6)
กริด เชื่ อ มต่ อ แหล่ งจ่ า ยพลั งงานหมุ น เวีย น
ก าลั ง หมุ น เวี ย นส าหรั บ การสนั บ สนุ น การ
ควบคุม แนวคิดและโครงสร้างของไมโครก
ริ ด โห ม ด ก า รท า งา น ข อ งไม โค รก ริ ด
พลศาสตร์ไมโครกริด และการจ าลอง การ
ควบคุมไมโครกริดเชิงลาดับชั้น การควบคุม
ไมโครกริ ด ดี ซี การควบคุ ม ไมโครกริ ด
ทนทาน การควบคุมและการทางานของไม
โครกริดอัจฉริยะ การควบคุมในภาวะฉุกเฉิน
และการปลดโหลดในไมโค รกริ ด ก าร
วางแผนไมโครกริดและการจัดการพลังงาน
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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สาระที่
ปรับปรุง

intelligent microgrid operation and control,
emergency control and load shedding in
microgrids, microgrid planning and energy
management
ปิดรายวิชา

262761 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Technology
3(2-3-6)

262761 การควบคุมและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาใหม่
กาลัง
Power Electronics Control and Design
3(2-3-6)
คอนเวอร์เตอร์ แ บบพี ดั บ บลิ ว เอ็ ม กลยุ ท ธ์
การควบคุ ม ส าหรั บ คอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบพี
ดั บ บลิ ว เอ็ ม เทคนิ ค พี ดั บ บลิ ว เอ็ ม ส าหรั บ
คอนเวอร์ เตอร์แ บบแหล่ งจ่ า ยแรงดั น การ
ควบคุ ม อิ น เวอร์ เ ตอร์ พี ดั บ บลิ ว เอ็ ม การ
ควบคุ ม เร็ ก ทิ ไ ฟเออร์ พี ดั บ บลิ ว เอ็ ม การ
ควบคุมอัจฉริยะสาหรับคอนเวอร์เตอร์กาลัง
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
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 การควบคุมดิจิทัลสาหรับอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาใหม่
กาลัง
Digital Control for Power Electronics
3(2-3-6)
การจาลองเฉลี่ยในเวลาเวลาต่อเนื่องของ ดี
ซี -ดี ซี คอนเวอร์ เ ตอร์ ปริ ภู มิ เ ฉลี่ ย การ
จ าลองสวิ ต ช์ เฉลี่ ย การจ าลองในเวลาไม่
ต่ อ เนื่ อ ง ซี -ทรานส์ ฟ อร์ ม การควบคุ ม
ป้ อ นกลั บ แบบดิ จิ ทั ล การออกแบบตั ว
ควบคุม แบบจาลองสัญญาณขนาดเล็กและ
การควบคุ มดิ จิ ทั ลของอิ น เวอร์ เ ตอร์ พี
ดับบลิวเอ็มสามเฟส เทคนิคการควบคุม
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สาระที่
ปรับปรุง

ก ระแ ส แ ล ะ แ รงดั น ก ารท าให้ เกิ ด ผ ล
ฮาร์ดแวร์
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
รายวิชาใหม่
262763 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและการ
ประยุกต์
Electric Drive Systems and
Applications
3(2-3-6)
ลั ก ษณ ะเฉพาะ แบบจ าลองพลวั ต การ
ท า งา น ใน ส ถ า น ะ ค งตั ว ข อ งม อ เต อ ร์
กระแสตรง การทางานในสถานะคงตั วของ
มอเตอร์เหนี่ย วนา การทางานในสถานะคง
ตัวของมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร
คอนเวอร์เตอร์อิเล็ กทรอนิกส์กาลังสาหรับ
ระบบขั บ เคลื่ อ นดี ซี แ ละเอซี วิ ธี ค วบคุ ม ส
เกลาร์ ความสั ม พั น ธ์ ดุ ล ยภาพพลั ง งาน
ทฤษฎีกรอบอ้างอิง เทคนิคมอดูเลชันความ
ก ว้ า งข อ งพั ล ส์ ส า ห รั บ อิ น เว อ ร์ เ ต อ ร์
แหล่ ง จ่ า ยแรงดั น สามเฟส การควบคุ ม
เวกเตอร์ การควบคุ ม การก าหนดทิ ศ ทาง
สนาม การควบคุ ม แรงบิ ด แบบตรง การ
ประยุ กต์ ระบบขับ เคลื่ อนทางไฟฟ้ า ส 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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สาระที่
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
รายวิชาใหม่
262764 คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์กาลังสูง
High Power Switching Converters
3(2-3-6)
พื้ น ฐานทอพอโลยี ต่างๆ ของคอนเวอร์เตอร์
การสวิตช์ คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ชนิดมีหม้อ
แปลง คอนเวอร์ เตอร์ แ บบแทรกสลั บ คอน
เวอร์เตอร์แบบสวิต ช์คาปาซิเตอร์ คอนเวอร์
เตอร์สั่นพ้อง การควบคุมคอนเวอร์เตอร์ การ
สวิต ช์ การวิเคราะห์ท างพลวัต ของคอนเวอร์
เตอร์ ก ารสวิ ต ช์ การจ าลองการท างานของ
คอนเวอร์เตอร์ การสวิต ช์ การออกแบบคอน
เวอร์เตอร์การสวิตช์
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 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ รายวิชาใหม่
ขั้นสูง
Advanced AC Motor Drives
3(2-3-6)
แบบจ าลองทางพลวัต ของมอเตอร์เหนี่ยวน า
และมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร การ
ควบคุมเวกเตอร์ทั้งทางอ้อมและทางตรงของ
มอเตอร์เหนี่ยวน า การควบคุ มเวกเตอร์ของ
มอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวรที่ใช้ตัวรับ
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สาระที่
ปรับปรุง

รู้ ต าแหน่ ง เทคนิ ค มอดู เ ลชั น เกิ น วิ ธี ก าร
ควบคุมเวกเตอร์แบบไม่ใช้ตัวรับรู้และวิธีการ
ขยายย่ า นความเร็ ว รอบมอเตอร์ ด้ ว ยวิ ธี
สนามแม่เหล็กอ่อนตัวของมอเตอร์เหนี่ยวน า
และมอเตอร์ ซิ ง โครนั ส แบบแม่ เหล็ ก ถาวร
ผลกระทบการผั น แปรของพารามิ เตอร์ ต่ อ
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
รายวิชาใหม่
262766 ยานยนต์ไฟฟ้าขัน้ สูง
Advanced Electric Vehicles
3(2-3-6)
แนะน าเกี่ ย วกั บ ยานยนต์ ไฟฟ้ า ยานยนต์
ไฟฟ้ า แบบไฮบริด ยานยนต์ ไฟฟ้ า แบบปลั๊ ก
อิ น ไฮบริ ด คอนเวอร์ เ ตอร์ ก าลั ง และการ
ขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ ไ ฟ ฟ้ า ระบบกั ก เก็ บ
พลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัดประจุ
แบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า 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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262771 การรู้จาแบบ
Pattern Recognition
3(2-3-6)
ก ารเข้ า ใจแล ะจดจ าแ บ บ ท ฤ ษ ฎี ก าร
ตั ด สิ น ใจแบบเบย์ แนวคิ ด พื้ น ฐานของ
โครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคการแบ่งกลุ่ม
แบบก าหนดและแบบสถิ ติ วิธี ก ารจั ด กลุ่ ม
การสอนในตั ว แบ่ งกลุ่ ม แบบเชิ งเส้ น ล าดั บ
แบบจาลองการตัดสินใจสาหรับรูปแบบการ
แบ่งกลุ่มรายละเอีย ดของตัวเป้าหมายของ
การแบ่งกลุ่มและสิ่งที่ระบบการรู้จารูปแบบ
ต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์การรู้จาแบบ
การประยุกต์ใช้งานและทิศทางการทาวิจัย
ของระบบการรูจ้ าแบบ
Perception and pattern recognition,
Baysean decision theory, basic concept of
neural network, deterministic and
statistical classification techniques,
clustering algorithm, training in linear
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262767 การพัฒนาไฟฟ้าสาหรับระบบการขนส่ง
ทางราง
Electrification Railway Transportation
Systems
3(2-3-6)
การขนส่ ง ทางราง ความเข้ า กั น ได้ ท าง
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของ
เทคโนโลยีการขนส่ง การขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้ า ชนิ ด ต่ า งๆ ระบบการป้ อ งกั น ระบบ
ต่ า งๆ ส าหรั บ ล้ อ เลื่ อ น อุ ป กรณ์ กั ก เก็ บ
พลังงานสาหรับการขนส่งทางราง
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 การรู้จาแบบรูป
Pattern Recognition
3(2-3-6)
มู ล ฐานเชิ ง สถิ ติ ส าหรั บ การรู้ จ าแบบรู ป
ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจของเบย์ ตั วจ าแนกเชิ ง
เส้ น และไม่ เ ชิ ง เส้ น การคั ด เลื อ กลั ก ษณะ
ส าคั ญ การจั บ คู่ แ บบทาบเคี ย ง โครงข่ า ย
ประสาท
Methodologies of statistical pattern
recognition, Bayesian decision theory,
linear and nonlinear classifier, feature
selection, template matching, neural
networks

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

ปรับชื่อ
รายวิชา
ภาษาไทย และ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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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 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Signal Processing
3(2-3-6)
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

รายวิชาใหม่
262772 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสข้อมูล
Information Theory and Source Coding
3(2-3-6)
ข้อมูลเป็นช่วงแบบไร้ความจา เอนโทรปี การ
เข้ า รหั ส เอ น โท รปี แ ล ะ ข้ อ จ า กั ด ข อ ง
สมรรถนะข้ อ มู ล ต่ อ เนื่ อ งแบบมี ค วามจ า
การควอนไทซ์ สั ญ ญาณเสี ย ง การเข้า รหั ส
แบบดิฟเฟอเรนเชียลและการทานายแบบเชิง
เส้น ทฤษฎีการผิดเพี้ยนของอัตรา มาตรฐาน
การเข้ารหัสสัญญาณเสียง
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 รายวิชาใหม่
ภาพ
Digital Image and Signal Processing
3(2-3-6)
ระบบเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและ
คุณสมบัติ การแปลงซีและการแปลงกลับซี
อนุ ก รมฟู รี เ ยร์ การแปลงฟู ริ เ ยร์ แ บบไม่
ต่ อ เนื่ อ งทางเวลาและการแปลงกลั บ การ
แปลงฟู ริเยร์แ บบไม่ต่ อเนื่อ งและการแปลง
กลั บ การสุ่ ม สั ญ ญาณ อั ต ราสุ่ ม ไนควิ ส ต์
การประมาณค่ า ในช่ ว งและเดซิ เมชั น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ตัวกรองสัญญาณ
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สาระที่
ปรับปรุง

ดิจทิ ัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์จากัดและ
ไม่จากัด การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว แนะนา
การประมวลผลภาพดิจิทัลและการแปลงฟูริ
เยร์ของภาพ การประยุกต์ใช้การประมวลผล
ภาพและสัญญาณดิจทิ ัล
Linear time invariant systems and their
properties, Z-transform and inverse
Z-transform, Fourier series, ContinuousTime 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 รายวิชาใหม่
และภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
Signal and Image Processing
Application for Social Development
3(2-3-6)
แนะนากระบวนการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็น
ศู น ย์ ก ลาง การประมวลผลสั ญ ญาณ 1 มิ ติ
การประมวลผลสั ญ ญ าณ หลายมิ ติ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประมวลผลสั ญ ญ าณ กั บ
พลั ง งาน การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประมวลผล
สัญญาณกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้การ
ประมวลผลสัญญาณกับการแพทย์
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สาระที่
ปรับปรุง

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
รายวิชาใหม่
262775 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ
Microwave Circuit and System Design
3(2-3-6)
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนาไมโครเวฟ บีเจที เมสเฟต
มอสเฟต กันสส์ และไดโอดไมโครเวฟอื่น ๆ
การประยุกต์ใช้ในวงจรขยายสัญญาณ วงจร
ออสซิ ล เลต วงจรมอดู เลต และวงจรผสม
สั ญ ญาณ พิ จ ารณาการออกแบบระบบ
ไมโครเวฟ การออก แบบก ารเชื่ อ มต่อ
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
รายวิชาใหม่
262776 วิศวกรรมสายอากาศขั้นสูง

Advanced Antenna Engineering
3(2-3-6)
ชนิด และพารามิเตอร์ข องสายอากาศ การ
วิเคราะห์ ส ายอากาศ สายอากาศแบบเส้ น
ลวด สายอากาศแบบช่ อ งเปิ ด ตั ว สะท้ อ น
สายอากาศแบบไมโครสตริปและสายอากาศ
แบบช่ ว งความถี่ ก ว้ า ง แนวคิ ด ของการ
อาร์เรย์ ส ายอากาศ ระบบสายอากาศและ
เทคนิคการวัด
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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สาระที่
ปรับปรุง

measurement techniques
ปิดรายวิชา

262793 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Special Topic in Electrical
Engineering
3(2-3-6)

รายวิชาใหม่
262793 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
Special Topic in Electrical Power
Engineering
3(2-3-6)
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ก าลั ง การค้ น คว้ า การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การนาเสนอ 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
รายวิชาใหม่
262794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Special Topic in Communications
Engineering
3(2-3-6)
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สื่ อ สาร การค้ น คว้ า การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การนาเสนอ 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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262795 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์กาลังและ
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Special Topic in Power Electronic and
Electric Drives
3(2-3-6)
การกาหนดประเด็นหั วข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น
อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการขับเคลื่อนทาง
ไฟฟ้ า การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์แ ละสั งเคราะห์ การนาเสนอ การ
อภิปราย 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

262796 วิทยานิพนธ์
Thesis

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา และ
12 หน่วยกิต ปรับคาอธิบาย
การสร้า งองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย รายวิชา
อย่ า งเป็ น ระบบ และการแก้ ไ ขปั ญ หาใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
Constructing knowledge by systematic
research methodology, and problem
solving in electrical engineering

12 หน่วยกิต
ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัย อย่า งเป็น ระบบ และการ
แ ก้ ไข ปั ญ ห า ใน หั ว ข้ อ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
วิศวกรรมไฟฟ้า
Constructing new knowledge by
systematic research methodology, and
problem solving in electrical engineering
262795 วิทยานิพนธ์
262797 วิทยานิพนธ์
Thesis
Thesis
37 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
แนวคิ ด พื้ น ฐานของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทาง
แนวคิ ด พื้ น ฐานของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบการแก้ปัญหาทาง
วิ ศ วกรรมในทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ ปั ญ หา
วิ ศ วกรรมในทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ ปั ญ หา
ปลายเปิ ด ในด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ระดั บ
ปลายเปิ ด ในด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ระดั บ
บัณ ฑิ ต ศึ กษา โดยเน้ น การพั ฒ นาและการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยเน้ น การพั ฒ นาและการ
วิ จั ย ล่ า สุ ด การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ ด้ ว ย
วิ จั ย ล่ าสุ ด ก ารส ร้ า งองค์ ค วาม รู้ ด้ วย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ

ปรับรหัส
รายวิชา ปรับ
ลดหน่วยกิต
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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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
262791 สัมมนา
Seminar

3 หน่วยกิต
ย้ายมาจาก
รายวิชาบังคับ

1(0-3-2)
คงเดิม
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate
Intensive English for Graduate
Studies
Studies
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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110

111
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ภาคผนวก ช
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2561, 93-96.
เชวศั ก ดิ์ รั ก เป็ น ไทย, เสริ ม ศั ก ดิ์ เอื้ อ ตรงจิ ต ต์ , และ จงลั ก ษณ์ พาหะซา (2560). การ
เปรียบเทียบวิธีการประมาณสถานะทนทานสาหรับการประมาณสถานะระบบไฟฟ้า
ก าลั ง . การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ครั้ ง ที่ 40, โรงแรมเดอะซายน์
จังหวัดชลบุรี, 15-17 พฤศจิกายน 2560, 9-12.
วันวิสาข์ รื่นจิตต์, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2560). ผลกระทบของ
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การประชุ ม ทางวิ ช าการพะเยาวิ จั ย ครั้ ง ที่ 6 , ณ หอประชุ ม พญ าง าเมื อ ง
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.
ดารงศักดิ์ วงศ์ตา, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ จงลักษณ์ พาหะซา (2559). การประมาณการ
ผลิตกาลังสูงสุดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, หน้า 183-186, โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอา
บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี, 2-4 พฤศจิกายน 2559, 183-186.
เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2559). ผลกระทบของอุณหภูมติ ัวนาสายส่ง
ที่มีต่อการประมาณสถานะสามเฟส. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่
39, โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอาบีช 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 ศรีดวงคา, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์, ปฎล บุศย์น้าเพชร, และ สุ
รพล ด ารงกิ ตติกุ ล (2558). การประมาณสถานะสาหรับ ระบบจาหน่าย 22 กิโล
โวลต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38,
โรงแรมวรบุ รี อโยธยา คอนเวนชั่ น รีส อร์ ท , จั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา, 18-20
พฤศจิกายน 2558, 5-8.
C. Rakpenthai, and S. Uatrongjit (2015). A new hybrid state estimation based on pseudovoltage measurements. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic
Engineering. 10(supplement 1), S19-S27.
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