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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา   

 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย     : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา  

ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering Education 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

ชื่อยอ (ไทย)   : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

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

ชื่อยอ (อังกฤษ)    : Ph.D. (Electrical Engineering Education) 

 

3. วิชาเอก 

ไมมี 

 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

51 หนวยกิต   

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป แบบ 1.1 และแบบ 2.1  

5.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดดี 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมมี 

5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

- ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559 

- เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เม่ือวันท่ี 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

- ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

     แหงชาติ พ.ศ. 2552  ในป พ.ศ. 2565 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังการสำเร็จการศึกษา 

-  อาจารยประจำสถาบันการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

-  นักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 

-  วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

-  นักวางแผนและจัดการดานวิศวกรรมไฟฟา 

-  ผูประกอบการดานวิศวกรรมไฟฟา 
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9. ช่ือ - นามสกุล ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

หมายเหตุ 

 ลำดับท่ี 1     ประธานหลักสูตร 

  

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. ท่ี 

สำเร็จการศึกษา 

1. นายสมศักดิ์   อรรคทิมากูล รองศาสตราจารย Ph.D.  (Microwave and optical 

transmission) 

D.E.A. (Microwave and     

optical transmission) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Ecole National Supérieur de 

l’Aéronautique et de l’Espace, France  

Ecole National Supérieur de 

l’Aéronautique et de l’Espace, France 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2544 

 

2536 

 

2531 

2 นายชัยยพล  ธงชัยสุรัชตกูล ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D.  (Electrical Engineering) 

วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Vanderbilt University, USA 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2544 

2535 

2532 

3 นายมนตรี   ศิริปรัชญานันท รองศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2547 

 

2543 

 

2537 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

1518 ถนนประชาราษฏร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปจจุบันนี ้ทรัพยากรทางธรรมชาติลวนมีอยู อยางจํากัด ดังนั ้นองคความรู ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสามารถชวยพัฒนาและประยุกตใชทรัพยากรเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

และบรรลุเปาหมายในการมุงเนนใหประชาชนอยูดี กินดี โดยผานกระบวนการทางการศึกษา คนควา วิจัยและ

พัฒนา (Research & Development) ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถนําเทคโนโลยีใหม ๆ 

มาใชประโยชนและพัฒนาในเชิงพาณิชยและตอบสนองความตองการของสังคมที่มุงสูการพึ่งพาตนเองไดอยาง

เหมาะสม ตลอดจนลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ดังนั้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

จึงไดนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดกำหนดแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) มุงเนน 

การสรางสมดุลระหวางการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุก 

ภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

ยุทธศาสตรชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตร ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ดังนั้นการใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนผานระบบการจัด

การศึกษาขั้นสูงทางดานวิศวกรรมศาสตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการผลิต

อัตรากำลังคนที ่ม ีความรู  ทักษะ และเจตคติที ่ด ีในการปฏิบัต ิงาน ที ่สามารถรองรับกับความตองการ 

ของภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและตางประแทศ จึงเปนพันธกิจที่สำคัญของสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือมุงสูการพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องตลอดไป 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การจัดการศึกษาระดับสูงตองคำนึงถึงสถานการณปญหาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรท้ังระดับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีไมสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลย ีและไมสามารถรองรับ

กับการเปลี่ยนผานจากอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานเปนหลักมาเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง ดังนั้นการวิจัย

และพัฒนาดานเทคโนโลยีชั้นสูงจึงเปนสวนสำคัญและมีความจำเปนตอภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม มากกวา

นั้นการพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จึงเปนสวนท่ีนักการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของควรตระหนักและใหความสำคัญ ดังนั้นหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จึงมุงเนนที่การสรางและพัฒนา
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ใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะ ท่ีมีการบูรณาการศาสตรท้ังทางดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษาข้ันสูง

อยางเหมาะสม อันเปนการสงเสริมใหผูเรียนทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพท้ัง

ในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมใหมีจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ 

 มหาวิทยาลัย 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทำให

หลักสูตรตองมีการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู สมัยใหม และสงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย  

และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาที่เปนการผสมผสานองคความรูทั้งทางดานวิศวกรรมไฟฟา

และการศึกษา โดยมุงเนนใหมีเนื้อหาสาระในการออกแบบ การวิเคราะห การถายทอดองคความรู การใชระบบ

สารสนเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีที ่ทันสมัยที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันทางเศรษฐกิจทั้งภายใน 

และตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหม ีค ุณภาพและมีคุณธรรมที ่รองรับกับ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือมุงสูยุคประเทศไทย 4.0 อยางมีประสิทธิภาพ 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรมีเปาหมายที ่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที ่พึงประสงค  

การวิจัยและพัฒนา การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความมุงมั่นท่ี

จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหมีท้ัง

ความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ใหมีความเปนเลิศในดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา มีความสามารถในการทำวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี  

และการถายทอดองคความรูเพื่อเกื้อหนุนตอการพัฒนาระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

ตลอดจนการสรางดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยที่สามารถรองรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   ไมมี 

 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

   ไมมี 

 13.3  การบริหารจัดการ 

ไมมี 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีความรู และมีทักษะขั้นสูงเพื่อการวิจัย พัฒนา และถายทอดองคความรู

ดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ตลอดจนมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.2 ความสำคัญ 

นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและระบบ

การศึกษา เพื่อมุงสูสังคมแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทั้งภายในและตางประเทศ ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จึงมุงเนนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถสราง

องคความรูสมัยใหมโดยการบูรณาการศาสตรทางดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา สำหรับรองรับการจัด

การศึกษาข้ันสูงและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรมี

การสงเสริมเครือขายแหงการเรียนรู และผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมอันเปนท่ียอมรับในระดับสากล  

1.3 วัตถุประสงค   

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ ในดานตาง ๆ  ดงันี้ 

  1.3.1 การสรางและพัฒนาองคความรู ทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื ่อนําไปใชในการพัฒนา 

การเรียนการสอนในสถานศึกษาและการพัฒนางานในภาคอุตสาหกรรม ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.3.2 การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อใหเกิดองคความรูใหมและสรางเปน

นวัตกรรมสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 

 1.3.3 การประยุกตใชงานวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาและการฝกอบรม ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

 1.3.4 การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ

วินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

1.4  จุดเดนเฉพาะของหลักสูตร 

 1.4.1 ผลิตอาจารยท่ีมีความสามารถดานการสอนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

 1.4.2  ผลิตนักฝกอบรมท่ีมีความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยีดานวิศวกรรมไฟฟาในสถานประกอบการ 

    1.4.3 ผลิตผูบริหารและผูประกอบการทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
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1.5  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

 ชั้นปที่ 1  ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห และปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

มีการถายทอดและจัดฝกอบรมองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอขอมูล 

และสามารถใชระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถศึกษา 

คนควาขอมูลไดดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 ชั้นปท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห และแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

สามารถพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู ที่นำไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา  

มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอขอมูล สามารถทำงานเปนทีมและปรับตัวอยูในสังคม และใชระบบ

สารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถศึกษา คนควาขอมูลไดดวย

ตนเอง มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 ชั้นปท่ี 3  ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห และแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

สามารถใชเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม สามารถบริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพ

ไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรูที ่นำไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

ทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอขอมูล มีความรู ความสามารถในการ

ทำงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ที ่สามารถนำไปประยุกตใชในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถศึกษา คนควาขอมูลไดดวยตนเอง และมีทักษะใน 

การเรียนรูตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

8 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหได

มาตรฐาน สป.อว. 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐาน   

มาจากกรอบมาตรฐานระดับ   

อุดมศึกษาแหงชาติ และติดตาม

ประเมินคุณภาพหลักสูตรอยาง

สม่ำเสมอ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

หล ักส ูตรในการพ ิจารณาและ

ดำเนินการบริหารหลักสูตรอยางมี

คุณภาพเปนประจำอยางตอเนื่อง

ทุก 5 ป 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

- สรางเครือขายความรวมมือใน

การเปดหลักสูตรกับนานาชาติ

โ ดยจ ั ดการ เ ร ี ยนกา รสอน

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย  

- สรางเครือขายความรวมมือใน

การจัดและเขารวมประชุมสัมมนา 

ทางวิชาการระดับนานาชาต ิ

กำหนดให ม ีการจ ัดทำผลงาน

วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่ตีพิมพ

ในวารสารนานาชาติ หรือนำเสนอ

ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ที ่อย ู ในฐานขอมูล SCOPUS หรือ 

Web of Science 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของส ังคม 

การศึกษาของประเทศ 

- สรางโอกาสทางการศึกษาโดย

จัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

ในมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เ ตร ี ยมบ ุ คลากร ให  ม ี ค ว าม รู  

ความสามารถในการวิจัยเกี่ยวกับ

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ไมมี  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

   ในเวลาราชการ  วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น.  

   นอกเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร เวลา 16.00-21.00 น.  

     วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 แบบ 1.1    

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟากำลัง วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือเทียบเทา  

2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไมต่ำกวา 3.00 และในระดับปริญญา

โทไมต่ำกวา 3.50 และจะตองผานการทำวิทยานิพนธไมต่ำกวา 12 หนวยกิต ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับรอง 

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผานตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4. มีผลงานวิจัยท่ีมีการเสนอตอที ่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที ่ม ีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus อยางนอย 1 เรื่อง และตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการ

ใหผลงานวิจัยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่อยูในฐานขอมูล Scopus ที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น อยางนอย 1 เรื่อง  

5. มีประสบการณในการทำงานในตำแหนงอาจารย นักวิจัย นักเทคโนโลยี หรือทำงานเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน หรือการฝกอบรม ไมนอยกวา 2 ป 
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แบบ 2.1    

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟากำลัง วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือเทียบเทา  

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผานตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไมต่ำกวา 2.50 และในระดับปริญญา

โทไมต่ำกวา 3.00 และ 

3.1  ผานการทำวิทยานิพนธไมต่ำกวา 12 หนวยกิต ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

3.2  กรณีไมผานการทำวิทยานิพนธ ตองมีผลงานวิจัยท่ีมีการเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) อยางนอย 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติที ่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนท่ี

ยอมรับในสาขาวิชานั้น อยางนอย 1 เรื่อง  

4. มีประสบการณในการทำงานในตำแหนงอาจารย นักวิจัย นักเทคโนโลยี หรือทำงานเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน หรือการฝกอบรม ไมนอยกวา 1 ป 

5. ผูท่ีไมอยูในเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 ความรูดานการทำวิจัยและองคความรูดานการศึกษาไมเพียงพอ 

2.3.2 ความรูดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

2.3.3 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงข้ึน 

2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศ หรือสอนเสริมสำหรับการเตรียมความรูพ้ืนฐานหรือเสริมแนวคิดการทำวิจัย 

2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมความรูเก่ียวกับการทำวิจัย/การเรียนการสอน/ภาษาตางประเทศ 

2.4.3 จัดกิจกรรมการแนะนำการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย  

และสงเสริมกิจกรรมสัมพันธเพ่ือสรางเครือขายรวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารย 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

11 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

แบบ 1.1  

ระดับช้ันป 
ปการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปท่ี 3 - - 5 5 5 

รวมท้ังหมด 5 10 15 15 15 

บัณฑิตท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

แบบ 2.1  

ระดับช้ันป 
ปการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 3 - - 10 10 10 

รวมท้ังหมด 10 20 30 30 30 

บัณฑิตท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

 

 

 

 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ (บาท) 

 

 
2564 2565 2566 2567 2568 

งบประมาณแผนดนิ 2,400,000 2,550,000 2,700,000 2,850,000 3,000,000 

งบประมาณเงินรายได 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

รวมรายรับ 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก.    งบดำเนินการ           

เงินเดือน  2,400,000 2,550,000 2,700,000 2,850,000 3,000,000 

คาตอบแทน 40,000 60,000 80,000 80,000 80,000 

คาใชสอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

คาวัสด ุ 50,000 80,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก) 2,540,000 2,740,000 2,930,000 3,080,000 3,230,000 

ข.  งบลงทุน           

คาครุภัณฑ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 2,740,000 2,940,000 3,130,000 3,280,000 3,430,000 

จำนวนนักศึกษา 15 30 45 45 45 

คาใชจายตอหัว

นักศึกษา/ป 
182,600 98,000 69,600 72,900 76,200 

 

   คาใชจายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตตอหัวตอป (สูงสุด)  182,600 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

13 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร   51   หนวยกิต 

 แบบ 1.1 

  หมวดวิชาบังคับ      

  วิทยานิพนธ     51 หนวยกิต 

  วิชาบังคับไมนับหนวยกิต*   2  หนวยกิต 

    รวมตลอดหลักสูตร  51 หนวยกิต 

   * รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลเปน S/U 

 แบบ 2.1 

  หมวดวิชาบังคับ     48 หนวยกิต 

  วิชาบังคับการศึกษา   6  หนวยกิต 

  วิชาบังคับทางเทคนิค   6  หนวยกิต 

  วิทยานิพนธ   36  หนวยกิต  

  วิชาบังคับไมนับหนวยกิต*   2  หนวยกิต 

   หมวดวิชาเลือก       3   หนวยกิต 

     รวมตลอดหลักสูตร  51 หนวยกิต 

  * รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลเปน S/U  

 

รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 

- วิทยานิพนธ  

 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา        จำนวนหนวยกิต  

แบบ 1.1 

020237100    วิทยานิพนธ                    51     หนวยกิต 

  (Dissertation)  

แบบ 2.1 

020237101    วิทยานิพนธ                    36     หนวยกิต 

  (Dissertation)  
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- วิชาสัมมนา (แบบ 1.1 และแบบ 2.1) 

  นักศึกษาตองศึกษารายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต จำนวน  2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  

   รหัสวิชา            ชื่อรายวิชา                    จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควาดวยตัวเอง) 

020237102   สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1           1(0-3-1)  

  (Seminar on Electrical Engineering Education I) 

020237103   สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2           1(0-3-1) 

 (Seminar on Electrical Engineering Education II)  

 

- วิชาบังคับการศึกษา  (แบบ 2.1) 

นักศึกษาตองศึกษาไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

   รหัสวิชา            ชื่อรายวิชา                  จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควาดวยตัวเอง) 

020237000   การวิเคราะหการสอนข้ันสูงดานเทคโนโลยีไฟฟา           3(3-0-6) 

  (Advanced Instructional Analysis in Electrical Technology) 

020237001   การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา         3(3-0-6) 

  (Research and Development in Electrical Engineering Education) 

020237002   นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา         3(3-0-6) 

  (Modern Educational Innovation in Electrical Engineering)  

020237003   หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา           3(3-0-6) 

  (Advanced Topic in Electrical Engineering Education)    

 

- วิชาบังคับทางเทคนิค (แบบ 2.1) 

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาจากกลุมวิชาเดียวกันหรือกลุมวิชาอื่นก็ได จำนวนรวมกัน 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เพ่ือใชสำหรับทำวิทยานิพนธ  โดยกลุมวิชาตาง ๆ มีดังนี้ 

1. กลุมวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง 

   รหัสวิชา            ชื่อรายวิชา                  จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควาดวยตัวเอง) 

020237300  การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร        3(3-0-6) 

  (Computer Aided Power System Analysis) 

020237301  การหาคาเหมาะท่ีสุดของระบบไฟฟากำลัง      3(3-0-6) 

  (Power System Optimization) 

020237302  โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

  (Smart Grids) 

020237303  ระบบการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

      (Energy Management System) 
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020237304  เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและแสงอาทิตย      3(3-0-6) 

      (Fuel and Solar Cell Technology) 

020237305  หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 

      (Advanced Topic in Power System Engineering) 

  

2. กลุมวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 

   รหัสวิชา            ชื่อรายวิชา                    จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควาดวยตัวเอง) 

020237400  ระบบควบคุมอัจฉริยะ  3(3-0-6)  

  (Intelligent Control System) 

020237401   การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ     3(3-0-6) 

   (System Modeling and Simulation Design) 

020237402   เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม      3(3-0-6) 

  (Energy Technology and Control) 

020237403 วิศวกรรรมหุนยนตข้ันสูง  3(3-0-6) 

 (Advanced Robotic Engineering) 

020237404 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบควบคุม   3(3-0-6) 

     (Advanced Topic in Control System Engineering)  

 

 3. กลุมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

   รหัสวิชา            ชื่อรายวิชา                    จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควาดวยตัวเอง) 

020237500  คอมพิวเตอรกราฟฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล  3(3-0-6) 

 (Computer Graphic and Digital Image Processing) 

020237501  วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตชกำลังข้ันสูง  3(3-0-6) 

  (Advanced Power Switching Converters) 

020237502 ระบบฝงตัวข้ันสูงและการประยุกตใชงาน  3(3-0-6) 

  (Advanced Embedded System and Its Application) 

020237503  วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง  3(3-0-6) 

 (Advanced Microelectronic Circuits) 

020237504 การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายข้ันสูง  3(3-0-6) 

  (Advanced Network Analysis and Synthesis) 

020237505 วงจรรวมแบบแอนะลอ็กและผสมสัญญาณ             3(3-0-6) 

     (Analog and Mixed-Signal Integrated Circuits) 

020237506 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 

     (Advanced Topic in Electronic Engineering)  
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4. กลุมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

   รหัสวิชา            ชื่อรายวิชา                    จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควาดวยตัวเอง) 

020237600   การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม                  3(3-0-6) 

  (Modern Wireless and Optical Communications) 

020237602 เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา      3(3-0-6)  

 (Computational Techniques for Electromagnetic Wave) 

020237603 การวิเคราะหสายอากาศ      3(3-0-6) 

 (Antenna Analysis)  

020237605  หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม                3(3-0-6) 

  (Advanced Topic in Telecommunication Engineering) 

020237606   ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถ่ีสูง               3(3-0-6)  

 (High-Frequency Electromagnetic Wave Theory)   

020237607  วงจรไมโครเวฟข้ันสูงและวงจรขยายสัญญาณ              3(3-0-6) 

 (Advanced Microwave Circuits and Amplifiers) 

 

หมวดวิชาเลือก 

   นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา จำนวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาขางตน หรือเลือกเรียนจาก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ

และตางประเทศในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ

วิชาการของภาควิชา 
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แผนการศึกษา 

-  แบบ 1.1  

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา           จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

 020237102*  สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1              1(0-3-1) 

    (Seminar on Electrical Engineering Education I) 

 020237100  วิทยานิพนธ                6 

   (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา           จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

 020237103*  สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2                     1(0-3-1) 

    (Seminar on Electrical Engineering Education II) 

 020237100      วิทยานิพนธ           9 

    (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       จำนวนหนวยกิต 

 020237100    วิทยานิพนธ                      9 

   (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       จำนวนหนวยกิต 

 020237100    วิทยานิพนธ                               9 

   (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 
   

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       จำนวนหนวยกิต 

 020237100    วิทยานิพนธ                               9 

   (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       จำนวนหนวยกิต 

 020237100    วิทยานิพนธ                               9 

  (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 

        * รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา 

  

 - แบบ  2.1 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา           จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

 0202370xx  วิชาบังคับการศึกษา            3(3-0-6)  

    (Educational Subject)   

 02 xxxxxxx  วิชาบังคับทางเทคนิค             3(3-0-6) 

    (Technical Subject)   

 020237102*  สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1                1(0-3-1) 

    (Seminar on Electrical Engineering Education I)  

Xxxxxxxxxx  วิชาเลือก              3(x-x-x) 

   (Elective Course)   
    

รวม  9  หนวยกิต 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา           จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

 0202370xx  วิชาบังคับการศึกษา            3(3-0-6)  

    (Educational Subject)   

 02 xxxxxxx  วิชาบังคับทางเทคนิค             3(3-0-6) 

    (Technical Subject)   

020237101  วิทยานิพนธ                     3 

  (Dissertation) 

020237103*      สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2    1(0-3-1) 

   (Seminar on Electrical Engineering Education II) 

รวม  9  หนวยกิต 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       จำนวนหนวยกิต 

020237101  วิทยานิพนธ            9 

   (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       จำนวนหนวยกิต 

020237101  วิทยานิพนธ               9 

   (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       จำนวนหนวยกิต 

020237101  วิทยานิพนธ               9 

   (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       จำนวนหนวยกิต 

020237101  วิทยานิพนธ               6 

   (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา  

020237000  การวิเคราะหการสอนข้ันสูงดานเทคโนโลยีไฟฟา          3(3-0-6) 

 (Advanced Instructional Analysis in Electrical Technology) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite  : None 

 หลักการ มโนทัศน และทฤษฎีที่สัมพันธกับการจัดการเรียนการสอนขั้นสูงสำหรับการศึกษาใน

ระบบและตามอัธยาศัย การวิเคราะหรูปแบบการสอนขั้นสูงดานทฤษฎีและปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาอยาง

มีประสิทธิผล การจดัระบบการเรียนการสอน การประเมินผลการเรยีนการสอน 

 Principles, concept and theory related to advanced instruction; formal and informal 

education; advanced analysis of theoretical and practical teaching model  effective instructional 

design and development; management of learning system; learning and teaching evaluation. 

 

020237001  การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา                                  3(3-0-6) 

  (Research and Development in Electrical Engineering Education) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  ปรัชญาของการศึกษาดานวิศวกรรม มโนทัศนของการเรียนการสอนดานวิศวกรรมไฟฟา กลยุทธ 

เทคโนโลยี รูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม การเรียนและการสอนดานวิศวกรรม  

การศึกษาแบบสหวิทยาการและบูรณาการความคิดสรางสรรค การออกแบบ การแกปญหาและการทำงานเปน

ทีมในวิศวกรรมศึกษา การคนควาและการนำเสนองาน การวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมศึกษา 

  Philosophy in engineering education; learning and teaching concept in electrical 

engineering; strategy, technology, learning and teaching models, engineering curriculum 

development; engineering learning and teaching; interdisciplinary and integrated study, 

creativity, design, problem solving and teamwork in engineering education; research and 

presentation, engineering education research and development. 
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020237002 นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา          3(3-0-6) 

    (Modern Educational Innovation in Electrical Engineering) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   Prerequisite  : None 

   แนวโนม ผลกระทบ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การใชงานเครือขาย

สังคมและโปรแกรมสำเร็จร ูป การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการเรียนการสอน 

   Trend; impact; development of educational innovation and technology; social 

network and software utilization; information technology and computer network management; 

electronic media design; applications of modern technology and innovation in instruction. 

 

020237003   หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา           3(3-0-6) 

  (Advanced Topic in Electrical Engineering Education)    

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

    Prerequisite  : None 

รายวิชานี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมและเนื้อหาที่เกี่ยวของทางดานวิศวกรรมไฟฟา

ศึกษา และแนวโนมในอนาคตของงานวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

   The course covers the modern educational technology and related content in 

electrical engineering education and future trend of researchs in electrical engineering 

education. 
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020237100    วิทยานิพนธ                            51  

   (Dissertation) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

    Prerequisite  : None 

    นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้งโดย

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอยาง

เครงครัด นักศึกษาตองนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอยจำนวน 1 เรื ่อง  

และตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอยจำนวน 2 เรื่อง กอนจบการศึกษา 

   Students are required to conduct a dissertation under supervision of advisors 

appointed by Graduate College.  Rules and regulations for undertaking dissertation set by 

students’ department and Graduate College must be observed strictly.  Students’ research 

article( s)  must be publicized in international conference at least 1  publication, and published 

in international journal at least 2 publications before graduation.  

 

020237101   วิทยานิพนธ                            36  

   (Dissertation) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

    Prerequisite  : None 

    นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้งโดย

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอยาง

เครงครัด นักศึกษาตองนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอยจำนวน 1 เรื่อง และ

ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอยจำนวน 1 เรื่อง กอนจบการศึกษา 

   Students are required to conduct a dissertation under supervision of advisors 

appointed by Graduate College.  Rules and regulations for undertaking dissertation set by 

students’ department and Graduate College must be observed strictly.  Students’  research 

article( s)  must be publicized in international conference at least 1  publication, and published 

in international journal at least 1 publication before graduation.  
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020237102 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1          1(0-3-1)   

   (Seminar on Electrical Engineering Education I) 

    วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

      Prerequisite  :  None 

 อาจารยประจำวิชาหรือภาควิชาจะจัดการบรรยายหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีศึกษา 

ที่นักศึกษาตองเขาฟงการบรรยายดังกลาว สรุป และอภิปรายเกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากการฟงการบรรยาย 

อาจารยประจำวิชาอาจกำหนดใหนักศึกษาไปฟงการบรรยายนอกสถานท่ี  

   Lecturers on topics related to students’ field of study will be provided. Students 

are required to attend those lectures, to summarize, and to discuss what they have gained from 

them in class. Students may be assigned to attend lectures outside the university. 

  

020237103 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2          1(0-3-1)  

             (Seminar on Electrical Engineering Education II) 

              วิชาบังคับกอน : ไมมี 

      Prerequisite  :  None 

  อาจารยประจำวิชาหรือภาควิชาจะจัดการบรรยายหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวขอกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

นักศึกษาตองเขาฟงการบรรยายดังกลาว สรุป และอภิปรายเกี่ยวกับความรูที ่ไดรับจากการฟงการบรรยาย

อาจารยประจำวิชาจะกำหนดใหนักศึกษาไปฟงการบรรยายนอกสถานที่ แลวนำความรูที่ไดรับมาบูรณาการเพ่ือ

เปนแนวทางในการทำวิทยานิพนธตอไป 

  Lecturers on topics related to students’ field of study will be provided. Students 

are required to attend those lectures, to summarize, and to discuss what they have gained from 

them in class. Students are assigned to attend lectures outside the university. Integration of the 

gained knowledge will be used as a guideline for conducting students’ own dissertation. 

 

020237300 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร          3(3-0-6) 

   (Computer Aided Power System Analysis) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   Prerequisite  : None 

  แบบจำลองสวนประกอบของระบบไฟฟากำลัง การวิเคราะหโหลดโฟลว การวิเคราะหความ

ผิดปกติของระบบ ปฏิบัติการประยุกตใชซอฟตแวรในการวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง  

   Model of power system component; load flow analysis; fault system analysis; 

application software for power system analysis. 

 

 



มคอ.2 

24 
 

020237301    การหาคาเหมาะท่ีสุดของระบบไฟฟากำลัง     3(3-0-6) 

   (Power System Optimization) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   Prerequisite  : None 

  ขอบเขตและมโนทัศน วิธีการหาคาเหมาะที่สุดสมัยใหมสำหรับการแกปญหาในระบบไฟฟา

กำลัง ยูนิตคอมมิตเมนต การจายโหลดอยางประหยัด การไหลของกำลังไฟฟาอยางเหมาะท่ีสุด การวางแผนการ

ขยายสายสง การใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการแกปญหา  

   Scope and concept; modern optimization method for solving power system 

problem; unit commitment; economic dispatch; optimal power flow; transmission expansion 

planning; computer application for problem solving.  

 

020237302 โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ           3(3-0-6) 

   (Smart Grids) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   Prerequisite  : None 

   บทนิยามของโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดแบบอัจฉริยะ การบูรณา

การดานอุปสงค อุปกรณสงจายแบบอัตโนมัติ ระบบการจัดการเพื่อสงจาย อิเล็กทรอนิกสกำลัง ระบบสงจาย

ไฟฟาเอซีแบบยืดหยุน (แฟคส) ไฟฟากระแสตรงแรงดันสูง เทคโนโลยีแหลงพลังงานและตัวเก็บพลังงาน 

   Definition of smart grid; communication technology; smart metering; demand-

side integration; distribution automation equipment; distribution management system; power 

electronics; flexible AC transmission system (FACTS); high-voltage direct current; energy source 

and storage technology. 
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020237303 ระบบการจัดการพลังงาน            3(3-0-6)  

   (Energy Management System) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   Prerequisite  : None 

   หลักการจัดการพลังงาน การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โครงสรางองคกร นโยบาย

พลังงาน การวางแผนการตรวจสอบ การวางแผนเชิงกลยุทธ  การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร ระบบพลังงาน 

ระบบไอน้ำและคอนเดนเสท การผลิตพลังงานรวม การนำความรอนที่เหลือทิ้งมาใช ระบบเอชวีเอซี การจัด

การพลังงานไฟฟาและระบบแสงสวาง ระบบควบคุมการจัดการพลังงาน การบำรุงรักษาระบบพลังงาน พลังงาน

ทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เซลลเชื้อเพลิง การเก็บรักษาพลังงานความรอน ความมั่นคงดาน

พลังงาน  

   Principles of energy management; effective energy management; organizational 

structure; energy policy; audit planning; strategic planning; economic analysis; energy system; 

steam and condensate system; cogeneration; waste-heat recovery; HVAC system; electric energy 

management and lighting systems; energy management control system; energy system 

maintenance; alternative energy; solar energy; wind energy; fuel cell;  thermal energy storage; 

energy security. 

 

020237304 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและแสงอาทิตย           3(3-0-6)  

   (Fuel and Solar Cell Technology) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   Prerequisite  : None 

   พลังงานทางเลือก พลังงานคลื่น เซลลเชื้อเพลิงและเซลลแสงอาทิตย อุปกรณและแบบจำลอง

ของเซลลเชื้อเพลิงและเซลลแสงอาทิตย ผลกระทบตอสมรรถนะ อุปกรณพกพาในยานยนต การประยุกตใชงาน

ในอุตสาหกรรม  

   Alternative energy; wave energy; fuel and solar cell; fuel and solar cell 

component and model; impact on performance; portable device in automotive; application in 

industrial. 
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020237305 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง           3(3-0-6) 

   (Advanced Topic in Power System Engineering) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   Prerequisite  : None 

   วิชานี้ครอบคลุมถึงหัวขอที่เกี่ยวของทางดานระบบไฟฟากำลัง และแนวโนมในอนาคตของงานวิจัย

ทางดานระบบไฟฟากำลัง 

   The course covers the related topic in power system and the future trend in 

power system research. 

 

020237400 ระบบควบคุมอัจฉริยะ            3(3-0-6)  

   (Intelligent Control System) 

   วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

   Prerequisite   :  None 

   แบบจำลองระบบควบคุมแบบมีพารามิเตอร การตอบสนองแบบพลวัตของระบบไมเชิงเสน  

การควบคุมแบบปรับตัวและเสถียรภาพ ตรรกศาสตรคลุมเครือสำหรับวิศวกรรมควบคุม การรูจำรูปแบบ  

โครงขายประสาทเทียม สถาปตยกรรมโครงขายประสาท  การเรียนรูแบบแพรกลับ โครงขายแบบไหลยอนกลับ  

การประยุกตใชงานเครือขายประสาทเทียมในงานควบคุม การผสมผสานระหวางฟซซีและเครือขายประสาท

เทียมและการประยุกตใชงาน 

   Parameterized control system model; dynamic response of nonlinear system; 

adaptive control and stability; fuzzy logic in control engineering; pattern recognition; artificial 

neural network; neuron network architecture; backpropagation learning; recurrent network; 

control application of artificial neural network; neuro-fuzzy hybridization and application. 

 

020237401 การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ           3(3-0-6)    

   (System Modeling and Simulation Design) 

  วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  Prerequisite   :  None 

  การวิเคราะหและสังเคราะหระบบไฟฟา แนวคิดของการสรางแบบจำลองทางคณิตศาสตร 

และทางพลวัต การลดความซับซอนของแบบจำลอง งานของระบบและจำลองเครื่องแปลงผันกำลังไฟฟาแบบสถิต 

  Electrical system analysis and synthesis; concept of mathematical and dynamical 

modeling; model simplification; operating simulation of system and simulation of static converter. 
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020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม                3(3-0-6) 

  (Energy Technology and Control) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  เทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรพลังงาน เชื ้อเพลิงฟอสซิล พลังงาน

นิวเคลียร พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ไฟฟาพลังน้ำ พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานชีวมวล การพัฒนา

เทคโนโลยีสำหรับแหลงพลังงาน  เทคโนโลยีพลังงานลมและการควบคุม การกลั่นและการกลั่นน้ำทะเลโดย

พลังงานแสงอาทิตย เทคนิคการควบคุมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย 

กระบวนการความรอนในอุตสาหกรรม ไฟฟาจากความรอนและการเก็บรักษา เทคนิคการอนุรักษพลังงาน ระบบ

การจัดการและควบคุมพลังงาน การประยุกตใชในอุตสาหกรรม 

  Energy technology; energy conservation; energy resource; fossil fuel; nuclear 

power; solar power; wind power; hydroelectric power; geothermal power; biomass energy; 

technology development for energy resource; wind technology and control; solar distillation 

and desalination; control technique for energy efficiency improvement; industrial heat process; 

thermal electricity and storage; energy conservation technique; energy management and control 

system; application in industrial. 

 

020237403 วิศวกรรมหุนยนตข้ันสูง                 3(3-0-6) 

  (Advanced Robotic Engineering) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

  Prerequisite  :  None 

  การวิจัยดานหุนยนตและการประยุกต ปฏิสัมพันธระหวางหุนยนตและมนุษย การคนหา

ตำแหนงและการทำแผนท่ี การรับรูและการคิด การเห็นของหุนยนต การออกแบบและควบคุมหุนยนต การ

เรียนรูและปรับพฤติกรรม แนวโนมปจจุบันดานการใชหุนยนตกับการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

  Robotic research and application; human- robot interaction; localization and 

mapping; perception and cognition; robotic vision; robot design and control; learning and 

adapting behavior; current trend in robot for education and quality of life.  
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020237404   หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบควบคุม           3(3-0-6) 

  (Advanced Topic in Control System Engineering) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  วิชานี้ครอบคลุมถึงหัวขอเลือกที่นาสนใจทางดานการควบคุม การขับเคลื่อนดวยไฟฟา หุนยนต 

และแนวโนมในอนาคตของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  The course covers interesting topic in control, electric drive, robotic and future 

trend of related research. 

 

020237500 คอมพิวเตอรกราฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล          3(3-0-6) 

   (Computer Graphic and Digital Image Processing) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  เมทริกซการแปลงภาพ ภาพสีและแบบจำลองสี การประมวลผลกอน การแปลงเรดอน การ

แปลงฟูเรียรของภาพ การสรางภาพคืนกลับแบบสามมิติ การสรางภาพแบบแบ็กโปรเจกชัน การวิเคราะหรูปราง 

การสรางภาพชีวการแพทย การวิเคราะหทอพอโลย ีการลงทะเบียนภาพ การรูจำรูปแบบ 

  Image transformation matrix; color image and color model; pre-processing; Radon 

transform; Fourier transform of image; 3D reconstruction; back-projection imaging; shap analysis; 

biomedical imaging; topological analysis; image registration; pattern recognition. 
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020237501 วงจรแปลงผันโดยวิธีสวิตซกำลังข้ันสูง          3(3-0-6)  

  (Advanced Power Switching Converters) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite :  None 

  วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรงและคุณลักษณะ  วงจรกระแสเหนี่ยวนำแบบตอเนื่องและไม

ตอเนื่อง แบบแผนของวงจรและการออกแบบวงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรงที่มีการแยกจากกัน

ทางไฟฟา  การประยุกตใชวงจรแปลงผันในรูปแบบการสวิตช การออกแบบแหลงจายกำลังแบบสวิตซ การ

ควบคุมวงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรงในรูปแบบการสวิตช 

  Switch-mode DC-DC converter and characteristic; continuous and discontinuous 

inductor current mode; converter design and circuit models; DC-DC converter with electrical 

isolation topology; application of switch- mode converter; switching power supply design; 

control of switch-mode DC-DC converter. 

 

020237502 ระบบฝงตัวข้ันสูงและการประยุกตใชงาน          3(3-0-6) 

  (Advanced Embedded System and Application) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  :  None 

  การจำแนกประเภทของระบบปฏิบัติการ เซนเซอร ตัวกระตุน การสุมตัวอยางและการหยั่ง

สัญญาณ การขัดจังหวะ การตรวจจับขอผิดพลาด แบบจำลองระบบเวลาจริง ระบบหลายกระบวนการ  

การบริหารภารกิจ การจัดตารางเวลาจริง การสื่อสารระหวางกระบวนการ การสื่อสารเวลาจริง การออกแบบ

และการนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบระบบ ลินุกซและระบบปฏิบัติการฝงตัว 

  Classification of operating systems; sensors; actuators; sampling and polling; 

interrupts; error detection; real-time system modeling; multi-process system; task management; 

real- time scheduling; inter- process communication; real- time communication; design and 

implementation; system validation; Linux and embedded operating system. 
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020237503   วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง          3(3-0-6) 

  (Advanced Microelectronic Circuits) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  สวนประกอบพาสซีฟ ผลของอุปกรณแฝง ตัวเก็บประจุไฟฟาแบบมอส ทรานซิสเตอร          

ตัวเหนี่ยวนำแบบกนหอย ตัวตานทาน ทรานซิสเตอรแบบมอสและไบโพลารในวงจรรวม ผลทางอุณหภูมิ 

ภาคขยายของกิลเบิรต วงจรคูณ วงจรตรรกะ วงจรที ่ไมเปนตรรกะ เทคนิคขั ้นสูงในการออกแบบวงจรรวม      

แบบดิจิทัลและแอนะลอ็ก   

  Passive component; parasitic effect; MOS capacitor; transistor; spiral inductor; 

resistor; MOS and bipolar transistors in integrated circuit; thermal effect; Gilbert’ s gain cell; 

multipliers circuits; logic circuit; non- logic circuit; advanced technique in digital and analog 

integrated ciruit design. 

 

020237504 การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายข้ันสูง          3(3-0-6) 

  (Advanced Network Analysis and Synthesis) 

  วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  Prerequisite   : None 

  การวิเคราะหโครงขาย  การสังเคราะหโครงขายดวยอุปกรณสมัยใหม ตัวขยายแบบความนำ

ถายโอน วงจรสายพานแบบกระแส  ตัวขยายผลตางกระแส  วงจรแบบเอฟทีเอฟเอ็น วงจรเปลี่ยนความถี่เปน

แรงดัน วงจรแปลงกระแส  

  Network analysis; network synthesis using modern device; Operational 

Transconductance Amplifier ( OTA) ; current conveyor; current- differencing amplifier, Four-

Terminal Floating Nullor (FTFN) circuit; frequency to voltage converter circuit; current converter 

circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

31 
 

020237505 วงจรรวมแบบแอนะลอ็กและผสมสัญญาณ          3(3-0-6) 

  (Analog and Mixed-Signal Integrated Circuit) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  การพัฒนาวงจรรวมแบบผสมสัญญาณและแอนะล็อกที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีวงจรรวม

ขนาดเล็ก กระบวนการผลิตและวิธีการออกแบบวงจรรวมขนาดเล็ก การออกแบบวงจรรวมโดยใชโปรแกรม

จำลอง การออกแบบวงจรรวมแบบผสม ตัวแปลงสัญญาณแบบดิจิทัลเปนแอนะล็อก ตัวแปลงสัญญาณ          

แอนะล็อกเปนดิจิทัล ตัวเปรียบเทียบสัญญาณ ตัวขยายเชิงดำเนินการ การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก

และดิจิทัล  

  Development of high- performance analog and mixed- signal integrated circuit; 

VLSI technology; VLSI design methodology and fabrication process; integrated circuit design by 

simulation program; mixed-signal integrated circuit design; digital to analog converter; analog to 

digital converter; comparator; operational amplifier; analog and digital integrated circuit design.  

 

020237506   หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส               3(3-0-6) 

  (Advanced Topic in Electronic Engineering) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  วิชานี้ครอบคลุมถึงหัวขอที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงและแนวโนมในอนาคต

ของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ    

  The course covers interesting topic in advanced electronic Engineering and future 

trend of related research.  
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020237600 การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม        3(3-0-6)  

  (Modern Wireless and Optical Communications) 

  วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  Prerequisite   : None 

  การสื่อสารไรสายสมัยใหม สเปรคตรัมและแบบแผนการเขาถึงหลายชองทาง สมรรถนะของ

หลายผูใช สมรรถนะและการตรวจจับแบบเหมาะที่สุด ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั ้นสูง การรักษาความ

ปลอดภัยเครือขายและการสื่อสารไรสาย การสื่อสารใยแกวนำแสงแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ตัวสงและตัวรับทาง

แสง แหลงแปลงสัญญาณไฟฟาเปนแสง คุณสมบัติของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสทางแสง ระบบการสื่อสาร

สมัยใหม 

  Modern wireless communication; spectrum and multiple- access scheme,     

multi- user performance; optimal performance and detection; advanced computer network 

system; network security and wireless communication; analog and digital fiber- optic 

communication, optical transmitter and receiver; electro-optical conversion source; property of 

optoelectronic component; modern communication system. 

 

020237602 เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา      3(3-0-6)  

 (Computational Techniques for Electromagnetic Wave) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  หลักการของเทคนิคการคำนวณสำหรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา วิธีไฟไนตเอลิเมนต วิธีไฟไนตดิฟเฟอร

เรนซ วิธีโมเมนตและเทคนิคการคำนวณสมัยใหม การประยุกตใชเทคนิคการคำนวณสำหรับการวิเคราะหปญหา

คลื่นแมเหล็กไฟฟา  

Principle of computational technique for electromagnetic wave; Finite Element 

method; Finite Difference method; method of Moments, modern computational technique; 

application of computational technique for analyzing electromagnetic wave problem. 
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020237603  การวิเคราะหสายอากาศ          3(3-0-6) 

   (Antenna Analysis) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  หลักการของสายอากาศ การวิเคราะหและคำนวณแบบรูปการแผกระจายคลื่น อิมพีแดนซ   

ขาเขา อิมพีแดนซรวม ตัวแปรที่สำคัญของสายอากาศ การวิเคราะหและออกแบบสายอากาศไดโพล แบบบวง 

แบบขดเกลียว แบบเรียงแถวเชิงเสน แบบรอง แบบชองเปด แบบปากแตร แบบตัวสะทอนกลับ และแบบ         

ไมโครสตริป การวัดและทดสอบสายอากาศ 

  Principles of antenna; analysis and calculation of radiation pattern; input 

impedance; mutual impedance; important parameters of antenna; analysis and design of dipole, 

loop, helical, linear array, slot, horn, aperture, reflector-type, and microstrip antennas; antenna 

measurement and testing.  

 

020237605 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม          3(3-0-6) 

  (Advanced Topic in Telecommunication Engineering)  

  วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  Prerequisite   : None 

  วิชานี้ครอบคลุมถึงหัวขอที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคมขั้นสูง  และแนวโนมใน

อนาคตของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ    

  The course covers interesting topic in advanced telecommunication engineering 

and future trend of related research.  

 

020237606 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถ่ีสูง           3(3-0-6) 

  (High-Frequency Electromagnetic Wave Theory)  

  วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  Prerequisite   : None 

  หลักการของการแผพลังงานและการกระจัดกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา วิธีความถี่สูง

สำหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีของการเลี้ยวเบนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา การประยุกตใชวิธี

ความถ่ีสูงสำหรับการวิเคราะหการแผพลังงานและการกระเจิงของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  

  Principles of radiation and scattering of electromagnetic wave; high frequency 

method for analyzing electromagnetic wave; theory of electromagnetic wave diffraction; 

application of high frequency method for analyzing radiation and scattering of electromagnetic wave. 
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020237607 วงจรไมโครเวฟข้ันสูงและวงจรขยายสัญญาณ         3(3-0-6) 

  (Advanced Microwave Circuits and Amplifiers) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  การวิเคราะหขายงานสองข้ัว วงจรกรอง สายสงความถ่ีสูง แผนภูมิสมิทและการประยุกตใชงาน 

การออกแบบวงจรไมโครเวฟ วงจรขยายสัญญาณ เสถียรภาพของตัวขยายสัญญาณ การจำลองวงจรไมโครเวฟ

โดยใชวิธีเชิงตัวเลข 

  Two-port network analysis; filter circuit; high ftequency transmission line; Smith’s 

chart and application; microwave circuit design; amplifiers; stability of amplifier; microwave 

circuit simulation using numerical method.   
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3.2 ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

1 นายสมศักดิ์    อรรคทิมากูล Ph.D.  (Microwave and 

optical transmission) 

D.E.A. (Microwave and     

optical transmission) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Ecole National Supérieur de 

l’Aéronautique et de l’Espace, France  

Ecole National Supérieur de 

l’Aéronautique et de l’Espace, France  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2544 

 

2536 

 

2531 

รอง

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

หนา 90 

6 6 

2 นายชัยยพล  ธงชัยสุรัชตกูล Ph.D.  (Electrical 

Engineering) 

วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Vanderbilt University, USA 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2544 

 

2535 

2532 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 90 

6 6 

3 นายมนตรี   ศิริปรัชญานันท วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล าเจา 

คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล าเจา 

คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2547 

 

2543 

 

2537 

รอง

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 91 

6 6 

35 

มคอ.2 



มคอ.2 

36 
 

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

4 นายปฏิพัทธ     ทวนทอง Ph.D.  (Electrical 

Engineering) 

วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Université de Lorraine, France 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2548 

 

2543 

2539 

ศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 91 

3 3 

5 นายพิเชษฐ     ศรียรรยงค 

 

Ph.D. (Electrical Engineering) 

M.Eng.  (Electric Power 

System Management) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Brunel University, London, UK 

Asian Institute of Technology, 

Thailand 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2550 

2543 

 

2541 

รอง

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 92 

3 3 

6 นายฐิติพงษ    เลิศวิริยะประภา Ph.D.  (Electrical 

Engineering) 

M.S.  (Electrical 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Ohio State University, USA 

 

Ohio State University, USA 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2550 

 

2549 

 

2543 

 

2539 

รอง

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 92 

3 3 

36 

มคอ.2 



มคอ.2 

37 
 

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

7 นางสาวภานี  นอยยิ่ง Ph.D.  (Electrical 

Engineering) 

วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Université de Lorraine, France 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2556 

 

2549 

2544 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 93 

3 3 

8 นายมีชัย         โลหะการ วศ.ด.  (วิศวกรรมไฟฟฟา) 

 

วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2554 

 

2546 

 

2539 

รอง

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 93 

3 3 

9 นายชัยณรงค  เย็นศิร ิ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา

หลักสูตร) 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2556 

 

2545 

2541 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 94 

3 3 

37 

มคอ.2 



มคอ.2 

38 
 

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ)  

 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

10 นายเมธีพจน  พัฒนศักดิ์ Ph.D.  (Electrical 

Engineering) 

วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Université de Lorraine, France  

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

 

2547 

2540 

ศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 94 

3 3 

11 นายกิตติศักดิ์  แพบัว วศ.ด.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

วศ.ม.  (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

วศ.บ.  (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2556 

 

2552 

 

2550 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 95 

3 3 

12 นายพงศธร  ชมทอง ปร.ด.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรม

โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2554 

2547 

2546 

รอง

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 95 

3 3 

มคอ.2 

38 



มคอ.2 

39 
 

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

13 นายวัฒนา  แกวมณี Ph.D.  (Electrical 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Université de Lorraine, France  

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

 

2547 

2545 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 96 

3 3 

14 นายเอกกมล  บุญยะผลานันท ปร.ด.  (ไฟฟาศึกษา) 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2553 

 

2544 

2537 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 96 

3 3 

15 นายกิตติ   เสือแพร ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา) 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2558 

 

2550 

2545 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 97 

3 3 

39 

มคอ.2 



มคอ.2 

40 
 

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

16 นางสาวพรวิไล  สุขมาก กศ.ด. (การบริหารและ

การจัดการการศึกษา) 

วท.ม. (การศึกษา

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

ท่ัวไป) 

ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2560 

 

2546 

 

 

2542 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 97 

3 3 

17 นายดนัย   ต.รุงเรือง Ph.D (Electrical 

Engineering) 

M.S. (Electrical 

Engineering)   

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

Ohio State University, USA 

 

Ohio State University, USA 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543 

 

2539 

 

2536 

ศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 98 

3 3 

40 

มคอ.2 



มคอ.2 

41 
 

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

18 นางสาวนุชนาฏ  ชุมชื่น ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

2560 

 

2539 

 

2536 

อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 98 

3 3 

19 นางสาวกัญญวิทย  กลิ่นบำรุง ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

 

ค.อ.ม. (วศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม) 

 

มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

2561 

 

2556 

 

2533 

 

อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก

หนา 99 

3 3 

มคอ.2 

41 



มคอ.2 

42 
 

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

20 นางสาวขนิษฐา หินออน ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2560 

2556 

 

2553 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 99 

3 3 

21 นายภัควี  หะยะมิน ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา

ศึกษา) 

ค.อ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

ค.อ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2560 

 

2555 

 

2550 

อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 100 

3 3 
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3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

22 นายนำโชค  วัฒนานัย ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา) 

 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา) 

ค.อ.ม. (ไฟฟา)  

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

 

2562 

 

2546 

2540 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 100 

3 3 

23 นายสิริชัย  จันทรนิ่ม ปร.ด.  (วิจัยและพัฒนาการ

สอนเทคนิคศึกษา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2562 

 

2550 

2537 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 101 

3 3 

24 นางสาวกฤตยา  ทองผาสุข ปร.ด. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วท.ม. (ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ) (นานาชาติ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

 

2549 

 

2547 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 101 

3 3 
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3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

25 วาท่ี ร.ต. ดร.สรุจ  พันธุจันทร 

 

ปร.ด. (วิทยาการหุนยนตและ

ระบบอัตโนมัติ) 

วศ.ม. (หุนยนตและระบบ

อัตโนมัติ) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2560 

 

2555 

 

2550 

อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 102 

3 3 

26 นายจักรกริช   ภักดีโต วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

2562 

2558 

2556 

อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 102 

3 3 

27 นายชูชาติ  สีเทา ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา) 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

 

2546 

2541 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 103 

3 3 
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3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

 

3.2.2  อาจารยพิเศษ (ถามี) 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ตำแหนง/สถานท่ีทำงาน 

1 นายมานิตย  สิทธิชัย ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อาชีพอิสระ 

2 นายมงคล  หวังสถิตยวงษ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อาชีพอิสระ 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

28 นายชัยรัตน  อุปถัมภเก้ือกูล 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2560 

 

2554 

 

2551 

อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนก 

หนา 103 

3 3 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

 ไมมี  

4.2 ชวงเวลา 

 ไมมี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ไมมี 

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คำอธิบายโดยยอ 

 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางผูถายทอดองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาในแขนง

ตาง ๆ โดยมีผลงานวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ภายใตการดูแลและใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา

และอาจารยประจำหลักสูตร ท้ังนี้รายงานผลการวิจัยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจำหลักสูตร      

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองมีการเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาต ิ

ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือ 

สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  

5.3 ชวงเวลา 

แบบ 1.1  ปท่ี 1-3 

แบบ 2.1  ปท่ี 2-3 

 5.4 จำนวนหนวยกิต 

  แบบ 1.1 51 หนวยกิต 

  แบบ 2.1   36 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

 ภาควิชาจัดใหมีหองทำงานวิจัย และศึกษาดวยตนเองในระดับดุษฎีบัณฑิต เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใช

ทรัพยากรของภาควิชา ในการเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และแกไขเพ่ิมเติม 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรูและประสบการณในการทำงานวิจัย การเขารวมการสัมมนาและการประชุมวิชาการ 

มีความรูทางดานวศิวกรรมไฟฟาศึกษาท่ีทันสมัย การศึกษา คนควาในระหวางการจัดทำวิทยานิพนธ 

มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาเชิงลึก การจัดทำวิทยานิพนธ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย   ไดแก การเคารพและอางอิง

ผลงานวิชาการของผูอ่ืนอยางถูกตอง รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองท่ีมีความนาเชื่อถือในเชิงสถิติ  

(2) มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน การทำงานเปนกลุมทั้งในฐานะ

สมาชิกของกลุมหรือในฐานะผูนำ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวยการเสียสละ ทำงานเพื่อสวนรวม 

การเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับความสำคัญ 

(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(4)   มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

    ทั้งนี้อาจารยที ่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องประเด็นดังกลาวในกิจกรรม 

การเรียนการสอนและการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไป

พรอมกับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา  อีกท้ังอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีกลาวขางตนดวย 

2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร  เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  

โดยในการทำงานกลุมนั้นตองฝกใหรู หนาที่ของการเปนผูนำกลุม  และการเปนสมาชิกกลุม รวมไปถึงการ

วางแผนและจดัการระบบงาน มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานหรืองาน

ของผูอ่ืน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ัง

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี เสียสละ และทำประโยชนแก

สวนรวม เปนตน   
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการที ่มีการนำเสนอผลงานของตนเองและอางอิง 

งานของผูอ่ืนอยางถูกตอง 

(2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีในงานกลุมหรืองานเดี่ยวท่ีไดรับมอบหมาย 

(3)  ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผูอ่ืนมาสง 

2.2 ความรู 

  2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูท่ีลึกซ้ึงในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(2) มีความรูพ้ืนฐานท่ีลึกซ้ึงในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 

(3) คนพบองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาโดยการศึกษาจากการทำวิทยานิพนธ  

(4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟากับการศึกษา 

(5) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษาดวยวิธีที่เหมาะสม 

รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(6) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษาในการประยุกต

แกปญหาในงานจริงได 

2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยายในวิชาพื ้นฐานทางทฤษฎี        

การปฏิบัติในหองปฏิบัติการ การทำรายงานหรือโครงงานในรายวิชา การสัมมนาโดยการศึกษาศึกษาดวย

ตนเองและการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนผูบรรยายพิเศษ รวมถึงการทำวิทยานิพนธ เปนตน 

2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานหรือโครงงานท่ีมอบหมายใหทำในแตละรายวิชา 

(4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(5) ประเมินจากผลความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ 

 2.3. ทักษะทางปญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)   มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2)   สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3)   สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที ่เกี ่ยวของอยางเหมาะสมใน 

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) จัดกระบวนการเรียนรูท่ีนักศึกษาเปนศูนยกลางในแตละรายวิชา โดยใหนักศึกษาไดฝกฝน

การคนควาหาขอมูลหรือทำโครงงานยอย 

(2) ใหนักศึกษาไดใชกระบวนการทำงานแบบวิทยาศาสตรและ/หรือสังคมศาสตรในการทำ

วิทยานิพนธภายใตการดูแลอยางใกลชิดของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กระบวนการทำงานดังกลาว ไดแก 

การศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวของ การกำหนดสมมติฐาน วัตถุประสงคและขอบเขตของการทดลอง การทำ 

การทดลอง การวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ประเมินจากรายงานการนำเสนอ

รายงานหรือโครงงานในชั้นเรยีน ผลงานทางวิชาการ รวมท้ังประเมินจากผลงานการทำวิทยานิพนธ เปนตน 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถส ื ่อสารก ับกล ุ มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ   

ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตองประสานงานกับ

ผูอื ่นโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน 

การรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
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(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

(5) มีภาวะผูนำ 

2.4.3  กลยุทธ การประเมินผลการ เร ี ยนร ู  ด  านทักษะความสัมพันธ  ระหว างบ ุ คคล 

และความรับผิดชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ

ขอมูลในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปหรือกึ ่งสำเร็จรูปในการทำรายงาน 

บทความวิจัย และวิทยานิพนธ  เชน โปรแกรมการจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข  

การคำนวณทางสถิติ รวมถึงการนำเสนอผลงาน เปนตน 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกต

ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ         

มีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือในการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิจัย

ดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชาตาง ๆ เพื ่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะ เช น การทำรายงาน    

การนำเสนองานวิจัยท่ีนาสนใจในวิชาสัมมนา และการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ เปนตน 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแตละรายวิชา เชน รายงาน  การนำเสนอผลงาน ผลงานทาง

วิชาการ รวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนตน 

 

 

 

 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย   ไดแก การเคารพและอางอิงผลงาน

วิชาการของผูอ่ืนอยางถูกตอง รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองท่ีมีความนาเชื่อถือในเชิงสถิติ  

(2) มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน การทำงานเปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิก

ของกลุ มหรือในฐานะผู นำ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ซึ ่งประกอบดวยการเสียสละ ทำงานเพื ่อสวนรวม  

การเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับความสำคัญ 

(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซ่ือสัตยสุจริต 

(4) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรู ต อบุคคล องคกร สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

2. ความรู 

(1) มีความรูท่ีลึกซ้ึงในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(2) มีความรูพ้ืนฐานท่ีลึกซ้ึงในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 

(3) คนพบองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาโดยการศึกษาจากการทำวิทยานิพนธ  

(4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟากับการศึกษา 

(5) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษาดวยวิธีที ่เหมาะสม 

รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(6) สามารถใชความรู และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษาในการประยุกต

แกปญหาในงานจริงได 

 

3. ทักษะทางปญญา 

(1) มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาไดอยางมีระบบ รวมถึงการ

ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ นในการปรับใชองคความรู ที ่เกี ่ยวของอยางเหมาะสมใน 

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถส ื ่ อ ส า รก ั บกล ุ  ม คนหลากหลาย  และสามารถสนทนาท ั ้ ง ภาษา ไทย 

และภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ    

ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูปในการทำรายงาน บทความวิจัย 

และวิทยานิพนธ  เชน โปรแกรมการจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข การคำนวณทางสถิติ 

รวมถึงการนำเสนอผลงาน เปนตน 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกต 

ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือในการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิจัยดาน

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum  Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลกั                   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5  

020237000 การวิเคราะหการสอนขั้นสูง  3(3-0-6) 

ดานเทคโนโลยีไฟฟา   

(Advanced Instructional Analysis 

in Electrical Technology) 

                              

020237001 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 

ดานวิศวกรรมไฟฟา 

(Research and Development in 

Electrical Engineering Education) 

                             

020237002 นวัตกรรมทางการศึกษา     3(3-0-6) 

สมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา 

(Modern Educational Innovation 

in Electrical Engineering) 

                             

020237003 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรม   3(3-0-6) 

ไฟฟาศึกษา 

(Advanced Topic in Electrical 

Engineering Education) 

                             

020237100 วิทยานิพนธ                    51 หนวยกิต 

(Dissertation)  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum  Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลกั                   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5  

020237101 วิทยานพินธ               36 หนวยกิต 

(Dissertation) 

                             

020237102   สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1  1(0-3-1) 

(Seminar on Electrical Engineering 

Education I) 

                             

020237103    สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2  1(0-3-1) 

(Seminar on Electrical Engineering 

Education II) 

                             

020237300 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง  3(3-0-6) 

โดยคอมพวิเตอร 

(Computer Aided Power System 

Analysis) 

                                

020237301 การหาคาเหมาะท่ีสุดของระบบ 3(3-0-6) 
ไฟฟากำลัง 

(Power System Optimization) 

                              

020237302 โครงขายระบบไฟฟาอจัฉริยะ 3(3-0-6) 
(Smart Grids) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum  Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลกั                   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5  

020237303 ระบบการจัดการพลังงาน      3(3-0-6) 

(Energy Management System) 

                            

020237304 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและ    3(3-0-6) 

แสงอาทิตย 

(Fuel and Solar Cell Technology) 

                            

020237305 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรม   3(3-0-6) 

ระบบไฟฟากำลัง 

(Advanced Topic in Power 

System Engineering) 

                  

 

          

020237400 ระบบควบคุมอจัฉริยะ             3(3-0-6) 

(Intelligent Control System) 

                            

020237401 การออกแบบแบบจำลอง    3(3-0-6) 

และการจำลองระบบ 

(System Modeling and Simulation 

Design) 

                            

020237402 เทคโนโลยีพลังงานและ     3(3-0-6) 

การควบคุม  

(Energy Technology and Control) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum  Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลกั                   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5  

020237403 วิศวกรรมหุนยนตขั้นสูง    3(3-0-6) 
(Advanced Robotic Engineering) 

                            

020237404 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรม     3(3-0-6) 

ระบบควบคุม 

(Advanced Topic in Control 

System Engineering) 

                            

020237500 คอมพิวเตอรกราฟฟกและ      3(3-0-6) 

การ ประมวลผลภาพดิจิทัล 

(Computer Graphic and Digital 

Image Processing) 

                            

020237501 วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตซ 3(3-0-6) 

กำลังขั้นสูง 

(Advanced Power Switching 

Converters) 

                            

020237502 ระบบฝงตัวขั้นสูงและการ   3(3-0-6)

ประยุกตใชงาน 

Advanced Embedded System 

and Its Application) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

ขั้นสูง  

(Advanced Microelectronic 

Circuits) 

                            

020237504 การวิเคราะหและสังเคราะห  3(3-0-6)  

โครงขายขั้นสูง 

(Advanced Network 

Analysis and Synthesis) 

                            

020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอก   3(3-0-6) 

และผสมสัญญาณ 

(Analog and Mixed-Signal 

Integrated Circuits) 

                            

020237506 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

อิเล็กทรอนิกส 

(Advanced Topic in 

Electronic Engineering) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

020237600 การส่ือสารไรสายและ   3(3-0-6) 

การส่ือสารทางแสงสมัยใหม 

(Modern Wireless and 

Optical Communications) 

                            

020237602 เทคนิคการคำนวณเชิง  3(3-0-6) 

ตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา 

(Computational Techniques 

for Electromagnetic Wave) 

                            

020237603 การวิเคราะหสายอากาศ 3(3-0-6) 

(Antenna Analysis) 

                            

020237605 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

โทรคมนาคม 

(Advanced Topic in 

Telecommunication 

Engineering) 

                            

 

58 

มคอ.2 



มคอ.2 
 

59 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

020237606 ทฤษฎีคล่ืนแมเหล็ก  3(3-0-6) 

ไฟฟาความถี่สูง 

(High-Frequency 

Electromagnetic Wave 

Theory)   

                             

020237607 วงจรไมโครเวฟขั้นสูง 3(3-0-6) 

และวงจรขยายสัญญาณ 

(Advanced Microwave 

Circuits and Amplifiers) 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

ขอท่ี ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ผลการ

เรียนรูท่ัวไป 

(Generic 

Outcomes) 

ผลการเรยีนรู

ทักษะเฉพาะ

ทาง (Subject 

Specific 

Outcomes) 

1 มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   

2 ศึกษาคนควาไดดวยตนเองและมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต   

3 บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได   

4 มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอขอมูลได   

5 ทำงานเปนทีมและปรับตัวอยูในสังคมได   

6 มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรได   

7 ออกแบบและวิเคราะหระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟาข้ันสูง   

8 ปฏิบัติงานและแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟาข้ันสูง   

9 ใชเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมได   

10 ถายทอดและจัดฝกอบรมองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาได   

11 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนดาน

วิศวกรรมไฟฟาได 

  

12 วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ท่ีสามารถนำไป

ประยุกตใชในสาขาอาชีพได 
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แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา  

ผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ ่งในการวิจัย   

ไดแก การเคารพและอางอิงผลงานวิชาการของผูอื่นอยาง

ถูกตอง รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มีความ

นาเช่ือถือในเชิงสถิติ 

            

2 มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน การทำงาน

เปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิกของกลุมหรือในฐานะผูนำ มีจิตใจ

เปนประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวยการเสียสละ ทำงานเพ่ือ

สวนรวม การเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถ

แกไขขอขัดแยงตามลำดับความสำคัญ 

            

3 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
            

4 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
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ผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรู

ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 
            

6 ม ีจรรยาบรรณทางว ิชาการและว ิชาช ีพ และม ีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบท

ทางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

            

2. ความรู 

1 มีความรูท่ีลึกซึ้งในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา             

2 มีความรูพื ้นฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะใน

รายวิชาท่ีสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 
            

3 คนพบองคความรู ใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาโดย

การศึกษาจากการทำวิทยานิพนธ 
            

4 สามารถบ ูรณาการความร ู  ในสาขาว ิชาว ิศวกรรมไฟฟา 

กับการศึกษา 
            

5 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาและ

การศึกษาดวยวิธีท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ

ท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
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ผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

6 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

การศึกษาในการประยุกตแกปญหาในงานจริงได 

            

3. ทักษะทางปญญา 

1 มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณท่ีดี             

2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการ 

      
 

  
 

  

3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไฟฟา

ศึกษาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

           

4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรู ท่ี

เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด

องคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

 

           

5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรู เพิ ่มเติมไดดวย

ตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
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ผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนา

ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

  
    

   
 

  

2 สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการ

แกปญหาสถานการณตาง ๆ   ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนำ 

หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

  

    

      

3 สามารถใชความรู  ในศาสตรมาชี ้นำสังคมในประเด ็นท่ี

เหมาะสม 

  
    

   
 

  

4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม             

5 สามารถเปนผู ร ิเริ ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง

สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุม 

  

    

   

  

 

6 มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและ

ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
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ผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปหรือก่ึง

สำเร็จรูปในการทำรายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ  

เชน โปรแกรมการจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิง

ตัวเลข การคำนวณทางสถิต ิรวมถึงการนำเสนอผลงาน เปนตน 

            

2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร 

หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกตตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของได

อยางสรางสรรค 

            

3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
            

4 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อ

ความหมายโดยใชสัญลักษณ 
            

5 

 

สามารถใชเคร ื ่องม ือในการคำนวณและเครื ่องม ือทาง

วิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 
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แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

020237000 การวิเคราะหการสอนข้ันสูง         3(3-0-6) 

ดานเทคโนโลยไีฟฟา   

(Advanced Instructional Analysis in 

Electrical Technology) 

            

020237001 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา       3(3-0-6) 

ดานวิศวกรรมไฟฟา 

(Research and Development in 

Electrical Engineering Education) 

            

020237002 นวัติกรรมทางการศึกษา             3(3-0-6) 

สมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา 

(Modern Educational Innovation in 

Electrical Engineering) 

            

020237003 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 3(3-0-6) 

(Advanced Topic in Electrical 

Engineering Education) 
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แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

020237100 วิทยานิพนธ                              51 หนวยกิต 

(Dissertation)  
            

020237101 วิทยานิพนธ                        36 หนวยกิต 

(Dissertation) 
            

020237102 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1     1(0-3-1) 

(Seminar on Electrical Engineering 

Education I) 

            

020237103 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2     1(0-3-1) 

(Seminar on Electrical Engineering 

Education II) 

            

020237300 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง      3(3-0-6) 

โดยคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Power System 

Analysis) 
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แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

020237301 การหาคาเหมาะท่ีสุดของระบบ     3(3-0-6) 

ไฟฟากำลัง 

(Power System Optimization) 

            

020237302 โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ               3(3-0-6) 

(Smart Grids) 
         

  
 

020237303 ระบบการจัดการพลังงาน                     3(3-0-6) 

(Energy Management System) 
         

  
 

020237304 เทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงและแสงอาทิย     3(3-0-6)  

(Fuel and Solar Cell Technology) 
            

020237305 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรม             3(3-0-6) 

ระบบไฟฟากำลัง 

(Advanced Topic in Power System 

Engineering) 

            

020237400 ระบบควบคมุอัจฉริยะ                       3(3-0-6) 

(Intelligent Control System) 
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แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

020237401 การออกแบบแบบจำลอง                    3(3-0-6) 

และการจำลองระบบ 

(System Modeling and Simulation Design) 

            

020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม       3(3-0-6) 

 (Energy Technology and Control) 
         

  
 

020237403 วิศวกรรมหุนยนตข้ันสูง                       3(3-0-6) 

(Advanced Robotic Engineering) 
         

  
 

020237404 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 

(Advanced Topic in Control System 

Engineering) 

            

020237500 คอมพิวเตอรกราฟฟกและ           3(3-0-6) 

การประมวลผลภาพดิจิทัล 

(Computer Graphic and Digital Image 

Processing) 
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แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

020237501 วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตซกำลังข้ันสูง  3(3-0-6) 

 (Advanced Power Switching Converters) 
         

  
 

020237502 ระบบฝงตัวข้ันสูงและการประยุกตใชงาน  3(3-0-6) 

(Advanced Embedded System and Its 

Application) 

         

  

 

020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง     3(3-0-6) 

 (Advanced Microelectronic Circuits) 
         

  
 

020237504 การวิเคราะหและสังเคราะห         3(3-0-6)  

โครงขายข้ันสูง 

(Advanced Network Analysis and Synthesis) 

         

  

 

020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอก             3(3-0-6) 

และผสมสัญญาณ 

(Analog and Mixed-Signal Integrated Circuits) 

         

  

 

020237506 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)  

(Advanced Topic in Electronic Engineering) 
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แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

020237600 การสื่อสารไรสายและการสื่อสาร          3(3-0-6) 

ทางแสงสมัยใหม     

(Modern Wireless and Optical 

Communications) 

         

  

 

020237602 เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลข        3(3-0-6) 

สำหรับแมเหล็กไฟฟา 

(Computational Techniques for 

Electromagnetic Wave) 

         

  

 

020237603 การวิเคราะหสายอากาศ             3(3-0-6) 

(Antenna Analysis) 
         

  
 

020237605 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม   3(3-0-6) 

 (Advanced Topic in Telecommunication 

Engineering) 
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แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ELO 1 

1.1, 1.3 

1.4, 1.6 

4.4 

ELO 2 

1.5, 3.3 

3.5, 4.5 

4.6 

ELO 3 

2.3, 3.3 

4.2, 4.3 

5.4 

ELO 4  

1.2, 4.1 

5.1, 5.3 

5.4 

ELO 5 

1.2, 3.4 

4.2, 4.4  

 

ELO 6  

5.1, 5.2 

5.3, 5.5 

ELO 7  

2.2, 2.3 

2.4, 2.5 

2.6, 3.1 

3.2 

ELO 8  

2.5, 2.6 

3.3, 3.4 

3.5, 4.2 

 

ELO 9  

2.2, 2.6, 

3.4, 5.3 

5.5  

 

ELO 10  

2.1, 2.4 

2.6, 3.1 

3.2, 4.1 

4.3  

ELO 11  

2.1, 2.4 

3.3, 3.4 

4.5, 4.6 

5.3 

ELO 12 

2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.4, 3.5  

5.5 

020237606 ทฤษฎีคลืน่แมเหลก็ไฟฟาความถ่ีสูง     3(3-0-6) 

(High-Frequency Electromagnetic Wave 

Theory)   

         

  

 

020237607 วงจรไมโครเวฟข้ันสูงและ            3(3-0-6) 

วงจรขยายสญัญาณ 

(Advanced Microwave Circuits and 

Amplifiers) 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

  กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะตองทำความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนำไปดำเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

   การทวนสอบในระดับรายวิชา ให น ักศ ึกษาประเมินการเร ียนการสอนในระดับรายวิชา                  

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  กำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เนนการทำวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอยางตอเนื่องและนำผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน

การสอน และหล ักส ูตรแบบครบวงจร รวมทั ้ งการประเม ินค ุณภาพของหล ักส ูตรและหน วยงาน  

โดยองคกรระดับสากล การวิจัยอาจจะดำเนินการดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) ภาวการณไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สำเร็จการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การทวนสอบจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือสถานประกอบการ ที่รับบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษาเขาทำงาน โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ี

สำเร็จการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการ   

(3) การประเมินตำแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

(4) การประเมินจากสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัย ที่รับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทำวิจัยระดับ 

หลังปริญญาเอก โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามจากผู ใช บ ัณฑิตในดานความรู  ความพรอม  

และดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิต 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรียนรวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกำหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสให

เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 
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(6) ความเห็นจากผู ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอ 

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา 

องคความรูของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที ่วัดเปนรูปธรรมได เชน จำนวนบทความวิชาการที ่เผยแพรทั ้งใน 

และตางประเทศ จำนวนสิทธิบัตร หรือจำนวนรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ เปนตน 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได ตองศึกษาครบตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว 

ในหลักสูตร และผานตามเกณฑท่ีกำหนด มีคุณสมบัติท่ัวไปและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถวนดังนี้ 

แบบ 1.1    

- สอบวัดคุณสมบัติผานเปนที่นาพอใจ ทั้งขอเขียนและปากเปลา ภายใน 4 ภาคการศึกษา 

นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา  

- เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่แตงตั้ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได 

- การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ 

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตอง

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus และ

มีคุณภาพตามกพอ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง และมีการนำเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติโดยบทความที ่นำเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในฐานขอมูล Scopus อยางนอย 1 เรื่อง 

- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

- สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือทุนอื่น ๆ 

จะตองมีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพตาม

หลักเกณฑของ คปก. หรือทุนอ่ืน ๆ  
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แบบ 2.1  

- ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกำหนดไวในหลักสตูร 

- ไดรับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

- สอบวัดคุณสมบัติผานเปนท่ีนาพอใจ ท้ังขอเขียนและปากเปลา ภายใน 4 ภาคการศึกษา 

นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา  

- เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได 

- การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ 

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธอยางนอยตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล Scopus และมีคุณภาพตามประกาศ กพอ. 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง

นอย 1 เรื ่อง และมีการนำเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยบทความท่ี

นำเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ในฐานขอมูล Scopus อยางนอย 1 เรื่อง 

- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

- สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือทุนอื่น ๆ 

จะตองมีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพตาม

หลักเกณฑของ คปก. หรือทุนอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

76 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ 

หลักสูตรที ่สอน รวมทั ้งอบรมวิธ ีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื ่อการสอนเพื ่อเปน 

การพัฒนาการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐานของอาจารยสงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริม

ประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอ 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 สงเสริมใหคณาจารยมีการเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยอยาง

ตอเนื่อง โดยการทำวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและทางวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

ภายใตความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและองคกรชั้นนำท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

(1) สงเสริมใหคณาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) จัดระบบสนับสนุนใหคณาจารยทำผลงานทางวิชาการ 

(3) สงเสริมใหคณาจารยเผยแพรผลงานวิชาการ เชน วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ  

ท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ เปนตน 

(4) จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพหลักสูตรเปนการดำเนินการภายใตการกำกับมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA  โดยใหรายงานผล 

การดำเนินการตามเกณฑดังกลาวทุกป  ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

หล ักส ูตร (1) ท ุกข อ และผ านการประเม ินการพัฒนาค ุณภาพตามเกณฑ AUN-QA ระด ับหล ักส ูตร  

ตามวงรอบท่ีกำหนด 
 

ตัวบงชี/้เกณฑ 
เกณฑดำเนินการ 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

1 การกำกับมาตรฐาน    

 1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

 1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร    

 1.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

 1.4 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 1.5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)    

 1.6 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

 1.7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน    

 1.8 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

   

2 การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร    

 2.1   ผลการเรียนรูทีค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes: ELO)    

 2.2   ขอกำหนดของหลักสูตร (Program Specifications)    

     2.3   โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)    

 2.4   กลยุทธการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)    

 2.5   การประเมินผูเรียน (Student Assessment)    

 2.6   คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)    

 2.7   คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff Quality)    

                 2.8   คุณภาพผูเรียนและการสนับสนนุ (Student Quality and Support)    

 2.9   สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)    

 2.10 การสงเสริมการประกันคุณภาพ (Quality Enhancement)    

 2.11 ผลผลิต (Output)    

 



มคอ.2 

78 
 

2. บัณฑิต 

สำหรับความตองการกำลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษานั้น คาดวามีความตองการคนที่สูงมาก      

ทั ้งนี ้ คณะโดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการสำรวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของ 

ผู ใชบัณฑิต เพื ่อนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี ่ยวกับ 

การประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนำมาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน

วิชาวิทยานิพนธ สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได  โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกำหนดชั่วโมงใหคำปรึกษา 

(Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได โดยมีการประสานการนัดหมายอยางเปนระบบ 

3.2  การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี ่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคำรองขอดู

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธ ีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได  

หรือสามารถดำเนินการอุทธรณได 
 

4. คณาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือมีตำแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ ้นไปในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และสำหรับอาจารยประจำที่มหาวิทยาลัยรับเขาใหมตั้งแต

เกณฑมาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กำหนดไวใน

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำ 

4.2 การพัฒนาอาจารย 

 สนับสนุนใหอาจารยไดรวมสัมมนา ฝกอบรม ดูงาน เพื่อรับวิทยาการใหม ๆ ในวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพ

ดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อนำ

ผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการทำผลงานวิชาการ 

4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื ่อเตรียมไวสำหรับ 

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต

ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 หลักสูตร 

 มีอาจารยประจำหลักสูตรเปนผูกำกับดูแลและคอยใหคำแนะนำแนวปฏิบัติ ใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

โดยที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ/และอาจารย

ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและการเรียน  การสอนในทุกภาค

การศึกษา เพื่อใชประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด สำหรับใชในการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรใหมีเนื ้อหาที ่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและ 

การเรียนรู ของนักศึกษา โดยตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ   

ท้ังนี้จะมีการปรับปรงุหลักสูตรทุก 5 ป 

5.2 การเรียนการสอน 

 อาจารยประจำหลักสูตรเปนผูกำกับดูแลพิจารณาการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึง

ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีไดรับมอบหมาย

ใหสอนในวิชานั้น ๆ เนนการใชเทคนิคการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐานและการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน  

รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำการเรียนรู OBE.3 และ OBE.4  เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ความรู  ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผู รู จริง รวมถึงการพิจารณากำหนดหัวขอ

วิทยานิพนธ การกำหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เหมาะสมกับหัวขอ เพื่อสามารถใหคำปรึกษาตั้งแต

กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการสอบปองกันวิทยานิพนธ และการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับ

บัณฑิตศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

5.3  การประเมินผูเรียน 

 อาจารยประจำหลักสูตรเปนผูกำกับขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยกำกับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (OBE.5 OBE.6 และ OBE.7) และการประเมิน

วิทยานิพนธ เพื่อสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและ

ผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไปดวย  ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน

ตองใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการ

ใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564) โดยการบริหารงบประมาณเปนไป

ตามระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตำรา และการสืบคนผานฐานขอมูล  โดยมีสำนักหอสมุดกลาง

ท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน  สวนระดับคณะมีหนังสือตำรา

เฉพาะทาง  รวมท้ังมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 คณะประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือ

การสืบคน แหลงเรียนรู และสื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใช

ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมใน

การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจำเปน  ในสวนของคณะมีหองสมุดเพ่ือบริการหนังสือ ตำรา 

หรือวารสารเฉพาะทาง และมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมือ

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร Wifi เปนตน ติดตั้งประจำอยูในทุกหองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรสำรวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาค

การศึกษา โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารย เพื่อจัดทำ

งบประมาณประจำปในการจัดหาทรัพยากรใหพอเพียงตอความตองการในการเรียนการสอน 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่  

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

1.  อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ 

ประชุม  เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/  สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ OBE.3 และ OBE.4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ OBE.5 และ OBE.6 ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินของหล ักส ูตร ตามแบบ OBE.7  

    ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา  

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กำหนดใน OBE 3 และ OBE 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนนิงานที่

รายงานใน OBE.7 ปที่แลว 

- √ √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดาน

การจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

√ √ √ √ √ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพฒันา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/มหาบัณฑิตใหมที ่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - √ √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  

     เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - √ √ 
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หมวดท่ี 8  การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียน โดยในสวนความรูภาคทฤษฎีซึ่งผูสอนอาจประเมินกลยุทธการสอนโดย

ใชการสอบยอย การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโตตอบหรือตอบคำถามของนักศึกษาในชั ้นเร ียน  

สวนการนำความรูไปใชปฏิบัติงาน สามารถประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอในชั้นเรียน  

สวนชวงหลังการสอนมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนของ

นักศึกษา และนำเขาท่ีประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคำแนะนำไปปรับเปลี่ยน

วิธีการสอนใหเหมาะสมตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาว สามารถทำการประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา การสังเกตการณของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ ทีมผูสอน ในทุกดาน  ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา 

การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำอยางตอเนื่องทุก 2 ป โดยเนนการติดตามประเมินรวมกับ

ผูใชบัณฑิต หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ วาผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพมากนอยเพียงใด 

และยังมีจุดออนในดานใด  รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการพัฒนารายละเอียดในหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแตละวิชา  

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

สาขาว ิชาว ิศวกรรมไฟฟาศ ึกษา  และตัวบ งช ี ้หมวดที ่ 7 ข อ 7 โดยอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตร  

รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจำป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรมี

การพัฒนาใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  

5 ป  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม (สป.อว.) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรสามารถทำไดโดยการรวบรวมขอเสนอแนะ 

และขอมูลจากการประเมินโดยนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและทบทวนโดย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และนำผลการวิเคราะหมาใชในการจัดการเรียนการสอน  และมีการ

ประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร เพื่อนำไปสูการปรับปรุง

หลักสูตรและแผนกลยุทธตอไป (ถามี) โดยกระทำทุก 5 ป  ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหมีการพัฒนา

หลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตอยางแทจริง 
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ภาคผนวก 

  

-  แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร 

-  ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 

-  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา    

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

-  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560   

   และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

-  ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

-  ผลงานวชิาการอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

-  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

-  รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559 
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 แบบ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบ 2.1 

 

             วิชาบังคับการศึกษา  วิชาบังคับทางเทคนิค   วิชาไมนับหนวยกิต        

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาท่ีใชในหลักสูตร 

0202370xx   3(3-0-6) 
วิชาบังคับการศึกษา 

0202371xx   3(3-0-6) 
วิชาบังคับทางเทคนิค 

xxxxxxxxx     3(x-x-x) 
วิชาเลือก 

0202370xx   3(3-0-6) 
วิชาบังคับการศึกษา 

 

020xxxxxx   3(3-0-6) 
วิชาบังคับทางเทคนิค 

020237101         3 
วิทยานิพนธ 

 

020237101        9 
วิทยานิพนธ 

020237102 1(0-3-1)  
สัมมนาดาน 
วิศวกรรม ไฟฟา 1 

020237103 1(0-3-1)    
สัมมนาดาน 
วิศวกรรม ไฟฟา 2 

020237101        9 
วิทยานิพนธ 

020237101        9 
วิทยานิพนธ 

020237101        6 
วิทยานิพนธ 

020237100   6  
วิทยานิพนธ 

020237100   9  
วิทยานิพนธ 

020237100   9  
วิทยานิพนธ 

 

020237100    9  
วิทยานิพนธ 

 

 

020237100    9  
วิทยานิพนธ 

 

020237100   9  
วิทยานิพนธ 

 

020237102 
สมัมนาดาน

วิศวกรรมไฟฟาศึษา  1 

020237103 
สมัมนาดาน

วิศวกรรมไฟฟาศึษา  2 

 

ปท1ี ภาคการศึกษาที่1 ปท1ี ภาคการศึกษาที่2 ปท2ี ภาคการศึกษาที่1 ปท2ี ภาคการศึกษาที่2 ปท3ี ภาคการศึกษาที่1 ปท3ี ภาคการศึกษาที่2 



มคอ.2 

86 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

0 2 2 0 4 7 
 

สาขาวิชา 
1 = วิศวกรรมไฟฟา (TE , TEE) 
2 = วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (MTE)  
3 = วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (DTE) 
4 = วิศวกรรมไฟฟาศึกษาและพลงังาน (E-DEEE) 
 

ระดับการศึกษา           
1 =  ปวช. = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2 =  ปวส. = ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
3 =  ปริญญาตร ี
4 =  ประกาศนียบัตรบัณฑติ 
5 =  ปริญญาโท 
6 =  ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู 
7 =  ปริญญาเอก 
8 =  สูงกวาปริญญาเอก 

x x x 

กลุม/แขนงวิชา 
0  =  การศึกษา   
1  =  วิชาบังคับ 
2  =  วิชาเลือก 
3  =  วิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง 
4  =  วิศวกรรมระบบควบคมุ 
5  =  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 6  =  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 7  =  วิชาเลือกดานการศึกษา 
 8  =  วิชาเรียนรวมแขนง 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

ลำดับวิชา 
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ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

1.  รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล 

ผลงานวิจัย 

1. K. Chaiyawong and S. Akatimagool. (2020). “Virtual laboratory development in 

measuring antenna radiation pattern for engineering education.” Advances in 

Intelligent Systems and Computing (AISC). Vol. 1135 : 420-429. 

2. P. Sornla, S. Akatimagool and D. Torrungrueng. (2019). “Analysis of periodic networks 

using the moment method.” In Proceedings of the 16th International Conference on 

Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 

Technology (ECTI-CON 2019) (10-13 July 2019).  D Varee Jomtien Beach : Chonburi, (1-4). 

3. P. Nuangpirom, K. Ruangsiri and S. Akatimagool. (2019). “Low-profile, MIMO antenna 

based on substrate integrated waveguide for WLAN applications.” In Proceedings of 

the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019) (10-13 July 2019). 

D Varee Jomtien Beach : Chonburi, (740-743). 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชตกูล 

ผลงานวิจัย 

1. S. Sawatrukkul and C.Thongchaisuratkrul. (2019). “Design and development of 

efficiency measurement kit for energy saving split-type air conditioner by using 

90ebruar microcontroller.” In Proceedings of International Conference on Power, 

Energy and Innovations (ICPEI) (16-18 October 2019). The Ambassador City Jomtien 

Pattaya : Chonburi, (56-59). 

2. S. Khunchai and C. Thongchaisuratkrul. (2019). “Development of Smart Home System 

Controlled by Android Application.” In Proceedings of The 6th International 

Conference on Technical Education (ICTechEd6) (19 March 2019). KMUTNB : Bangkok, (1-4). 

3. J. Sarasook and C. Thongchaisuratkrul. (2018). “The experimental set of light 

distribution analysis by labview application.” In Proceedings of The 5th International 

Conference on Advanced Informatics: Concept Theory and Applications (ICAICTA)  

(14-17 August 2018). Beyond Resort : Krabi, (188-191). 
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3.  รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท 

ผลงานวิจัย 

1. J. Hirunporm and M. Siripruchyanun. (2019). “A fully/independently tunable   

voltage-mode pid controller using voltage differencing gain amplifiers with electronic 

method.” In Proceedings of The 42nd International Conference on Telecommunications 

and Signal Processing (TSP) (1-3 July 2019). Budapest : Hungary, (131-134).  

2. J. Hirunporm and M. Siripruchyanun. (2018). “A current-mode PID controller using 

voltage differencing gain amplifiers.” In Proceedings of The 18th International 

Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) (26-28 

September 2018). (n.p.), (261-265). 

3. W. Cheta, M. Siripruchyanun, K. Trachu, P. Suwanjan, R. Sotner and  and W. Jaikla. 

(2018). “Single VDCC Based Voltage-mode first-order allpass filter with electronic 

controllability.” In Proceedings of The 18th International Symposium on 

Communications and Information Technologies (ISCIT) (26-28 September 2018). (n.p.), 

(255-260). 

 

4.  ศาสตราจารย ดร.ปฏิพัทธ  ทวนทอง 

ผลงานวิจัย 

1. D. Kitkuan, P. Kumam, A. Padcharoen, W. Kumam and P. Thounthong. (2019). 

“Algorithms for zeros of two accretive operators for solving convex minimization 

problems and its application to image restoration problems.” Journal of Computational 

and Applied Mathematics. Vol.354 : 471-495.  

2. P. Sunthrayuth, N. Pakkaranang, P. Kumam, P. Thounthong and P. Cholamjiak. (2019). 

“Convergence theorems for generalized viscosity explicit methods for nonexpansive 

mappings in 91ebrua spaces and some.” Mathematics. Vol.7 No.2 : 1-15. 

3. N. Bizon, J. M. Lopez-Guede, E. Kurt, P. Thounthong, A. -G. Mazare, L.- M. Ionescu and 

G. Iana. (2019). “Hydrogen economy of the fuel cell hybrid power system optimized 

by air flow control to mitigate the effect of the uncertainty about available 

renewable power and load dynamic.” Energy Conversion and Management. Vol.179 : 

152-165.  
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5.  รองศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ  ศรยีรรยงค 

ผลงานวิจัย 

1. N. Panmala and P. Sriyanyong. (2019). “Design and implementation of passive 

harmonic filter using simulation tool.” In Proceedings of Research, Invention, and 

Innovation Congress (RI2C) (11-13 December 2019). Anoma Grand Hotel : Bangkok, 

(1-5). 

2. P. Siriwithtayathanakun and P. Sriyanyong. (2019). “A development of instructional 

package using problem-based learning for power system transients.” In 

Proceedings of Proceedings of the International Conference on Interactive 

Collaborative Learning (ICL 2019) (25-28 September 2019). Intercontinental : 

Bangkok, (1-4). 

3. P. Siriwithtayathanakun and  P. Sriyanyong.  (2018). “Effect of faults on electrical 

equipment in power substation: a case study of metropolitan electricity 

authority’s power system.”  In Proceedings of The 15th International Conference 

on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 

Information Technology (ECTI-CON) (18-21 July 2018).  Wiang Inn  Hotel : Chiang 

Rai, (176-179). 

 

6.  รองศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ  เลิศวิริยะประภา 

ผลงานวิจัย 

1. K. Phaebua, T. Lertwiriyaprapa, C. Phongcharoenpanich, Y-S. Chang, D. Torrungrueng 

and H-T. Chou. (2020). “One-sixteenth spherical homogeneous dielectric lens antenna 

on metal corner reflector for high gain radiation with size reduction.” IEEE 

Antennas and Wireless Propagation Letters. Vol. 19 No. 3 : 378-382. 

2. H. Chou, T. Lertwiriyaprapa, P. Akkaraekthalin and D. Torrungrueng. (2020). 

“Flexible dual-band dual-beam radiation of reflector antennas by embedding 

resonant phase alignment elements for power refocusing.”  IEEE Transactions on 

Antennas and Propagation. Vol. 68 No. 6 : 4259-4270. 

3. H-T. Chou, Y-S. Chang, H-J. Huang, Z-D. Yan, T. Lertwiriyaprapa and D.Torrungrueng. 

(2019). “Optimization of three-dimensional multi-shell dielectric lens antennas to 

radiate multiple shaped beams for cellular radio coverage.” IEEE Access. Vol. 7 : 

182974-182982. 
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7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภานี  นอยย่ิง 

ผลงานวิจัย 

1. P. Noiying, P. Janchaichanakun and E. Boonyapalanant. (2019). “The instrumentation 

of surface uniformity commutator control spindle automatically.” In Proceedings of 

Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C) (11-13 December 2019). Anoma 

Grand Hotel : Bangkok, (1-5). 

2. U. Keawmorakot  and P. Noiying. (2019). “The construction of learning media sets 

subject : application of artificial intelligence in the industry.” In Proceedings of The 7th 

Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research (28-29 

November 2019). Bangsaen : Chonburi, (1-4). 

3. U. Keawmorakote, Y. Padunggun, P. Noiying  and P. Koseeyaporn. (2019). 

“Development of artificial neural network demonstration for recognition of 

handwritten number for training.” In Proceedings of International Conference on 

Power, Energy and Innovations (ICPEI) (16-18 October 2019). The Ambassador City 

Jomtien : Chonburi, (134-137). 

 

8.  รองศาสตราจารย ดร.มีชัย  โลหะการ 

ผลงานวิจัย 

1. มีชัย โลหะการ. (2562).“การควบคุมตำแหนงหยดสารแมเหล็กเหลวภายใตการไหลแบบราบเรียบ

ผานทอใสแนวนอนโดยใชเนื้อสุกรเปนตัวอยางทดสอบ.” ใน ESTACON 2019 (30 สิงหาคม 2562). 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล : นครราชสีมา, (627-634). 

2. กิตติ เสือแพร และมีชัย โลหะการ. (2019). “ผลการจัดการเรียนดวยชุดฝกทักษะแบบรวมมือท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา.” ใน 

ESTACON 2019 (30 สิงหาคม 2562). มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล : นครราชสีมา, (833-838). 

3. มีชัย โลหะการ. (2560). “การควบคุมตำแหนงหยดสารแมเหล็กเหลวดวยแมเหล็กไฟฟาเพ่ือการสงยา 

โดยใชเนื้อสุกรเปนตัวอยางทดสอบ.”  ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 

10 (NcTechEd) (23-24 พฤศจิกายน 2560). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : 

กรุงเทพฯ, (254-260). 
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9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค  เย็นศิริ 

ผลงานวิจัย 

1. ปยะพงศ  ชินราช, ชัยณรงค เย็นศิริ และภัควี  หะยะมิน. (2563). “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

ระบบเซ็นเซอรและการควบคุมอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาโครงการ Work-integrated learning : 

WiL.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 9 (23-24 มกราคม 2563). มหาวิทยาลัย

พะเยา : พะเยา  (423-428). 

2. ชัยณรงค  เย็นศิริ และกฤษดา  ศรีจันทรพิยม. (2560). “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานในวิชาการพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางอาชีวศึกษา ของภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.” ใน การประชุม

วิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 10 (23 พฤศจิกายน 2560). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (47-51). 

3. ชัยณรงค เย็นศิริ และกฤษดา ศรีจันทรพิยม. (2559). “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตาม

กระบวนการประเมินตามสภาพจริง ในวิชา การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางอาชีวศึกษา  

ของภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 9 (24 พฤศจิกายน 

2559). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (10-14). 

 

10. ศาสตราจารย ดร.เมธีพจน  พัฒนศักดิ์ 

ผลงานวิจัย 

1. M. Bahrami, R. Gavagsaz-Ghoachani, M. Zandi, M. Phattanasak, G. Maranzanaa, B. 

Nahid-Mobarakeh, S. Pierfederici and F.Meibody-Tabara. (2019). “Hybrid maximum 

power point tracking algorithm with improved dynamic performance.” Renewable 

Energy. Vol.130 : 982-991. 

2. R. Gavagsaz-Ghoachani, M. Phattanasak, J.-P. Martin, B. Nahid-Mobarakeh, S. 

Pierfederici and P. Riedinger. (2019). “Observer and Lyapunov-based control for 

switching power converters with LC input filter.”  IEEE Transactions on Power 

Electronics. Vol.34 No.7 : 7053-7066. 

3. R. Gavagsaz-Ghoachani, L.-M. Saublet, M. Phattanasak, J.-P. Martin, B. Nahid-

Mobarakeh and S. Pierfederici. (2018). “Active 94ebruary94ing94 design of DC–DC 

converters with constant power load using a sampled discrete-time model: stability 

analysis and experimental verification.” IET Power Electronics. Vol.11 No.9 : 1519-

1528. 
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11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  แพบัว 

ผลงานวิจัย 

1. P. H. Pathak and K. Phaebua. (2019). “A ray analysis of the radiation by realistic small 

antennas mounted directly on large locally convex platforms.” URSI Asia-Pacific 

Radio Science Conference (AP-RASC) (9-15 March 2019). India, (1-4). 

2. T. Lertwiriyaprapa, K. Phaebua and A. Boonpunga. (2019). “Linen laundry 

management system in hospital by using UHF-RFID.” In Proceedings of Research, 

Invention, and Innovation Congress (RI2C) (11-13 December 2019). Anoma Grand 

Hotel : Bangkok, (13-16). 

3. T. Lertwiriyaprapa, K. Phaebua and D. Torrungrueng. (2019). “Sectoral spherical 

dielectric lens antenna on a reflector for KU-band communication.” In Proceedings of 

Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C) (11-13 December 2019). Anoma 

Grand Hotel : Bangkok, (11-13 December 2019). (17-20). 

 

12. รองศาสตราจารย ดร.พงศธร  ชมทอง 

ผลงานวิจัย 

1. P. Chomtong, S. Meesomklin and P. Akkaraekthalin. (2017). “Design of frequency 

selective surface reflector using interdigital slot and application for LTEW.” In 

Proceedings of ISAP 2017 (30 Oct. - 2 Nov. 2017).  Phuket : Thailand (1-4). 

2. P. Chomtong and P. Akkaraekthalin. (2017). “A high gain collinear antenna with 

interdigital EBG reflector for WLAN system.” In Proceedings of IEEE Conference on 

Antenna Measurements & Applications (2017 IEEE CAMA) (4-6 December 2017). Japan, 

(239-242). 

3. P. Chomtong and P. Akkaraekthalin. (2017). “A dual-band cavity bandpass filter using 

interdigital technique.” In Proceedings of IEEE Conference on Antenna Measurements 

& Applications (2017 IEEE CAMA) (4-6 December 2017). Japan, (261-264). 
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13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา  แกวมณี 

ผลงานวิจัย 

1. A. Siangsanoh, M. Phattanasak, W. Kaewmanee, M. Weber, R. Gavagsaz-Ghoachani, J. 

Martin, S. Pierfederici and S. Didierjean. (2019). “Hybrid Fuel Cell/Supercapacitor using 

a Series Converter.” In Proceedings of Research, Invention, and Innovation Congress 

(RI2C) (11-13 December 2019). Anoma Grand Hotel : Bangkok, (6711-6716). 

 2. D. Guilbert, B. Yodwong, W. Kaewmanee, M. Phattanasak and M. Hinaje. (2019). 

   “Hydrogen Flow Rate Control of a Proton Exchange Membrane Electrolyzer.” 

  In Proceedings of Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C) (11-13  

  December 2019). Anoma Grand Hotel : Bangkok, (1-6).   

 3. D. Guilbert, B. Yodwong, W. Kaewmanee and M. Phattanasak. (2018). “Power  

  converters for hybrid renewable energy systems with hydrogen buffer storage :  

  A short review.” International Conference on Smart Grid (icSmartGrid) (29-31 October 

   2018). Comwell Hotel, Denmakr, (28-33). 

 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกกมล บุญยะพลานันท 

ผลงานวิจัย 

1. สิดทิกัน สินบุเพ็ด และเอกกมล บุญยะผลานันท. (2563). “การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน 

เรื่องการคำนวณสายสงกำลังไฟฟา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ

สะหวันนะเขต สปป.ลาว.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 12      

(25 มีนาคม 2563). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (176-182). 

2. P. Noiying, P. Janchaichanakun and E. Boonyapalanant. (2019). “The instrumentation 

of surface uniformity commutator control spindle automatically.” In Proceedings of 

Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C) (11-13 December 2019). Anoma 

Grand Hotel : Bangkok, (1-5). 

3. A. Narkglom, E. Boonyapalanant, P. Koseeyaporn, S. Kwuanphet, J. Srithongchai, P. 

Kulsirorat and E. Chaiaroon. (2018). “Design of Stabilization System for the Walking 

Assistance.” In Proceedings of The 3rd International Conference on Engineering 

Science and Innovative Technology (ESIT2018) (19– 22 April 2018). Phang-Nga, 

Thailand, (1-8).  
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15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ เสือแพร 

ผลงานวิจัย 

1. กิตติ  เสือแพร. (2562). “การศึกษาการแกปญหาทางการเรียนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร       

ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม โดยใชชุดฝกทักษะอยางงาย.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร

อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 11 (19-20 มีนาคม 2562).  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา      

พระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (52-57). 

2.   กิตติ เสือแพร, นำโชค วัฒนานัย และนิวัติ สุขศิริสันต. (2560). “การพัฒนาชุดสื่อประสมแบบปรับ

เหมาะเนื้อหาสำหรับการเรียนรูไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร

อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 10 (23 พฤศจิกายน 2560).  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

พระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (187-192). 

3. กิตติ  เสือแพร. (2560). “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรยีนออนไลนแบบเนนผูเรียนเปน

สำคัญเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับครูรุนใหมของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม.” ใน การประชุม

วิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (23 พฤศจิกายน 2560). (52-57). 

 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรวิไล  สุขมาก 

ผลงานวิจัย 

1. พรวิไล สุขมาก. (2561). “ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบสปารค (SPARK Model) ในวิชา

หลักการบริหารอาชีวศึกษา.” ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 3 (11-12 มกราคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

: มหาสารคาม, (92-103).  

2. N. Utakrit and P. Sukmak. (2016). “Distance education examination on forgery 

attributes of online degree for sale: information assurance aspect.” In Proceedings of 

The 9th International Conference of Education, Research and Innovation Conference 

(14-16 November 2016). Convention Center, Barceló Renacimiento Hotel, Seville : 

(Spain), (4094-4103). 

3. N. Utakrit and P. Sukmak. (2016). “Best practice, sustainable, and secure ICT 

infrastructure of a case study in 97ebruar vocational school.” In Proceedings of The 

9th International Conference of Education, Research and Innovation Conference  

(14-16 November 2016). Convention Center, Barceló Renacimiento Hotel, Seville : 

(Spain), (5122-5129). 
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17. ศาสตราจารย ดร.ดนัย  ต.รุงเรือง 

ผลงานวิจัย 

1. S. Kittiwittayapong, K. Phaebua, T. Lertwiriyaprapa, D. Torrungrueng and H.-T. Chou. 

(2019). “Sectoral spherical dielectric lens antenna on a reflector for ku-band 

communication.” In Proceedings of Proceeding of the 2019 Research, Invention, and 

Innovation Congress (RI2C) (11-13 December 2019). Anoma Grand Hotel : Bangkok    

(1-4). 

2. T. Satitchantrakul and D. Torrungrueng. (2019). “Compact wideband multi section 

quarter-wave-like transformers with unequal electrical lengths.” In Proceedings of 

Proceeding of the 2019 International Symposium on Antennas and Propagation    

(27–30 October 2019). Xi’an, China, (1-4). 

3. R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich, P. Akkaraekthalin and D.Torrungrueng. (2019). 

“Curved meander line resonators for chipless RFID sensors.” In Proceedings of The 

2019 IEEE International Conference on RFID-Technology and Applications (IEEE RFID-

TA 2019) (25-27 September 2019). Pisa, Italy, (26-28). 

 

18. อาจารย ดร.นุชนาฏ  ชุมช่ืน 

ผลงานวิจัย 

1. นุชนาฏ ชุมชื่น, กัญญวิทย กลิ่นบำรุง และกิตติ เสือแพร. (2562). “การจัดการเรียนการสอนโดยใช

รูปแบบการสอนแบบไทย-เยอรมัน เรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส สำหรับหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม.”     

ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 11 (19-20 มีนาคม 2562). 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (10-14). 

2. N. Chumchuen. (2019). “Improvement of rational thinking competency of pre-service 

teachers for electrical engineering education.” In Proceedings of The 22nd 

International Conference on Interactive Collaborative Learning and 48th IGIP 

International Conference on Engineering Pedagogy (25-28 September 2019). 

Intercontinental : Bangkok, (814-823). 

3. N. Chumchuen. (2020). “Promoting affective competency based on industrial 

psychology for engineering teachers.” In Proceedings of The 7th International 

Conference on Technical Education Conference (25-26 March 2020). KMUTNB : 

Bangkok, (28-32). 
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19. อาจารย ดร.กัญญวิทย  กล่ินบำรุง 

ผลงานวิจัย 

1. K. Klinbumrung and P. Kaewtip. (2020). “Developing knowledge and skills in science 

and technology on basic robotics using activity-based learning.” In Proceedings of 

The 7th International Conference on Technical Education (25-26 March 2020). 

KMUTNB : Bangkok, (304-307). 

2. K. Klinbumrung. (2020). “Engineering education management using project-based and 

miap learning model for microcontroller applications.” In Proceedings of The 7th 

International Conference on Technical Education (25-26 March 2020). KMUTNB : 

Bangkok, (326-330). 

3. กัญญวิทย กลิ่นบำรุง, นชุนาฏ ชุมชื่น, สิริชัย จันทรนิ่ม และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2562). “การพัฒนา 

การเรียนการสอนดานวิศวกรรมศาสตรดวยกระบวนการสะเต็มศึกษา กรณีศึกษา : การสอนรายวิชาวงจร

ดิจิทัล.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 11 (19-20 มีนาคม 2562). 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (50-56). 

 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา  หินออน 

ผลงานวิจัย 

1. K. Hinon. (2019). “Augmented reality imagineering model for learning management 

with cloud learning environment to encourage the innovative skills of undergraduates.” 

In Proceedings of The 22nd International Conference on Interactive Collaborative 

Learning and 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy (25-28 

September 2019). InterContinental : Bangkok, (1157-1168). 

2. K. Hinon. (2019). “The development of C&A technique for learning management  

to enhance instructional media creation skills in a cloud-based learning environment 

for undergraduate students.” In Proceedings of The 22nd International Conference on 

Interactive Collaborative Learning and 48th IGIP International Conference on 

Engineering Pedagogy (25-28 September 2019). InterContinental : Bangkok, (1687-1696). 

3. K. Hinon, P. Nilsook and P. Wannapiroon. (2019). “Development of lesson plans for 

practicing electrical installation professional experience with competency-based 

training system in building electricians.” In Proceedings of The 22nd International 

Conference on Interactive Collaborative Learning and 48th IGIP International Conference on 

Engineering Pedagogy (25-28 September 2019). InterContinental : Bangkok, Thailand, (1731-1741). 
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21. อาจารย ดร.ภัควี  หะยะมิน 

ผลงานวิจัย 

1. P. Hayamin and C. Thongchaisuratkrul. (2018). “Effects of induction motor using unbalance 

voltage.” International Journal of the Computer, the Internet and Management 

(IJCIM). Vol. 26 No. 3 : 66-71. 

2. ภัควี หะยะมิน และชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล. (2563). “การประเมินประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟา

เหนี่ยวนำเพ่ือใชในงานภาคสนาม.” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 9 (23-24 

มกราคม 2563). มหาวิทยาลัยพะเยา : พะเยา, (1674-1673). 

3. ภัควี หะยะมิน และชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล. (2563). “การวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับมอเตอร

ไฟฟาเหนี่ยวนำ สภาวะแรงดันไฟฟาต่ำกวาพิกัด.” ใน การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิง

ประยุกต ครั้งท่ี 12 (26-27 พฤษภาคม 2563). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค : นครสวรรค, (275-280). 

 

22.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นำโชค  วัฒนานัย 

ผลงานวิจัย 

1. นำโชค วัฒนานัย และนิวัติ  สขุศิริสันต. (2563) “การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสสลับ สำหรับ

โรงเรียนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก.” ใน การประชุมวชิาการระดับชาต ิศึกษาศาสตรวจิัย ครั้งท่ี 7 

(2-3 กรกฎาคม 2563). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : สงขลา, (1-4). 

2. นำโชค วัฒนานัย และนิวัติ  สขุศิริสันต. (2563) “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูสอนสาย

อาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยใชวฏัภาคการนิเทศแบบคลินิก ตามรูปแบบของ  

เบลลลอนและฮัฟฟแมน.” ใน การประชุมวิชาการการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (5 มิถุนายน 2563).  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา : กรุงเทพฯ, (1-4). 

3. กิตติ เสือแพร, นำโชค วัฒนานัย และนิวัติ สุขศิริสันต. (2560) “การพัฒนาชุดสื่อประสมแบบปรับ

เหมาะเนื้อหาสำหรับการเรียนรูไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร

อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 10 (23 พฤศจิกายน 2560).  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (187-192). 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

101 
 

23.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย  จันทรนิ่ม 

ผลงานวิจัย 

1. สิริชัย จันทรนิ่ม. (2563). “การพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่อง อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งโดยใชภาษาบล็อก.”  

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 (11-12 กรกฎาคม 2563). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

: นครปฐม, (1-4). 

2. กัญญวิทย กลิ่นบำรุง, นุชนาฏ ชุมชื่น, สิรชิัย จันทรนิ่ม และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2562).  

“การพัฒนาการเรียนการสอนดานวิศวกรรมศาสตรดวยกระบวนการสะเต็มศึกษา กรณีศึกษา : การสอน

รายวิชาวงจรดิจิทัล.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 11 (19-20 

มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (50-56). 

3. สิริชัย จันทรนิ่ม, ประดิษฐ เหมือนคิด และชัยวิชิต เชียรชนะ. (2562). “การพัฒนาสมรรถนะการคิด

วิเคราะหสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21.” ใน การประชุมระดับชาติ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูประจำป 2562. (31 พฤษภาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

สวนสุนันทา : กรุงเทพฯ, (139-148). 

 

24.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตยา  ทองผาสุข 

ผลงานวิจัย 

1. กฤตยา ทองผาสุข. (2562). “ความตองการจำเปนเพ่ือพัฒนาความรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของบัณฑิตจบใหม หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.” วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม (JIE). ปท่ี 18 

เดือนกันยายน–ธันวาคม 2562 ฉบับท่ี 3 : 183-193. 

2. กฤตยา ทองผาสุข. (2562). “พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบัณฑิตใหม 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มจพ.” ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 15 (4-5 กรกฎาคม 2562). โรงแรม   

อโนมา แกรนด : กรุงเทพฯ, (550-555). 

3. กฤตยา ทองผาสุข และทองพูล หีบไธสง. (2562). “ออนโทโลยีเพ่ือการจัดกลุมเอกสารดวยคุณลักษณะ

สวนตัว.” ใน การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 11 (15-17 พฤษภาคม 2562). 

โรงแรม กรุงศรีริเวอร : พระนครศรีอยุธยา, (323-326). 
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25. วาท่ีรอยตรี ดร.สรุจ  พันธุจันทร 

ผลงานวิจัย 

1. S. Hutamarn, S. Chookaew, C. Wongwatkit, S. Howimanporn, T. Tonggeod and S. 

Panjan. (2017). “A stem robotics workshop to promote computational thinking 

process of pre-engineering students in 102ebruary: Stemrobot.” In Proceedings of The 

25th International Conference on Computers in Education (4-8 December 2017).   

(514-522). 

2. S. Panjan and S. Charoenseang. (2016). “Design and Development of a Robotic Arm 

for Rehabilitation and Training.” In Proceedings of International Conference on 

Computer Science and its Applications (3-5 July 2016). Park Plaza Beijing Science Park 

Hotel, China, (3-8). 

3. ศิลา ไกรพฤกษ, ยุทธนา ศรีเล็ก, สรุจ พันธุจันทร และธาริณี ทองเกิด. (2560). “การประยุกตใช

โครงขายประสาทเทียมเพ่ือตรวจจับการอารคในระบบไฟฟา.”  ใน การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 40 (15-17 พฤศจิกายน 2560). โรงแรมเดอะซายน : ชลบุรี, (1-4). 

 

26. อาจารย ดร.จักรกริช ภักดีโต 

ผลงานวิจัย 

1. J. Pakdeeto, Kongpan Areerak and Kongpol Areerak. (2018). “Modelling and stability 

analysis of AC-DC power systems feeding a speed controlled DC motor.” Journal of 

Electrical Engineering & Technology, 10 February 2018. Vol.13 No.4 : 1566-1577. 

2. J. Pakdeeto, Kongpan Areerak and Kongpol Areerak. (2018). “The stability analysis of 

DC micro-grid system with PV array.” In Proceedings of The 2018 International 

Electrical Engineering Congress (iEECON2018) (7-9 March 2018).  Krabi : Thailand, (128-131). 

3. J. Pakdeeto, Rangsan Chanpittayagit, Kongpan Areerak and Kongpol Areerak. (2017). 

“The optimal controller design of buck-boost converter by using adaptive tabu 

search algorithm based on state-space averaging model.”  Journal of Electrical 

Engineering & Technology. May 2017, Vol.12 No.3 : 1146-1 
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27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูชาติ  สีเทา 

ผลงานวิจัย 

1. Choochat Seetao, Kitti Surpare. (2020). “Integrating MIAP Learning Activities 

Management and Cooperative Learning using Internet of Things Learning Package.” 

International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020) (4-6 November 2020).  

Huahin : Thailand, (56-59). 

2. บุญทวี  ไชยวงษ กิตติ เสือแพร และชูชาติ สีเทา. (2020). “การพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการควบคุม

บนอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งโดยใชกระบวนการสอนแบบ MIAP.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร

อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 12 (25-26 มีนาคม 2563).  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (169-171) 

3. กิตติ  เสือแพร และชูชาติ สีเทา. (2559). “การพัฒนาชุด GUI-SCILAB สำหรับการแปลงฟูริเยร

แบบตอเนื่องทางเวลาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา.” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร

อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 9 (24 พฤศจิกายน 2559).  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ : กรุงเทพฯ, (275-280) 

 

 

28. อาจารย ดร.ชัยรัตน  อุปถัมภเกื้อกูล 

ผลงานวิจัย 

1.  ชัยรัตน อุปถัมภเก้ือกูล. (2563). “การวิเคราะหเสถียรภาพของวงจรกรองแอ็คทีฟ-อารซีอันดับ3ท่ีใชออป

แอมปแบบปลายคู”. วารสารวชิาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ. Vol.30, No 3 (2020) : 443-453. 

2.  มนตรี ศิริปรัชญานันท  ชัยรัตน อุปถัมภเก้ือกูล  ณิชมน พูนนอย และ กังวาน พยัคฆกุล. (2560). 

“วงจรจำลองคาความตานทานแบบลบท่ีแปรผันตามความถ่ีโดยใช CDTRA และการประยุกตใชงานใน

วงจรกำเนิดสัญญาณ”. วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ. Vol.27, No 4 (2017): 761-770. 

3.  ชัยรัตน อุปถัมภเก้ือกูล. (2562). วงจรกรองความถ่ีเชิงซอนท่ีสามารถปรับความถ่ีแถบผานไดดวย

วงจรปรบัจูนอัตโนมัติ. ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 11 (NCTechEd11) 

(วันท่ี 25-26 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : กรุงเทพมหานคร, 

(380-389) 



มคอ.2 

104 
 

มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

 

ลำดับ 

กลุมรายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

(วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ      

ปริญญาเอก 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

รายวิชาในหลักสูตร 

1 ไดความรูและกระบวนการ

แสวงหาความรูชั้นสูงสำหรับ

การพัฒนาการจัดการศึกษา  

การแกปญหาท่ีมีความซับซอน

ทางวิศวกรรมไฟฟา 

1. วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดและวิวัฒนาการ

ทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน 
  

2. ออกแบบและบูรณาการหลักการ ทฤษฎี        

การดำเนินการบริหารจัดการการศึกษา การจัดทำ

หลักสูตร 
 

3. หลักการและทฤษฎีการออกแบบ การผลิตและ

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

กระบวนการเรียนการสอน 

020237000 การวิเคราะหการสอนข้ันสูงดานเทคโนโลยีไฟฟา 

  
 

020237001 การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

 

 
 

020237002 นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา             

020237003 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา             

 

2 ไดทักษะและแสวงหาความรู 

องคความรูโดย

กระบวนการวจิัย การเผยแพร

ผลงานวิจัย 

1. กระบวนการวิจัย การพัฒนา และการประเมิน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

2. การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีและองค

ความรูดวยกระบวนการวิจัย 

 

3. กระบวนการเผยแพรผลงานวิจัย 

020237100 วิทยานิพนธ  แบบ 1.1 

020237101 วิทยานิพนธ  แบบ 2.1 

 

020237100 วิทยานิพนธ  แบบ 1.1 

020237101 วิทยานิพนธ  แบบ 2.1 

 

020237102 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1 

020237103 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2 
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ลำดับ 

กลุมรายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

(วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ      

ปริญญาเอก 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

3 ไดหลักการ กระบวนการและ

ทฤษฎีในการสนับสนุนการทำ

วิจัยข้ันสูง และการใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาพัฒนางานวิจัย 

1. การใชองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟากำลัง ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 

 

 

2. การใชองคความรูดานวิศวกรรมควบคุมในการ 

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 
 

 

3. การใชองคความรูดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

020237300 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร 

020237301 การหาคาเหมาะท่ีสุดของระบบไฟฟากำลัง 

020237302 โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ 

020237303 ระบบการจัดการพลังงาน 

020237304 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและแสงอาทิตย 

020237305 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง 

020237400 ระบบควบคุมอัจฉริยะ 

020237401 การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ 

020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม 

020237403 วิศวกรรมหุนยนตข้ันสูง 

020237404 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบควบคุม 

020237500 คอมพิวเตอรกราฟฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล 

020237501 วงจรจรแปลงผันโดยใชสวิตซกำลังข้ันสูง 

020237502 ระบบฝงตัวข้ันสูงและการประยุกตใชงาน 

020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอกนิกสข้ันสูง 

020237504 การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายข้ันสูง 

020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสัญญาณ 

020237506 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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ลำดับ 

กลุมรายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

(วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ      

ปริญญาเอก 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

  4. การใชองคความรูดานวิศวกรรมโทรคมนาคม ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

020237600 การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม 

020237602 เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา 

020237603 การวิเคราะหสายอากาศ 

020237605 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม 

020237606  ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถ่ีสูง 

020237607 วงจรไมโครเวฟข้ันสูงและวงจรขยายสัญญาณ 
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ฉบับป พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559 

-------------------------------------------------------- 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี ้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบเม่ือ 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั ้งนี ้แลว  

ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 21 เดือน 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 

4.  เหตุผลการในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กอปรกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา จัดการเรียนการสอนมาครบ 5 ปแลว 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

  5.1  เพ่ิมรายวิชา  

   020237003  หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา     3(3-0-6) 

                          (Advanced Topic in Electrical Engineering Education)    

   020237606   ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถ่ีสูง     3(3-0-6) 

    (High-Frequency Electromagnetic Wave Theory) 

  020237607 วงจรไมโครเวฟข้ันสูงและวงจรขยายสัญญาณ  3(3-0-6) 

    (Advanced Microwave Circuits and Amplifiers) 

  5.2  ตัดรายวิชาออก 

   020237601 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม  3(3-0-6) 

     (Electromagnetic Theory for Telecommunication Engineering) 

   020237604 การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย   3(3-0-6) 

     (Microwave Circuit and Amplifier Analysis) 
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6.  โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไขยังคงไมเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

     ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้ 

แบบ 1.1 

หมวดวิชา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 51  หนวยกิต 51  หนวยกิต 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 51  หนวยกิต 51  หนวยกิต 

แบบ 2.1 

หมวดวิชา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

ศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 15 หนวยกิต 15  หนวยกิต 

วิทยานิพนธ                    ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  36  หนวยกิต 36  หนวยกิต 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 51 หนวยกิต 51  หนวยกิต 

 

7.  เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 7.1  ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา)  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education) 

Ph.D. (Electrical Engineering Education) 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education) 

Ph.D. (Electrical Engineering Education) 
   
  7.2  โครงสรางหลักสูตร   

แบบ 1.1 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

หมวดวิชาบังคับ                            51  หนวยกิต หมวดวิชาบังคับ                             51  หนวยกิต 

        วิทยานิพนธ            1  หนวยกิต 

        วิชาสัมมนา*            2  หนวยกิต 

        วิทยานิพนธ                  51  หนวยกิต 

        วิชาบังคับไมนับหนวยกิต*   2  หนวยกิต 

        รวมตลอดหลักสูตร  51  หนวยกิต         รวมตลอดหลักสูตร   51  หนวยกิต 

* รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา ใหผล

ประเมินเปน S/U 

* รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา ใหผล

ประเมินเปน S/U 
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แบบ 2.1 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

หมวดวิชาบังคับ                           48  หนวยกิต หมวดวิชาบังคับ                           48  หนวยกิต 

       วิชาบังคับการศึกษา          6  หนวยกิต 

       วิชาบังคับทางเทคนิค        6  หนวยกิต 

       วิทยานิพนธ                 36  หนวยกิต 

       สัมมนา*                       2  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก                             3  หนวยกิต 

       รวมตลอดหลักสูตร  51  หนวยกิต 

  * รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา ใหผล

ประเมินเปน S/U 

       วิชาบังคับการศึกษา          6   หนวยกิต 

       วิชาบังคับทางเทคนิค        6   หนวยกิต 

       วิทยานิพนธ                 36   หนวยกิต 

       วิชาบังคับไมนับหนวยกิต   2    หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก                              3  หนวยกิต 

       รวมตลอดหลักสูตร  51  หนวยกิต 

  * รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา ใหผล

ประเมินเปน S/U 
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มคอ.2 
7.3 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 จำนวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) จำนวน 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต หนวยกิต ช่ือวิชา หนวยกิต 

 

 

020237102 

 

020237103 

 

 

 

020237000 

 

020237001 

 

 

020237002 

 

 

 

หมวดวิชาบังคับ 

วิชาสัมมนา (แบบ 1.1 และ แบบ 2.1) 

สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1 

(Seminar on Electrical Engineering Education I) 

สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2 

(Seminar on Electrical Engineering Education II) 

 

วิชาบังคับการศึกษา (แบบ 2.1) 

กาวิเคราะหการสอนข้ันสูงดานเทคโนโลยีไฟฟา 

(Advanced Instructional Analysis in Electrical Technology) 

การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา

(Research and Development in Electrical Engineering 

Education) 

นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา

(Modern Educational Innovation in Electrical Engineering) 

 

 

 

 

1(0-3-1) 

 

1(0-3-1) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

020237102 

 

020237103 

 

 

 

020237000 

 

020237001 

 

 

020237002 

 

020237003 

 

หมวดวิชาบังคับ 

วิชาสัมมนา (แบบ 1.1 และ แบบ 2.1) 

สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1 

(Seminar on Electrical Engineering Education I) 

สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2 

(Seminar on Electrical Engineering Education II) 

 

วิชาบังคับการศึกษา (แบบ 2.1) 

การวิเคราะหการสอนข้ันสูงดานเทคโนโลยีไฟฟา 

(Advanced Instructional Analysis in Electrical Technology) 

การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา

(Research and Development in Electrical Engineering 

Education) 

นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา

(Modern Educational Innovation in Electrical Engineering) 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

 (Advanced Topic in Electrical Engineering Education) 

 

 

 

1(0-3-1) 

 

1(0-3-1) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 จำนวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) จำนวน 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

 

020237100 

 

 

020237101 

 

 

 

 

020237300 

 

020237301 

 

020237302 

 

020237303 

 

020237304 

 

วิทยานิพนธ (แบบ 1.1) 

วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 

วิทยานิพนธ (แบบ 2.1) 

วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 

 

วิชาบังคับทางเทคนิค (แบบ 2.1) 

- กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Power System Analysis) 

การหาคาเหมาะสมท่ีสุดของระบบไฟฟากำลัง 

(Power System Optimization) 

โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ 

(Smart  Grids) 

ระบบการจัดการพลังงาน 

(Energy Management System) 

เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและแสงอาทิตย 

(Fuel and Solar Cell Technology) 

 

51 

 

 

36 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

020237100 

 

 

020237101 

 

 

 

 

020237300 

 

020237301 

 

020237302 

 

020237303 

 

020237304 

 

วิทยานิพนธ (แบบ 1.1) 

วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 

วิทยานิพนธ (แบบ 2.1) 

วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 

 

วิชาบังคับทางเทคนิค (แบบ 2.1) 

- กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Power System Analysis) 

การหาคาเหมาะสมท่ีสุดของระบบไฟฟากำลัง 

(Power System Optimization) 

โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ 

(Smart  Grids) 

ระบบการจัดการพลังงาน 

(Energy Management System) 

เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและแสงอาทิตย 

(Fuel and Solar Cell Technology) 

 

51 

 

 

36 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 จำนวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) จำนวน 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

020237305 

 

 

 

020237400 

 

020237401 

 

020237402 

 

020237403 

 

020237404 

 

 

 

 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง 

 (Advanced Topics in Power System Engineering) 

 

- กลุมวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 

ระบบควบคุมอัจฉริยะ 

(Intelligent Control System) 

การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ 

(System Modeling and Simulation Design) 

เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม 

(Energy Technologies and Control) 

วิศวกรรมหุนยนตข้ันสูง 

(Advanced Robotic Engineering) 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบควบคุม  

(Advanced Topics in Control System Engineering) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

020237305 

 

 

 

020237400 

 

020237401 

 

020237402 

 

020237403 

 

020237404 

 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง 

 (Advanced Topic in Power System Engineering) 

 

- กลุมวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 

ระบบควบคุมอัจฉริยะ 

(Intelligent Control System) 

การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ 

(System Modeling and Simulation Design) 

เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม 

(Energy Technologies and Control) 

วิศวกรรมหุนยนตข้ันสูง 

(Advanced Robotic Engineering) 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบควบคุม  

(Advanced Topic in Control System Engineering) 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

113 



มคอ.2 

 
 

มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 จำนวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) จำนวน 

รหัส  ช่ือวิชา  หนวยกิต รหัส  ช่ือวิชา  หนวยกิต 

 

020237500 

 

020237501 

 

020237502 

 

020237503 

 

020237504 

 

020237505 

 

020237506 

 

 

-  กลุมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอรกราฟฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล 

(Computer Graphic and Digital Image Processing) 

วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตซกำลังข้ันสูง 

(Advanced Power Switching Converters) 

ระบบฝงตัวข้ันสูงและการประยุกตใชงาน 

(Advanced Embedded System and Its Application) 

วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง 

(Advanced Microelectronic Circuits) 

การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายข้ันสูง 

(Advanced Network Analysis and Synthesis) 

วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสัญญาณ 

(Analog and Mixed-Signal Integrated Circuit) 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(Advanced Topics in Electronic Engineering) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

020237500 

 

020237501 

 

020237502 

 

020237503 

 

020237504 

 

020237505 

 

020237506 

 

-  กลุมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอรกราฟฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล 

(Computer Graphic and Digital Image Processing) 

วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตซกำลังข้ันสูง 

(Advanced Power Switching Converters) 

ระบบฝงตัวข้ันสูงและการประยุกตใชงาน 

(Advanced Embedded System and Its Application) 

วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง 

(Advanced Microelectronic Circuits) 

การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายข้ันสูง 

(Advanced Network Analysis and Synthesis) 

วงจรรวมแบบแอนะลอ็กและผสมสัญญาณ 

(Analog and Mixed-Signal Integrated Circuit) 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(Advanced Topic in Electronic Engineering) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 จำนวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) จำนวน 

รหัส  ช่ือวิชา  หนวยกิต รหัส  ช่ือวิชา  หนวยกิต 

 

020237600 

 

 

020237601 

 

 

020237602 

 

020237603 

 

020237604 

 

020237605 

 

 

 

-  กลุมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม 

(Modern Wireless and Optical 

Communications) 

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(Electromagnetic Theory for Telecommunication 

Engineering) 
 

เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา 

(Computational Techniques for Electromagnetics) 

การวิเคราะหสายอากาศ 

(Antenna Analysis) 

การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย 

(Microwave Circuit and Amplifier Analysis) 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(Advanced Topics in Telecommunication Engineering) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

020237600 

 

 

 

 

 

020237602 

 

020237603 

 

 

 

020237605 

 

020237606 

 

020237607 

 

-  กลุมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม 

(Modern Wireless and Optical Communications) 

 

 

 

 

เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา 

(Computational Techniques for Electromagnetic Wave) 

การวิเคราะหสายอากาศ 

(Antenna Analysis) 

 

 

หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(Advanced Topics in Telecommunication Engineering) 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถ่ีสูง 

(High-Frequency Electromagnetic Wave Theory) 

วงจรไมโครเวฟข้ันสูงและวงจรขยายสัญญาณ 

(Advanced Microwave Circuits and Amplifiers) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

115 



มคอ.2 

 
 

มคอ.2 
รหัสวิขา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาเลือก 

นักศ ึกษาสามารถเล ือกศ ึกษา จำนวน 3 หนวยกิต  

จากรายวิชาขางตน หรือเลือกเรียนจากหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาท้ัง

ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศใน

สาขาวิชาที ่เกี ่ยวของ ตามความเห็นชอบของอาจารย

ผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการของ

ภาควิชา 

  หมวดวิชาเลือก 

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา จำนวน 3 หนวยกิต  

จากรายวิชาขางตน หรือเลือกเรียนจากหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษา

ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตามความเห็นชอบของอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการของ

ภาควิชา 
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