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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย     : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Electrical and Energy Engineering 
   (English Program) 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)   : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy (Electrical and Energy Engineering) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Electrical and Energy Engineering) 
 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  48 หน่วยกิต   
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
    หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี แบบ 1.1 และแบบ 2.1  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
  จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
ร่ วมมือกับ École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, Université de 
Lorraine ประเทศฝร่ังเศส 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  
- ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
- ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
     แห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปี พ.ศ. 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังการสําเร็จการศึกษา 

8.1 บุคลากรทางการศึกษาประจําสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
8.2 นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 
8.3 ผู้ประกอบการในธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้อง 
8.4 นักวิจัย 
8.5 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่ 
สําเร็จการศึกษา 

1. นายวัฒนา  แก้วมณี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Université de Lorraine, France  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
2547 
2545 

2 นายเมธีพจน์   พัฒนศักดิ์ รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Université de Lorraine, France  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
2547 
2539 

3 นายปฏิพัทธ์    ทวนทอง 
 

ศาสตราจารย์ Ph.D. (Electrical Engineering)  
 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Institut national polytechnique de 
Lorraine, France  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2548 
 

2543 
2539 

 

มคอ.2 

3 



มคอ.2 
 

4 
 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ประเทศไทย  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
  1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 

 ประเทศฝร่ังเศส  École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, Université de Lorraine 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

พลังงานนอกจากจะเป็นส่ิงจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์แล้วยังเป็นปัจจัยสําคัญใน 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการประกันความม่ันคงของประเทศ พลังงานส่วนใหญ่ท่ีใช้หล่อเล้ียงสังคมมนุษย์  
ในปัจจุบันเป็นพลังงานจากซากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน นํ้ามัน หรือแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น แต่ด้วยความมีอยู่
อย่างจํากัดและผลกระทบทางลบต่อสภาพแวดล้อมของพลังงานจากซากฟอสซิล ทําให้มนุษย์พยายามหัน
ไปใช้พลังงานทดแทน ซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานท่ีมีอยู่อย่างไม่จํากัดและมีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมลดลง
นับเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีในปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเร่ิมมีทิศทางและ 
มีความชัดเจนมากข้ึน โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดทําแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) ซ่ึงเป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานรวม โดยมี 
การต้ังเป้าหมาย การเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จากในปัจจุบัน 75.48 MW  
เป็น 2,000 MW และการเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมจากในปัจจุบัน 7.28 MW เป็น 1,200 MW 
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 ต่อมาได้มีการทบทวนการจัดทําแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579  
ท่ีสอดคล้องกับรอบของการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ํามันเช้ือเพลิง ในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้นั้น  
การเตรียมบุคลากรของประเทศให้มีความรู้  ความสามารถในการวิจัยเก่ียวกับพลังงานทดแทน  
เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์เซลล์เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องเป็นต้นนั้น นับเป็นส่ิงท่ีสําคัญ
อย่างย่ิง 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาแล้ว การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการมี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับนักศึกษาจากต่างชาติ จึง เป็นเ ร่ืองท่ี มีความสําคัญอย่าง ย่ิง  
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ซ่ึงมีจุดเด่นด้านงานวิจัย มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความร่วมมือ
ด้ านวิชาการกับ Groupe de Recherche en Électrotechnique et Électronique de Nancy(GREEN), 
Université de Lorraine ประเทศฝร่ังเศสอย่างเข้มแข็งและยาวนาน และในขณะนี้ Université de 
Lorraine มีความพร้อมและสนใจท่ีจะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซ่ึงนับเป็นโอกาสดีท่ีจะทําให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
ท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือรองรับนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมช่ือเสียงและทําให้
มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคอาเซียน 
  

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ 
 มหาวิทยาลัย 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

change) จึงจําเป็นต้องมีหลักสูตรท่ีมีศักยภาพรองรับความต้องการของสังคมซ่ึงต้องการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรจะเป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง และมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันท่ีเกิดวิกฤตด้าน
พลังงานและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการข้ันสูงท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้          
คู่คุณธรรม เพ่ือเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยหลักสูตรสามารถพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้วิจัยและพัฒนาข้ึนเพ่ือเก้ือหนุน
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถสร้างดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยเพ่ือร่วม
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   ไม่มี 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 

ไม่มี 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะข้ันสูงเพ่ือการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 
1.2 ความสําคัญ 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าสถานการณ์พลังงานของโลกในปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพ่ือก้าวข้ามยุค
พลังงานจากซากฟอสซิล เช่น น้ํามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น แหล่งพลังงานท่ีกล่าวมานี้มีอยู่  
อย่างจํากัด และมีแนวโน้มจะหมดลงในไม่ช้า ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  
และรูปแบบความเป็นอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้การใช้พลังงานจากซากฟอสซิลยังส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจแต่เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ก็มีอยู่อย่างจํากัด 
รวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัยจึงทําให้พลังงานนิวเคลียร์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยในขณะนี้ 
ดังน้ันท่ัวโลกจึงได้ให้ความสนใจกับพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าในหลายแห่งท่ัวโลก
จะมีการนําเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ซ่ึงเป็นการนําพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อสังคมมนุษย์ ในลักษณะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างประสบความสําเร็จแต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังคงมี 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีเนื่องจากข้อจํากัดท่ีพลังงานทดแทนหลายๆ ชนิด เช่น ความไม่สมํ่าเสมอ
ในแต่ละช่วงเวลาของวัน ของพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม ทําให้จําเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าเข้ามาผนวกเพ่ือช่วยให้การจัดเก็บ การส่งถ่าย และการนําไปใช้ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมประเทศไทยให้พร้อมต่อการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานทดแทน  
จึงจําเป็นต้องมีนักวิจัย นักเทคโนโลยี และอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ท่ีมีความรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงาน  
ซ่ึงจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีได้ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม รวมท้ังการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) ท่ีได้ให้ความสําคัญกับ 
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมจํานวนนักวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให้ประเทศไทยในทศวรรษหน้าสามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ของตนเอง ลดการพ่ึงพาต่างประเทศได้ 

 
 

 



มคอ.2 
 

7 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1.3.1 การถ่ายทอดและฝึกอบรมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง  
  1.3.2 การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง 
1.3.3  ผลิตนักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

และพลังงานข้ันสูง  
 1.3.4  ความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ 

 1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 
 ผลิตวิศวกรท่ีมีความรู้และทักษะในทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้

มาตรฐาน สกอ. 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน   
มาจากกรอบมาตรฐานระดับ   
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ 

คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในการพิจารณาและ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
ทุก 5 ปี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การเปิดหลักสูตรกับนานาชาติ
โ ดย จั ดกา ร เ รี ยน กา ร ส อน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย  

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดและเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
อบรมกับนานาชาติ 

กําหนดให้ มีการ จัดทําผลงาน
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติหรือนําเสนอ
ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
การศึกษาของประเทศ 

-   สร้างโอกาสทางการศึกษาโดย
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
มีท้ังในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และต่างประเทศ 

เ ต รี ยม บุ ค ล า กร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  
ความสามารถในการวิจัยเก่ียวกับ
พลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนา
พลังงาน 5 แผนหลักใน ช่วงปี   
พ.ศ. 2558 - 2579 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ไม่มี  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่มี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
    ในเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  ระหว่างเวลา เวลา 09.00-16.00 น.  
     ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
  นอกเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 17.00-21.00 น.  
    วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.00-16.00 น.  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 แบบ 1.1    

1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ระบบ
ควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า  

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดหรือตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 3.00 และในระดับ
ปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 3.50  

4. ผ่านการนําเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง หรือมีผลงานวิจัยซ่ึงเป็นภาษาอังกฤษท่ีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, SCOPUS  หรือ ISI  
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ  

5. ผู้ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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แบบ 2.1    
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดหรือตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 3.00 และในระดับ

ปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 3.50  
4. ผ่านการนําเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี มีรายงานการประชุม

(Proceedings) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง หรือมีผลงานวิจัยซ่ึงเป็นภาษาอังกฤษท่ีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, SCOPUS  หรือ ISI จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ  

5. ผู้ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ความรู้ด้านการทําวิจัยไม่เพียงพอ 
2.3.2 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
2.3.3 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงข้ึน 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศ หรือสอนเสริมเตรียมความรู้ หรือเสริมแนวคิดการทําวิจัย 
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับการทําวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 
2.4.3 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียน            

  ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แบบ 1.1  

ระดับช้ันปี 
ปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
บัณฑิตท่ีคาดว่าจะสําเร็จ

การศึกษา 
- - 5 5 5 
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แบบ 2.1  

ระดับช้ันปี 
ปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

บัณฑิตท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบํารุงการศึกษา 31,500 63,000 94,500 94,500 94,500 

ค่าพัฒนาวิชาการ 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

ค่าลงทะเบียน 60,000 120,000 180,000 180,000 180,000 

รวมรายรับ 691,500 1,383,000 2,074,500 2,074,500 2,074,500 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก.    งบดําเนินการ           

เงินเดือน  270,000 278,100 286,443 295,036 303,887 

ค่าตอบแทน 80,000 80,000 280,000 280,000 280,000 

ค่าใช้สอย 300,000 740,000 700,000 700,000 700,000 

ค่าวัสดุ 50,000 60,000 70,000 70,000 70,000 

รวม (ก) 700,000 1,158,100 1,336,443 1,345,036 1,353,887 

ข.  งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์ 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก) + (ข) 1,200,000 1,458,100 1,636,443 1,645,036 1,653,887 

จํานวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา/ปี 

240,000 145,810 109,096 109,669 110,259 

หมายเหตุ 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) ในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 1 คน  เป็นเงิน 240,000  บาท 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉล่ียตลอดหลักสูตร ในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 1 คน เป็นเงิน 428,900  บาท 

2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  แบบ 1.1 
   หมวดวิชาบังคับ     
   วิทยานิพนธ์    48 หน่วยกิต 
    รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 
  แบบ 2.1 
   หมวดวิชาบังคับ    42 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ    6 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      6   หน่วยกิต 
    วิชาเลือกท่ัวไป       6   หน่วยกิต  
     รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 

3.1.3 หมวดวิชาบังคับ 
แบบ 1.1 
- วิทยานิพนธ์  

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต  
020247100 วิทยานิพนธ์        48 
   (Dissertation) 
 

แบบ 2.1 
- วิชาบังคับ 

 รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
020247102  คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Engineering Mathematics) 
020247103  แหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน      3(3-0-6) 
  (Energy Source and Storage) 
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- วิทยานิพนธ์  
รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา             จํานวนหน่วยกิต  
020247101 วิทยานิพนธ์           36  
  (Dissertation)   
 

 หมวดวิชาเลือกท่ัวไป 
 - วิชาเลือกท่ัวไป       6 หน่วยกิต  

 รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
020247201  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง        3(3-0-6) 
   (Power Electronics) 
020247202 ตัวขับเคล่ือนไฟฟ้าข้ันสูง      3(3-0-6) 
 (Advanced Electric Drives) 
020247203  เครือข่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ       3(3-0-6) 
 (Electrical Network and Stability) 
020247204  การสร้างแบบจําลองและการจําลองทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Modeling and Simulation in Engineering) 
020247205  โครงข่ายอัจฉริยะ       3(3-0-6) 
 (Smart Grid) 
020247206 การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Energy Conversion and Management) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาท้ังแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกภาคการศึกษา และต้องลงทะเบียนท่ี Université de Lorraine อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา 
 

แบบ 1.1 
ปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต  
020247100 วิทยานิพนธ์        8 
  (Dissertation) 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต 
020247100 วิทยานิพนธ์        8 
  (Dissertation) 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
Université de Lorraine 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต  
020247100 วิทยานิพนธ์        8 
  (Dissertation) 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
Université de Lorraine 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต 
020247100 วิทยานิพนธ์        8 
  (Dissertation) 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ Université de Lorraine 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต  
020247100 วิทยานิพนธ์        8 
  (Dissertation)  
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ปีที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ Université de Lorraine 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต  
020247100 วิทยานิพนธ์            8 
  (Dissertation) 
 
 
แบบ 2.1 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา         จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020247102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Engineering Mathematics) 
020247103  แหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Energy Source and Storage) 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา         จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
0202472xx วิชาเลือกท่ัวไป      3(3-0-6) 
  (Elective Course) 
0202472xx วิชาเลือกท่ัวไป      3(3-0-6) 
  (Elective Course) 

 
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ Université de Lorraine 
 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต 
020247101 วิทยานิพนธ์        9 
  (Dissertation) 
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ปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ Université de Lorraine 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต 
020247101 วิทยานิพนธ์        9 
  (Dissertation) 

 
ปีที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ Université de Lorraine 
 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      จํานวนหน่วยกิต 
020247101 วิทยานิพนธ์        9 
  (Dissertation) 
 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ Université de Lorraine 

           จํานวนหน่วยกิต 
020247101 วิทยานิพนธ์        9 
  (Dissertation)  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
020247100  วิทยานิพนธ์  48 
  (Dissertation) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : none 
 นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังโดย
บัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฏและข้อบังคับท่ีกําหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด นักศึกษาต้องนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อยจํานวน 1 เร่ือง  
และตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อยจํานวน 2 เร่ือง ก่อนจบการศึกษา  
 Students are required to conduct a dissertation under supervision of advisors 
appointed by Graduate School.  Rules and regulations for undertaking dissertation set by 
students’department and Graduate School 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. 
  
020247101   วิทยานิพนธ์  36 
 (Dissertation) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : none 
 นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังโดย
บัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฏและข้อบังคับท่ีกําหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัดนักศึกษาต้องนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อยจํานวน 1 เร่ือง  
และตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อยจํานวน 1 เร่ือง ก่อนจบการศึกษา  
 Students are required to conduct a dissertation under supervision of advisors 
appointed by Graduate School.  Rules and regulations for undertaking dissertation set by 
students’department and Graduate School 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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020247102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Engineering Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : none 

 พีชคณิตเชิงเส้นสําหรับการประยุกต์เชิงวิศวกรรม ปริภูมิเวกเตอร์ การวิเคราะห์ค่าไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ เวกเตอร์ในปริภูมิ 2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์แคลคูลัสของเวกเตอร์ 
การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 Linear algebra for engineering applications, vector space, eigenvalue and 
eigenvector analysis; vector algebra; vector in 2-D and 3-D spaces, vector calculus analysis; 
applications of mathematics for electrical engineering. 

 
020247103 แหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Energy Source and Storage) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : none 

 พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนํ้า แผนท่ีพลังงาน  
โฟโตโวลเตอิกเซลล์ กังหันลม เซลล์เช้ือเพลิง แบตเตอร่ี ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ 
 Solar energy; wind energy; geothermal energy, hydroenergy; energy map; 
photovoltaic cell; wind turbine; fuel cell; battery; supercapacitor. 

 
020247201 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6) 

 (Power Electronics)   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การสังเคราะห์โครงสร้างคอนเวอร์เตอร์แบบสถิตย์ การคํานวณขนาดของคอนเวอร์เตอร์แบบ

สถิตย์ วงจรควบคุมคอนเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์แบบใช้เอสซีอาร์ จีทีโอและไอจีบีที วงจรควบคุม
ทรานซิสเตอร์แบบบริดจ์และอินเวอร์เตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีทํางานด้วยสัญญาณพัลส์และความถ่ีสูง 
ผลกระทบทางไฟฟ้าท่ีเกิดจากคอนเวอร์เตอร์แบบสถิตย์  การประยุกต์ใช้คอนเวอร์เตอร์แบบสถิตย์ในงาน
อุตสาหกรรม 

 Synthesis of static converter structure, calculation of static converters rating; 
control circuits for SCR/GTO/IGBT-converters and inverters; control circuit for transistor bridges 
and inverters; transformer in pulsed mode and high frequency; disturbances induced by static 
converter; industrial applications of static converter. 
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020247202 ตัวขับเคล่ือนไฟฟ้าข้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Electric Drives)   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 การควบคุมความเร็วท่ีปรับได้ของเคร่ืองจักรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การสร้าง
แบบจําลองเคร่ืองจักรไฟฟ้ากระแสตรง ตัวขับเคล่ือนและการประยุกต์ใช้ แบบจําลองทางพลวัตของเคร่ืองจักร
ไฟฟ้าแบบอสมวารและสมวาร การสร้างแบบจําลองแบบเวกเตอร์ปริภูมิ การควบคุมแบบตามสนาม 
อินเวอร์เตอร์และการควบคุม การกลํ้าสัญญาณด้วยความกว้างของพัลส์ การกลํ้าสัญญาณด้วยเวกเตอร์ปริภูมิ 
การควบคุมแบบไร้เซนเซอร์ การควบคุมโครงสร้างแบบผันแปรได้ของเคร่ืองจักรไฟฟ้ากระแสสลับ 
 Control of adjustable speed in DC and AC machines modeling of DC machines; 
drive and application; dynamics model of asynchronous and synchronous machines; space 
vector modeling; field orientated control; inverter and control; pulse width modulation; space 
vector modulation; sensorless control; variable structure control of AC machines. 

 
020247203 เครือข่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ 3(3-0-6) 

 (Electrical Network and Stability)   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 โครงสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้า สมบัติโหลด คุณภาพของกําลังไฟฟ้า ตัวกรองฮาร์มอนิก 
และตัวปรับสภาพสายส่งกําลัง การป้องกันระบบ โครงข่ายจุลภาค โครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรง การเช่ือมต่อเข้า
กับระบบส่งจ่าย การวิเคราะห์การไหลของกําลังไฟฟ้า เสถียรภาพของระบบ  
 Structure of distribution system; load characteristic; electric power quality; 
harmonic filter and power line conditioner; system protection; microgrid, DC grid; connection 
to electrical transmission system; power flow analysis, system stability. 
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020247204 การสร้างแบบจําลองและการจําลองทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 
 (Modeling and Simulation in Engineering)   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบไฟฟ้า แนวคิดของการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และ
ทางพลวัต การลดความซับซ้อนของแบบจําลอง การจําลองการทํางานของระบบโดยซอฟต์แวร์ท่ีคัดเลือก 
กรณีศึกษาเก่ียวกับการจําลองเคร่ืองแปลงผันแบบสถิตย์ 
 Electrical system analysis and synthesis; concept of mathematics and dynamic 
modeling; model simplification; operating simulation of systems employing selected software; 
case study related to simulation software of static converter. 
 
020247205 โครงข่ายอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Smart Grid)   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 นิยามของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีการส่ือสารสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การวัด
แบบอัจฉริยะ การควบรวมด้านอุปสงค์ อุปกรณ์สําหรับการส่งจ่ายแบบอัตโนมัติ ระบบการจัดการเพ่ือส่งจ่าย 
อิเล็กทรอนิกส์กําลังในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบยืดหยุ่น (แฟคส์) ไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดันสูง เทคโนโลยีแหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน 
 Definition of smart grid; communication technology for smart grid; smart 
metering; demand- side integration; distribution automation equipment; distribution 
management systems; power electronics in smart grid; flexible AC transmission system (FACTS); 
high-voltage direct current; energy source and storage technologies. 
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020247206 การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Energy Conversion and Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 พลังงานเชิงกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานเชิงเคมี พลังงานแม่เหล็ก การผลิต
พลังงาน การใช้พลังงาน การแปลงรูปพลังงาน ตัวเก็บพลังงาน การส่งพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การจัด
การพลังงาน ความย่ังยืนทางพลังงาน 
 Mechanical energy; electric energy; thermal energy; chemical energy; magnetic 
energy; energy generation; energy utilization; energy conversion; energy storage; energy 
transmission; energy conservation; energy management; energy sustainability. 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่ 
สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2563 2564 

1. นายวัฒนา  แก้วมณี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Université de Lorraine, France  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
2547 
2545 

9 9 

2 นายเมธีพจน์   พัฒนศักดิ์ รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Université de Lorraine, France  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
2547 
2539 

9 9 

3 นายปฏิพัทธ์    ทวนทอง 
 

ศาสตราจารย์ Ph.D. (Electrical Engineering)  
 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Institut national polytechnique de 
Lorraine, France  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2548 
 

2543 
2539 

9 9 

4 นายพิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
M.Eng. (Electric Power 
System Management) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Brunel University, UK 
Asian Institute of Technology 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 
2545 

 
2541 

9 9 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี  
4.2 ช่วงเวลา 
 ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ไม่มี 
 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อกําหนดในการทําวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงานท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการของอุตสาหกรรมในระดับนวัตกรรม หัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีเลือกข้ึนมาจัดทําต้อง
แสดงถึงความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนําเอาความรู้ทางวิศวกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ โดยเกิดองค์ความรู้ใหม่ข้ึน  
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
 วิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวกับการประยุกต์เทคโนโลยีและกระบวนการเชิงวิศวกรรมท่ีก้าวหน้า 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการออกแบบเชิงวิศวกรรมและกระบวนการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทําวิทยานิพนธ์และการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับของ 
Université de Lorraine 
 5.3 ช่วงเวลา 

แบบ 1.1  ปีที่ 1-3 
แบบ 2.1  ปีที่ 2-3 

 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1   36 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 ภาควิชาจัดให้มีห้องทํางานวิจัย และศึกษาด้วยตนเองในระดับดุษฎีบัณฑิต เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้
ทรัพยากรของภาควิชา ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานท่ีทันสมัย การศึกษาค้นคว้าในระหว่างการจัดทําวิทยานิพนธ์ 
มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงลึก การจัดทําวิทยานิพนธ์ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการวิจัย   อันได้แก่ การเคารพและอ้างอิง

ผลงานวิชาการของผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองท่ีมีความน่าเช่ือถือในเชิงสถิติ  
(2) มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน การทํางานเป็นกลุ่มท้ังในฐานะ

สมาชิกของกลุ่มหรือในฐานะผู้นํา มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงประกอบด้วยการเสียสละ ทํางานเพ่ือส่วนรวม 
การเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อย  
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ 

(3) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 

(4)   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
    ท้ังนี้อาจารย์ท่ีสอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองประเด็นดังกล่าวในกิจกรรม 
การเรียนการสอนและการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไป
พร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา  อีกท้ังอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีกล่าวข้างต้นด้วย 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  

โดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้นํากลุ่ม  และการเป็นสมาชิกกลุ่ม รวมไปถึงการ
วางแผนและจัดการระบบงาน มีความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านหรืองาน
ของผู้อ่ืน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ัง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีทําดี เสียสละ และทําประโยชน์แก่
ส่วนรวม เป็นต้น   
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการท่ีมีการนําเสนอผลงานของตนเองและอ้างอิง 

งานของผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง 
(2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีในงานกลุ่มหรืองานเด่ียวท่ีได้รับมอบหมาย 
(3)  ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผู้อ่ืนมาส่ง 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ที่ลึกซ้ึงในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
(2) มีความรู้พ้ืนฐานท่ีลึกซ้ึงในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(3) ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานโดยการศึกษาจากการทําวิทยานิพนธ์  
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
(5) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานด้วยวิธีท่ีเหมาะสม รวมถึง

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(6) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน โดยการใช้

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการประยุกต์แก้ปัญหาในงานจริงได้ 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยายในวิชาพ้ืนฐานทางทฤษฎี  
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การทํารายงาน
หรือโครงงานในรายวิชา การสัมมนาโดยการศึกษาด้วยตนเองและการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ 
รวมถึงการทําวิทยานิพนธ์  
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานหรือโครงงานท่ีมอบหมายให้ทําในแต่ละรายวิชา 
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(5) ประเมินจากผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 

 2.3. ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน 
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
การค้นคว้าหาข้อมูลหรือทําโครงงานย่อย 

(2) ให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการทํางานแบบวิทยาศาสตร์และ/หรือสังคมศาสตร์ในการทํา
วิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ กระบวนการทํางานดังกล่าว ได้แก่ 
การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การกําหนดสมมติฐาน วัตถุประสงค์และขอบเขตของการทดลอง การทํา 
การทดลอง การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมินจากรายงานการนําเสนอ

รายงานหรือโครงงานในช้ันเรียน ผลงานทางวิชาการ รวมท้ังประเมินจากผลงานการทําวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ   
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ัง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานท่ีต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืนโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 
การรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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(4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลท่ัวไป 
(5) มีภาวะผู้นํา 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปในการทํารายงาน 

บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์  เช่น โปรแกรมการจัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคํานวณเชิงตัวเลข  
การคํานวณทางสถิติ รวมถึงการนําเสนอผลงาน เป็นต้น 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ         
มีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลท้ังการพูด การเขียนและการส่ือความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เคร่ืองมือในการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพวิจัย

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ เช่น การทํารายงาน    

การนําเสนองานวิจัยท่ีน่าสนใจในวิชาสัมมนา และการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา เช่น จากรายงาน  การนําเสนอผลงาน ผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการวิจัย   อันได้แก่ การเคารพและอ้างอิง 
ผลงานวิชาการของผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองท่ีมีความน่าเช่ือถือในเชิงสถิติ  

(2) มีความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มท้ังในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือในฐานะผู้นํา มีจิตใจ
เป็นประชาธิปไตย ซ่ึงประกอบด้วยการเสียสละ ทํางานเพ่ือส่วนรวมการเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ 

(3) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตย์สุจริต 

(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
ขององค์กรและสังคม 

(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล องค์กร สังคม  
และส่ิงแวดล้อม 

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพและ
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. ความรู้ 

(1) มีความรู้ที่ลึกซ้ึงในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
(2) มีความรู้พ้ืนฐานท่ีลึกซ้ึงในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(3) ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานโดยการศึกษาจากการทําวิทยานิพนธ์  
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
(5) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึง

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(6) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานในการประยุกต์  

แก้ปัญหาในงานจริงได้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้อย่างมีระบบ 

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน 

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถ ส่ือสาร กับก ลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนา ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ัง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปในการทํารายงาน 

บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์  เช่น โปรแกรมการจัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคํานวณเชิงตัวเลข  
การคํานวณทางสถิติ รวมถึงการนําเสนอผลงาน เป็นต้น 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลท้ังการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เคร่ืองมือในการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพวิจัยด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum  Mapping)  
����  ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

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  
020247100 วิทยานิพนธ์  ����      ����      ����      ����     ����    
020247101 วิทยานิพนธ์  ����      ����     ����     ����     ����   

020247102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ขั้นสูง 

 ����    ����      ����     ����     ����     

020247103 แหล่งพลังงานและ
ตัวอย่างเก็บพลังงาน 

 ����    ����     ����     ����     ����     

020247201 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  ����     ����     ����     ����     ����     

020247202 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
ขั้นสูง 

����     ����     ����    ����     ����      

020247203 ระบบไฟฟ้ากําลังและ
เสถียรภาพ 

����     ����     ����    ����     ����      

020247204 การสร้างแบบจําลองและ
การจําลองทางวิศวกรรม 

 ����     ����      ����    ����     ����      

020247205 โครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ 

    ����                    ����                        ����                        ����                    ����                     

020247206 การแปลงรูปและการจัด
การพลังงาน 

 ����     ����     ����      ����     ����      
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ข้อที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ผลการ
เรียนรู้ท่ัวไป 
(Generic 

Outcomes) 

ผลการเรียนรู้
ทักษะเฉพาะ
ทาง (Subject 

Specific 
Outcomes) 

1 มีความความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย   
2 มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

  

3 มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน ตลอดจนมีทักษะการ
ทํางานร่วมกันในฐานะสมาชิกหรือผู้นําอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

4 มีความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความเช่ือมโยงของปัญหาทาง
วิศวกรรมโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

  

5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ และใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงานได้ 

  

6 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
เพ่ือแก้ปัญหาในสถานประกอบการหรือสถานศึกษาตลอดจนสามารถเรียนรู้
และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

  

7 มีความสามารถในการให้คําปรึกษาในเชิงเทคนิคในเร่ืองที่เก่ียวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้ 

  

8 มีความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตามความต้องการของสังคม   

9 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้ ตลอดจนพัฒนาตนเองหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
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แผนที่แสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 

ELO 1 
1.3, 4.1 

1.5  

ELO 2 
1.1, 1.4, 

1.6 

ELO 3 
1.2, 3.3, 
4.2, 4.4, 

4.5 

ELO 4  
2.4, 2.5, 
3.1, 3.2 

ELO 5 
2.1, 2.2, 
2.4, 2.5 

2.6 

ELO 6  
2.1, 2.2, 
3.1, 3.2 

ELO 7  
3.1, 3.2, 
4.1, 4.3, 
4.5, 5.1,  
5.2, 5.4 

ELO 8  
2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 
3.2, 3.3 

ELO 9  
3.4, 3.5, 
4.6, 5.1, 
5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย อันได้แก่  
การเคารพและอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่นอย่างถูกต้อง รวมถึงการ
นําเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ 

         

2 มีความสามารถในการ วางแผนและจัดการระบบงาน การทํางานเป็นกลุ่ม
ทั้งในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือในฐานะผู้นํา มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซึ่ง
ประกอบด้วยการเสียสละ ทํางานเพื่อส่วนรวม การเคารพรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ
ความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ 

         

3 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบ[คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

         

4 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

         

5 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 

ELO 1 
1.3, 4.1 

1.5  

ELO 2 
1.1, 1.4, 

1.6 

ELO 3 
1.2, 3.3, 
4.2, 4.4, 

4.5 

ELO 4  
2.4, 2.5, 
3.1, 3.2 

ELO 5 
2.1, 2.2, 
2.4, 2.5 

2.6 

ELO 6  
2.1, 2.2, 
3.1, 3.2 

ELO 7  
3.1, 3.2, 
4.1, 4.3, 
4.5, 5.1,  
5.2, 5.4 

ELO 8  
2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 
3.2, 3.3 

ELO 9  
3.4, 3.5, 
4.6, 5.1, 
5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพและเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

         

2. ความรู้ 
1 มีความรู้ที่ลึกซึ้งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน          

2 มีความรู้พื้นฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาที่
สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

         

3 ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานโดย
การศึกษาจากการทําวิทยานิพนธ์ 

         

4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน          

5 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานด้วย
วิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

         

6 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานใน
การประยุกต์  แก้ปัญหาในงานจริงได้ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 

ELO 1 
1.3, 4.1 

1.5  

ELO 2 
1.1, 1.4, 

1.6 

ELO 3 
1.2, 3.3, 
4.2, 4.4, 

4.5 

ELO 4  
2.4, 2.5, 
3.1, 3.2 

ELO 5 
2.1, 2.2, 
2.4, 2.5 

2.6 

ELO 6  
2.1, 2.2, 
3.1, 3.2 

ELO 7  
3.1, 3.2, 
4.1, 4.3, 
4.5, 5.1,  
5.2, 5.4 

ELO 8  
2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 
3.2, 3.3 

ELO 9  
3.4, 3.5, 
4.6, 5.1, 
5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

3. ทักษะทางปัญญา 

1 มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี          

2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ          

3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         

4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

         

5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความ รู้ 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

         

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 

ELO 1 
1.3, 4.1 

1.5  

ELO 2 
1.1, 1.4, 

1.6 

ELO 3 
1.2, 3.3, 
4.2, 4.4, 

4.5 

ELO 4  
2.4, 2.5, 
3.1, 3.2 

ELO 5 
2.1, 2.2, 
2.4, 2.5 

2.6 

ELO 6  
2.1, 2.2, 
3.1, 3.2 

ELO 7  
3.1, 3.2, 
4.1, 4.3, 
4.5, 5.1,  
5.2, 5.4 

ELO 8  
2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 
3.2, 3.3 

ELO 9  
3.4, 3.5, 
4.6, 5.1, 
5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทํางาน 

         

3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม          

4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม          

5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

         

6 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

         

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปในการ
ทํารายงานบทความวิจัย และวิทยานิพนธ์  เช่น โปรแกรมการจัดพิมพ์งาน 
การวาดกราฟ การคํานวณเชิงตัวเลข การคํานวณทางสถิติ รวมถึงการ
นําเสนอผลงาน เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 

ELO 1 
1.3, 4.1 

1.5  

ELO 2 
1.1, 1.4, 

1.6 

ELO 3 
1.2, 3.3, 
4.2, 4.4, 

4.5 

ELO 4  
2.4, 2.5, 
3.1, 3.2 

ELO 5 
2.1, 2.2, 
2.4, 2.5 

2.6 

ELO 6  
2.1, 2.2, 
3.1, 3.2 

ELO 7  
3.1, 3.2, 
4.1, 4.3, 
4.5, 5.1,  
5.2, 5.4 

ELO 8  
2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 
3.2, 3.3 

ELO 9  
3.4, 3.5, 
4.6, 5.1, 
5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการ
แสดงสถิติเชิงประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

         

3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

         

4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์ 

         

5 
 

สามารถใช้เครื่องมือในการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อ
ประกอบวิชาชีพวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
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  แผนที่แสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ELO 1 
1.3, 4.1 

1.5  

ELO 2 
1.1, 1.4, 

1.6 

ELO 3 
1.2, 3.3, 
4.2, 4.4, 

4.5 

ELO 4  
2.4, 2.5, 
3.1, 3.2 

ELO 5 
2.1, 2.2, 
2.4, 2.5 

2.6 

ELO 6  
2.1, 2.2, 
3.1, 3.2 

ELO 7  
3.1, 3.2, 4.1, 
4.3, 4.5, 5.1,  

5.2, 5.4 

ELO 8  
2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 
3.2, 3.3 

ELO 9  
3.4, 3.5, 4.6, 
5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 

หมายเหตุ 

020247100 วิทยานิพนธ์           

020247101 วิทยานิพนธ์           

020247102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง           

020247103 แหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน           

020247201 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง           

020247202 ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูง           

020247203 โครงข่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ           

020247204 การสร้างแบบจําลองและการ
จําลองทางวิศวกรรม 

         
 

020247205 โครงข่ายอัจฉริยะ           

020247206 การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน           
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
การวัดและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                  

พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับของ 
Université de Lorraine 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะต้องทําความเข้าใจตรงกันท้ังมหาวิทยาลัย และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
   การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                  
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน  
โดยองค์กรระดับสากล การวิจัยอาจจะดําเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีสําเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การทวนสอบจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือสถานประกอบการ ท่ีรับบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาเข้าทํางาน โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ   

(3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัย ท่ีรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทําวิจัยระดับ 

หลังปริญญาเอก โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ ความพร้อม  
และด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิต 
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(5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี
เรียนรวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ 
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวน การเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จํานวนบทความวิชาการท่ีเผยแพร่ท้ังใน 
และต่างประเทศ จํานวนสิทธิบัตร หรือจํานวนรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น 

 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ ต้องศึกษาครบตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไว้ 
ในหลักสูตร และผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด มีคุณสมบัติทั่วไปและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถ้วนดังนี้ 

แบบ 1.1    

- สอบวัดคุณสมบัติผ่านเป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังข้อเขียนและปากเปล่า ภายใน 4 ภาคการศึกษา 
นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา  

- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง 

- กรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธ์ิ
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

- ผ่านการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง (ตามข้อกําหนดของ  
Université de Lorraine) 
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แบบ 2.1  
- ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
- ได้รับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
- สอบวัดคุณสมบัติผ่านเป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังข้อเขียนและปากเปล่า ภายใน 4 ภาคการศึกษา 

นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา  
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง และนําเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดย
บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง  

- กรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธ์ิ
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

- ผ่านการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง (ตามข้อกําหนดของ  
Université de Lorraine) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  

มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
คณะ หลักสูตรท่ีสอน รวมท้ังอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตส่ือการสอนเพ่ือเป็น 
การพัฒนาการสอนท่ีเน้นการวิจัยเป็นฐานของอาจารย์ 

ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและทางวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์
ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรช้ันนําท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) จัดระบบสนับสนุนให้คณาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
(3) ส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิชาการ เช่น วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ  

ท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ เป็นต้น 
(4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและการทําผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
การประกัน คุณภาพหลักสูตร เป็นการดํา เนินการภายใต้การ กํา กับมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA  โดยให้รายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกปี  ท้ังนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน 
คือ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกข้อ และผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 
AUN-QA ระดับหลักสูตร ตามวงรอบท่ีกําหนด 

 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
เกณฑ์ดําเนินการ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. การกํากับมาตรฐาน    
 1.1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร � � � 
 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร � � � 
 1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร � � � 
 1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ 
 
� 

 
� 

 
� 

 1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) � � � 
 1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ � � � 
 1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน � � � 
 1.8 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
� � � 

2. การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร    
 2.1   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO) � � � 
 2.2   ข้อกําหนดของหลักสูตร (Program Specifications) � � � 
 3    2.3   โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) � � � 
 2.4   กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) � � � 
 2.5   การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) � � � 
 2.6   คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) � � � 
 2.7   คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff Quality) � � � 
            8    2.8   คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) � � � 
 2.9   สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐาน (Facilities and Infrastructure) � � � 
 2.10 การส่งเสริมการประกันคุณภาพ (Quality Enhancement) � � � 
 2.11 ผลผลิต (Output) � � � 
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2. บัณฑิต 
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานนั้น คาดว่ามีความต้องการคนท่ีสูงมาก      

ท้ังนี้ คณะโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเก่ียวกับ 
การประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
วิชาวิทยานิพนธ์ สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้  โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา 
(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยมีการประสานการนัดหมายอย่างเป็นระบบ 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะย่ืนคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือ
สามารถดําเนินการอุทธรณ์ได้ 
 

4. คณาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป หรือมีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และสําหรับอาจารย์ประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่
ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

4.2 การพัฒนาอาจารย์ 
 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือรับวิทยาการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เพ่ิมศักยภาพ

ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํา
ผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการทําผลงานวิชาการ 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับ 
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร 

 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนําแนวปฏิบัติ ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ/และอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและการเรียน  การสอนในทุกภาค
การศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด สําหรับใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ 
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ   
ท้ังนี้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

5.2 การเรียนการสอน 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลพิจารณาการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สอนในวิชานั้น ๆ เน้นการใช้เทคนิคการสอนท่ีเน้นการวิจัยเป็นฐานและการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
รวมถึงการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมถึงการพิจารณากําหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีเหมาะสมกับหัวข้อ เพ่ือสามารถให้คําปรึกษาต้ังแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้กํากับข้อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และการประเมิน
วิทยานิพนธ์ เพ่ือสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือประเมินท่ีเช่ือถือได้ ให้ข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปด้วย  ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน
ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการ
ให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน โดยการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ 
มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล  โดยมีสํานักหอสมุดกลาง
ท่ีมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น  ส่วนระดับคณะมีหนังสือตํารา
เฉพาะทาง  รวมท้ังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 คณะประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ ตํารา ส่ิงพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือ
การสืบค้น แหล่งเรียนรู้ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้
ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น  ในส่วนของคณะมีห้องสมุดเพ่ือบริการหนังสือ ตํารา 
หรือวารสารเฉพาะทาง และมีการจัดส่ือการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ืองมือ
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ Wifi เป็นต้น ติดต้ังประจําอยู่ในทุกห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาค
การศึกษา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือจัดทํา
งบประมาณประจําปีในการจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อความต้องการในการเรียนการสอน 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี  

1 
ปีที่ 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1.  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
ประชุม  เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/  
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
    ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา  

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเ รียนรู้ จากผลการประเ มินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - √ √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตท่ีมีต่อมหาบัณฑิตใหม่  
     เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - √ √ 
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หมวดท่ี 8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการท่ีใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยในส่วนความรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงผู้สอนอาจประเมินกลยุทธ์การสอนโดย
ใช้การสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบหรือตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  
ส่วนการนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน สามารถประเมินจากผลงานท่ีมอบหมายและการนําเสนอในชั้นเรียน  
ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของ
นักศึกษา และนําเข้าท่ีประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอคําแนะนําไปปรับเปล่ียน
วิธีการสอนให้เหมาะสมต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถทําการประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา การสังเกตการณ์ของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ ทีมผู้สอน ในทุกด้าน  ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 
การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยเน้นการติดตามประเมินร่วมกับ
ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ว่าผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพมากน้อย
เพียงใด และยังมีจุดอ่อนในด้านใด  รวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพ่ือการพัฒนารายละเอียดในหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละวิชา  

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน  และตัวบ่งช้ีหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รวมท้ังการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในประจําปี ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมี
การพัฒนาให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ  
5 ปี  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรสามารถทําได้โดยการรวบรวมข้อเสนอแนะ 

และข้อมูลจากการประเมินโดยนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และทบทวนโดย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และนําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และมีการ
ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ์ต่อไป (ถ้ามี) โดยกระทําทุก 5 ปี  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก 
  

(1) แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
(2) ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
(4) คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน    
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(5) สาระในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(6) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
(7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(8) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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แผนภูมิแสดงความต่อเน่ืองของหลักสูตร 

 
แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

020247100    (8) 
วิทยานิพนธ์ 

020247100    (8) 
วิทยานิพนธ์ 

020247100    (8) 
วิทยานิพนธ์ 

020247100    (8) 
วิทยานิพนธ์ 

020247100    (8) 
วิทยานิพนธ์ 

020247100    (8) 
วิทยานิพนธ์ 
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แบบ 2.1 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   

 

  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

020247102  3(3-0-6) 
คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง 

020247103  3(3-0-6) 
แหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน 

0202472xx  3(3-0-6) 
วิชาเลือกจากหมวดวิชาเลือก 

0202472xx  3(3-0-6) 
วิชาเลือกจากหมวดวิชาเลือก 

020247101    (9) 
วิทยานิพนธ์ 

020247101    (9) 
วิทยานิพนธ์ 

020247101    (9) 
วิทยานิพนธ์ 

020247101    (9) 
วิทยานิพนธ์ 



มคอ.2 

52 
 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

0 2 2 0 4 7 

 

สาขาวิชา 
1 = วิศวกรรมไฟฟ้า (TE , TEE) 
2 = วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (MTE)  
3 = วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DTE) 
4 = วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานและพลังงาน (E-DEEE) 

ระดับการศึกษา           
1 =  ปวช. = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2 =  ปวส. = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
3 =  ปริญญาตรี 
4 =  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
5 =  ปริญญาโท 
6 =  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
7 =  ปริญญาเอก 
8 =  สูงกว่าปริญญาเอก 

x x x 

กลุ่ม/แขนงวิชา 
0  =  การศึกษา   
1  =  วิชาบังคับ 
2  =  วิชาเลือก 
3  =  วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลัง 
4  =  วิศวกรรมระบบควบคุม 
5  =  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 6  =  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 7  =  วิชาเลือกด้านการศึกษา 
 8  =  วิชาเรียนร่วมแขนง 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

ลําดับวิชา 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  แก้วมณี 

ผลงานวิจัย 

1. Siangsanoh,  A. , et al.  “ Series hybrid Fuel cell/ Supercapacitor Power source. ”  
In ELECTRIMACS 2019 -  the 13th international conference of the IMACS TC1 
Committee.  Salerno :  International Association for Mathematics and Computers in 
Simulation, 2019 : 1-6. 

2. Guilbert, D. , et al. “Power converters for hybrid renewable energy systems with 
hydrogen buffer storage: A short review.” In 6th IEEE International  Conference on 
Smart Grid icSmartGrids 2018.  Nagasaki :  Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, 2018 : 28-33. 

3. Maiket, Y. , et al.  “ Investigating performance and voltage degradation of 
pemfc/ cupercapacitor direct- hybricization system. ”  In proceeding of the Grand 
renewable energy 2018. Yokohama : Japan Council for Renewable Energy, 2018 : 1-4. 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์  พัฒนศักดิ์ 

ผลงานวิจัย 

1.  Bahrami, M., et al. “Hybrid maximum power point tracking algorithm with improved 
dynamic performance.” Renewable Energy. Vol.130 (2019) : 982-991. 

2. Gavagsaz-Ghoachani, R., et al.. “Observer and Lyapunov-Based Control for Switching 
Power Converters With LC Input Filter. ”  IEEE Transactions on Power Electronics. , 
Vol.34 No.7 (2019) : 7053-7066. 

3. Gavagsaz-Ghoachani, R., et al.“Active stabilisation 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 (2018) : 1519-1528. 
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3. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง 

ผลงานวิจัย 

1. Kitkuan, D., et al. “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 (2019) : 471-495.  

2. Sunthrayuth, P. , et al. “ Convergence theorems for generalized viscosity explicit 
methods for nonexpansive mappings in banach spaces and some.” Mathematics Vol.7, 
No.2, (2019) : 1-15. 

3. Bizon, N., et al. “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 dynamics. ”  Energy Conversion and Management. 
Vol.179 (2019) : 152-165.  

 
 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ 

ผลงานวิจัย 

1. ภาณุณ์พล  สิริวิทยะธนกุล และพิเชษฐ์  ศรียรรยงค์. “ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงต่อ
คาปาซิเตอร์แบงก์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 1 (2562) : 103-111. 

2. Siriwithtayathanakun, P.  and Sriyanyong, P.  “Effect of Faults on Electrical Equipment  
in Power Substation:  A Case Study of Metropolitan Electricity Authority’ s Power 
System. ” In 15th International Conference on Electrical Engineering/ Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON). Chiang Rai :  
Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018 : 176-179. 

3. Siriwithtayathanakun, P.  and Sriyanyong P.  “A Case Study of Frequency Fluctuation 
Caused by Fault on MEA’ s System. ” In 5 th International Conference on Technical 
Education “Engineering & Technical Education”. Bangkok : King Mongkut’s Universtiy of 
Technology North Bangkok, 2017 : 450-452. 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน  ฉบับปี พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-------------------------------------------------------- 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบเม่ือ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2559 

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ัง น้ีแล้ว  
ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
4.  เหตุผลการในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กอปรกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน จัดการเรียนการสอนมาครบ 5 ปีแล้ว 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1  เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 5.2  แก้ไขช่ือวิชา 1 วิชา 
  วิชา 020247205  โครงข่ายอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
 5.3  แก้ไขไขคําอธิบายรายวิชา 4 วิชา  
  5.3.1  วิชา 020247202  ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าข้ันสูง  3(3-0-6) 
  5.3.2  วิชา 020247203  เครือข่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ 3(3-0-6) 
  5.3.3   วิชา 020247204  การสร้างแบบจําลองและการจําลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  5.3.4  วิชา 020247205  โครงข่ายอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
6.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขยังคงไม่เปล่ียนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
     ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้ 
แบบ 1.1 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 

 
แบบ 2.1 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 
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7.  เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 7.1  ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
Doctor of Philosophy Program in Electrical 
and Energy Engineering  
(English Program) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน)  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
Doctor of Philosophy Program in Electrical 
and Energy Engineering  
(English Program) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน) 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน) 
Doctor of Philosophy (Electrical and Energy 
Engineering) 
Ph.D. (Electrical and Energy Engineering) 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน) 
Doctor of Philosophy (Electrical and Energy 
Engineering) 
Ph.D. (Electrical and Energy Engineering) 
 

   

  7.2  โครงสร้างหลักสูตร   
แบบ 1.1 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
หมวดวิชาบังคับ                         48  หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ                          48  หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์             48  หน่วยกิต         วิทยานิพนธ์             48  หน่วยกิต 
        รวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต         รวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 
  

 

แบบ 2.1 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

หมวดวิชาบังคับ                          42  หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ                          42  หน่วยกิต 
       วิชาบังคับ               6   หน่วยกิต 
       วิทยานิพนธ์           36   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก                             6  หน่วยกิต 
       วิชาเลือกท่ัวไป         6   หน่วยกิต 
       รวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 

       วิชาบังคับ               6   หน่วยกิต 
       วิทยานิพนธ์           36   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก                             6  หน่วยกิต 
       วิชาเลือกท่ัวไป         6   หน่วยกิต 
       รวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
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มคอ.2

7.3 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2557 จํานวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) จํานวน 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 
 
020247100 
 
 
 
 
020247102 
 
020247103 
 
 
 
020247101 
 
 
 
020247201 
 

แบบ 1.1 
หมวดวิชาบังคับ  
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ  
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 
(Advanced Engineering Mathematics)  
แหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน 
(Energy Source and Storage) 
 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
หมวดวิชาเลือก 
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
(Power Electronics) 

 
 

48 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

36 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

 
 
020247100 
 
 
 
 
020247102 
 
020247103 
 
 
 
020247101 
 
 
 
020247201 
 

แบบ 1.1 
หมวดวิชาบังคับ   
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ  
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 
(Advanced Engineering Mathematics)  
แหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน 
(Energy Source and Storage) 
 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
หมวดวิชาเลือก 
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
(Power Electronics) 

 
 

48 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2557 จํานวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) จํานวน 
รหัส  ชื่อวิชา  หน่วยกิต รหัส  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 

020247202 
 
020247203 
 
020247204 
 
020247205 
 
020247206 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูง 
(Advanced Electric Drives) 
เครือข่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ 
(Electrical Network and Stability)  
การสร้างแบบจําลองและการจําลอง 
(Modeling and Simulation in Engineering) 
โครงข่ายอัจฉริยะ 
(Smart Grid) 
การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน 
(Energy Conversion and Management) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
    
 
 

 

020247202 
 
020247203 
 
020247204 
 
020247205 
 
020247206 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูง 
(Advanced Electric Drives) 
เครือข่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ 
(Electrical Network and Stability)  
การสร้างแบบจําลองและการจําลอง 
(Modeling and Simulation in Engineering) 
โครงข่ายอัจฉริยะ 
(Smart Grid) 
การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน 
(Energy Conversion and Management) 
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3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน   
ลําดับ กลุ่มรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน) 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
รายวิชาในหลักสูตร 

1 ได้ความรู้และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ชั้นสูงสําหรับการแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน 

1. วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและวิวัฒนาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
 
2. ออกแบบและบูรณาการหลักการ ทฤษฎีทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 

020247100 วิทยานิพนธ์    
020247101 วิทยานิพนธ์    
 
020247100 วิทยานิพนธ์    
020247101 วิทยานิพนธ์    

2 ได้ทักษะและแสวงหาความรู้ องค์
ความรู้โดยกระบวนการวิจัย การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

1. กระบวนการวิจัย การพัฒนา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
 
2. การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย 
 
3. กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

020247100 วิทยานิพนธ์    
020247101 วิทยานิพนธ์    
 
020247100 วิทยานิพนธ์    
020247101 วิทยานิพนธ์    
 
020247100 วิทยานิพนธ์    
020247101 วิทยานิพนธ์  
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มคอ.2 

ลําดับ กลุ่มรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
(วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน) 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 

รายวิชาในหลักสูตร 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ได้หลักการ กระบวนการและทฤษฎีใน
การสนับสนุนการทําวิจัยขั้นสูง และ
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาพัฒนางานวิจัย 

1. การใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

 

 

 

 
 
 

 
2. การใช้องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ในการ
พัฒนาการวิจัย 

020247103 แหล่งพลังงานและตัวเก็บพลังงาน   
020247201 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง   
020247202 ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูง  
020247203 เครือข่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ   
020247204 การสร้างแบบจําลองและการจําลองทางวิศวกรรม  
020247205 โครงข่ายอัจฉริยะ  
020247206 การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน  
 
020247102  คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 
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