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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 

ชื่อย่อ : Ph.D. (Electrical Engineering)  

3. วิชาเอก  ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1 แบบ 1.1 (ปริญญาโทต่อปริญญาเอก) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.2 แบบ 1.2 (ปริญญาตรีต่อปริญญาเอก) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
4.3 แบบ 2.1 (ปริญญาโทต่อปริญญาเอก) รวมจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.4 แบบ 2.2 (ปริญญาตรีต่อปริญญาเอก) รวมจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

นิสิตไทยและ/หรือ นิสิตต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 มีผลบังคับใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการในการประชุม ครั้งที ่9/2560  
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที ่6/2560  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560  
     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 236 (11/2560)   
     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 (หลังเปิดสอนเป็นระยะเวลา 2 ปี) 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 เป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการประจ าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
8.2 วิศวกรไฟฟ้าประจ าบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.3 ผู้ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 



3 

  

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบนั 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายสุชาต ิ แย้มเม่น รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 12 12 

    M. Sc. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541   
    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย พ.ศ. 2531   
2 นางสุพรรณนิกา วัฒนะ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph. D. Energy Planning & 

Policy 
University of Technology,  
Sydney (UTS) 

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 10 12 

    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2545   
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2541   
3 นายสุวิทย ์ กิระวิทยา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2546 - 12 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541   
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ในที่ตั้ง ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ทีก่ล่าวถึง 

11.1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้ 
11.1.2 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันของระบบ

เศรษฐกิจโดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจให้มั่นคงและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือลดการพ่ึงพิงและประหยัดเงินตราต่างประเทศ 

11.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพและความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่
สามารถท างานได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยรวมถึง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถตาม
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลโดยผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าให้คุ้มค่า 

และเหมาะสมกับสถานการณ ์
11.2.2 ความต้องการเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีศักยภาพเข้าสู่ชุมชนระดับ

ท้องถิ่นขยายไปสู่ระดับประเทศ และระดับโลก 
11.2.3 การน าเทคโนโลยีไฟฟ้ามาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้าง

มูลค่าเพ่ิมซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แต่ในอีกด้านจะเป็น
ภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์อย่างเสรีที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่
มีผลตอบแทนสูงกว่าจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในกลุ่มวิศวกร
ไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อน
กระบวนในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียรพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 หลักสูตรมีเป้าหมายผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

12.1.2 หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
จิตส านึก และมีคุณธรรม ในวิชาชีพเพ่ือประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

12.1.3 หลักสูตรมีการปรับปรุง และพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และ
สามารถแข่งขันได้ 

12.1.4 หลักสูตรสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 หลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและให้พอเพียงกับ
ความต้องการในอนาคต 

12.2.2 หลักสูตรมีเป้าหมายสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดมุ่งเน้นการสร้าง บัณฑิตให้มี
งานท า สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้โดยแท้จริงอย่างแพร่หลาย 
และสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้ 

12.2.3 หลักสูตรพัฒนาตามพันธกิจสถาบัน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการวิจัย 
และพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 

- ไม่มี - 
 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
- ไม่มี - 

 

13.3 การบริหารจัดการ 
- ไม่มี - 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สร้างองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้คุ้มค่าและพัฒนาประเทศ
ในทิศทางที่เหมาะสม 
 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้ผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนา

ประเทศสู่ความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
1.3.2 มีความโดดเด่นทางวิชาการและน าความรู้ไปพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้ 
1.3.3 มีความสามารถที่จะพัฒนาและแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และในการด าเนินการจะมีความ
สอดคล้องกับกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการ
พัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญดังนี้ 
 

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การ
วิจัย รวมถึงปัจจัยที่
สนับสนุนระบบการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้แก ่

(1) ห้องเรียน ที่มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบถ้วน 
สะอาด มีขนาดเหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียน  และสอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในระดบัดุษฎีบัณฑิต 

(2) ห้องสมุด ที่มีหนังสือ และเอกสารทาง
วิศวกรรมครบทุกสาขาวิชา  และมี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย  

 

 
 
 
1.1 ร้อยละของจ านวนห้องเรียนที่

มีคุณสมบัติเป็นไปตามกลยุทธ์
ที1่(1) 

 
1.2 สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการ

พัฒนาห้องสมุด 
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

(3) ห้องปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์รองรับงานวิจัยระดับสูง 
 

(4) พ้ืนที่ท างานที่เอ้ืออ านวยต่อการท าวิจัย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่นิสิตผู้ซึง่
มีความสามารถในการพัฒนาทักษะ
ด้านงานวิจัย 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในวารสาร และ/
หรือในที่ประชุมวิชาการ 

(2) สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาและวิจัย 

(3) มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาบรรยาย 

1.3 สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
รองรับงานวิจัยระดับสูง 

1.4 จ านวนห้องท างานของนิสิตที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่ 
1(4) 

 
 
 
 
1.1 ร้อยละของบทความทาง

วิชาการท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1.2 มีวารสารวิศวกรรมรองรับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.3 นิสิต มีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

1.4 เอกสารการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
ศธ. ก าหนด 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ความต้องการของผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมใน
สาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือในด้านการวิจัย กับ

1.1 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม 
มคอ. ครบถ้วน 

 
 
 
 
1.2 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น

เครือข่าย 
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานภายนอกทั้งในภาคเอกชน 
และภาครัฐ  

3. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพียงพอเพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนและการวิจัย
โดยมีการบูรณาการ
ศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ากับ
ศาสตร์อื่น ใช้
เทคโนโลยีไฟฟ้าให้
คุ้มค่าเหมาะสมกับ
สถานการณ์ พัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น 
ภูมิภาค ระดับโลก
และแข่งขันได้ระดับ
สากล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ 

2. จัดให้มีโครงการเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย เพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์แก่บุคลากรด้านวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ 

3. มีการประเมินผลการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1จ านวนของบทความทาง
วิชาการท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในและต่างประเทศ 

1.2 มีการจัดโครงการแก่บุคลากร
ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย 
เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ 

1.3 รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
- ไม่มี - 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 - ไม่มี - 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันและเวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

 วันและเวลาราชการปกติภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 

 วันและเวลาราชการปกติภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 หลักสูตรแบบ 1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

 คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยวิชาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2559 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 หรือความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2.2.2 หลักสูตรแบบ 1.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

 คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยวิชาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2559 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 และความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2.2.3 หลักสูตรแบบ 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

 คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยวิชาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2559 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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2.2.4 หลักสูตรแบบ 2.2ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

 คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยวิชาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2559 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
ให้นิสิตเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและประเมินผลกับสถานพัฒนาภาษาอังกฤษตาม

ประกาศทางมหาวิทยาลัยก าหนดและจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษมาเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 

จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาและจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามแบบ 1.1 มีดังนี้ 

ชั้นป ี
จ านวนนิสิตแต่ละปกีารศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
จ านวนนิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - 5 5 5 

 

2.5.2 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาและจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามแบบ 1.2 มีดังนี้ 

ชั้นป ี จ านวนนิสิตแต่ละปกีารศึกษา 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 
จ านวนนิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - - 5 5 
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2.5.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาและจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามแบบ 2.1 มีดังนี้ 

ชั้นป ี
จ านวนนิสิตแต่ละปกีารศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
จ านวนนิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - 5 5 5 

 

 
2.5.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 

จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาและจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามแบบ 2.2 มีดังนี้ 

ชั้นป ี
จ านวนนิสิตแต่ละปกีารศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 
จ านวนนิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - - 5 5 

 

 
2.6 งบประมาณตามแผน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) ประมาณการงบประมาณรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
70,000 บาท ต่อปี และประมาณการรายรับภายหลังการน าส่งแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.งบประมาณรายได้ แบบ 1.1 262,500 525,000 787,500 787,500 787,500 
2.งบประมาณรายได้ แบบ 1.2 262,500 525,000 787,500 1,050,000 1,050,000 
3.งบประมาณรายได้ แบบ 2.1 262,500 525,000 787,500 787,500 787,500 
4.งบประมาณรายได้ แบบ 2.2 262,500 525,000 787,500 1,050,000 1,050,000 

รวมรายรับ 1,050,000 2,100,000 3,150,000 3,675,000 3,675,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.ค่าตอบแทน 735,000 1,470,000 2,205,000 2,572,500 2,572,500 
2. ใช้สอย 163,800 327,600 491,400 573,300 573,300 
3. วัสด ุ 46,200 92,400 138,600 161,700 161,700 
4. ครุภัณฑ ์ 105,000 210,000 315,000 367,500 367,500 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 1,050,000 2,100,000 3,150,000 3,675,000 3,675,000 
 

 
2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 52,500 บาทต่อคนต่อปี 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
1) หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2) หลักสูตรแบบ 1.2 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
3) หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4) หลักสูตรแบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร มี 4 แผน ดังนี้ 
 

 เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รายการ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 
1.งานรายวิชา - - 12 24 - - 12 24 

1.1.วิชาบังคับ - - - - - - 3 6 
1.2.วิชาเลือก - - - - - - 9 18 

2.วิทยานิพนธ์  48 72 36 48 48 72 36 48 
3.รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) - - - - 3 7 3 7 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 72 48 72 48 72 48 72 

 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หน่วยกิต นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์โดยไม่นับหน่วยกิต และเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

วิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิต      48 หน่วยกิต 
303671  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1     6 หน่วยกิต 

Dissertation 1, Type 1.1 
303672  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1     6 หน่วยกิต 

Dissertation 2, Type 1.1 
303673  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1     9 หน่วยกิต 

Dissertation 3, Type 1.1 
303674  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1     9 หน่วยกิต 

Dissertation 4, Type 1.1 
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303675  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1     9 หน่วยกิต 
Dissertation 5, Type 1.1 

303676  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1     9 หน่วยกิต 
Dissertation 6, Type 1.1 
 

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) จ านวน    3 หน่วยกิต 
303692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

Seminar 2 
303693  สัมมนา 3      1(0-2-1) 

Seminar 3 
303694  สัมมนา 4      1(0-2-1) 

Seminar 4 
 

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.2 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีต่อปริญญาเอก โดยเน้นท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า 72 หน่วยกิต นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของอาจารย์     
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยไม่นับหน่วยกิต และเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 7 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

วิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิต      72 หน่วยกิต 
303681  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2     9 หน่วยกิต 

Dissertation 1, Type 1.2 
303682  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2     9 หน่วยกิต 

Dissertation 2, Type 1.2 
303683  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2     9 หน่วยกิต 

Dissertation 3, Type 1.2 
303684  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2     9 หน่วยกิต 

Dissertation 4, Type 1.2 
303685  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2     9 หน่วยกิต 

Dissertation 5, Type 1.2 
303686  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2     9 หน่วยกิต 

Dissertation 6, Type 1.2 
303687  วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2     9 หน่วยกิต 

Dissertation 7, Type 1.2 
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303688  วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2     9 หน่วยกิต 
Dissertation 8, Type 1.2 

 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) จ านวน    7 หน่วยกิต 
303592   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology in Science and Technology 
303691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 

Seminar 1 
303692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

Seminar 2 
303693  สัมมนา 3      1(0-2-1) 

Seminar 3 
303694 สัมมนา 4      1(0-2-1) 

Seminar 4 
 

3.1.3.3 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นเรียนรายวิชาและท า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต) และเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

งานรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  จ านวน       3 หน่วยกิต 

 

303601  คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
Advanced Mathematics in Electrical Engineering 

 

วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

303604 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง    3(2-2-5) 
Special Topics in Advanced Electrical Engineering 

303611 พลศาสตร์เครื่องกลไฟฟ้า      3(2-2-5) 
Electrical Machine Dynamics 

303612  การวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบจ าลองในระบบโฟโตโวลตาอิก 3(2-2-5) 
Analysis and Model Synthesis for Photovoltaic Systems 
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303613  การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายในระบบไฟฟ้าก าลัง  3(2-2-5) 
Integration of Distributed Generation in the Power System 

303614  การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5) 
Electrical Machines Design and CAD 

303615  หลักการอินเตอร์ลีฟส าหรับตัวแปลงผันก าลังกระแสตรง  3(2-2-5) 
Interleaving Technique for DC Power Converters 

303616 โครงการนโยบายและการวางแผนพลังงาน    3(2-2-5) 
Energy Policy and Planning Project 

303617 วิธีการวิเคราะห์พลังงาน      3(2-2-5) 
Methods for Energy Analysis 

303618 ทฤษฎีราคาพลังงานและการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
Energy Price Theory and Applications 

303619 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(2-2-5) 
Energy, Environment and Climate Change 

303620 โครงสร้างนาโนมิติต่ า      3(2-2-5) 
Low-dimensional Nanostructures 

303621 ไมโครโฟทอนิกส์และนาโนโฟทอนิกส์    3(2-2-5) 
Microphotonics and Nanophotonics 

303622 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ขั้นสูง     3(2-2-5) 
Advanced Biomedical Electronics 

303623  เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรรวม  3(2-2-5) 
Fabrication Technology of Electronic Devices and Integrated Circuits 

303624 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่     3(2-2-5) 
Modern Electronic Devices 

303625 นาโนอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 
Nanoelectronics 

303626 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุและคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  3(2-2-5) 
Radio-frequency Circuit Design and CAD 

303627 สถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบอนุกรมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
Serial Communication Architectures of Electronic Circuits 

303628 ฟิสิกส์สถานะของแข็งส าหรับวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
Solid-state Physics for Electronic Engineers 
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303629 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า    3(2-2-5) 
Quantum Mechanics for Electrical Engineering 

303631 แบบจ าลองระบบและทฤษฎีการเรียนรู้    3(2-2-5) 
System Identification and Learning Theory 

303632 การควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ า     3(2-2-5) 
Iterative Learning Control 

303633 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมแบบปรับตัวได้   3(2-2-5) 
Nonlinear Systems and Adaptive Control 

303634 หุ่นยนต์แขนกลและการควบคุม     3(2-2-5) 
Robot Manipulators and Control 

303635 กระบวนการสุ่ม       3(2-2-5) 
Random Processes 

303636 ทฤษฎีการประมาณและการตรวจจับ    3(2-2-5) 
Detection and Estimation Theory 

303637 การวิเคราะห์ข้อมูล      3(2-2-5) 
Data Analysis 

303638 การประมวลผลภาพขั้นสูง      3(2-2-5) 
Advanced Image Processing 

303639 การออกแบบและสร้างระบบสัญญาณผสม    3(2-2-5) 
Mixed Signal System Design and Implementation 

303641 การจ าลองรูปแบบและการประมาณสเปคตรัม   3(2-2-5) 
Spectral Estimation and Modeling 

303642 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเรดาร์    3(2-2-5) 
Radar System Analysis and Design 

303643 การสื่อสารแบบกระจายสัญญาณในเชิงความถี่    3(2-2-5) 
Spread Spectrum Communications 

303644 การสื่อสารแบบหลายช่องทาง     3(2-2-5) 
Multi-channel Communications 

303645 การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    3(2-2-5) 
Electromagnetic Wave Propagation 

303646 การกระจัดกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    3(2-2-5) 
Electromagnetic Wave Scattering 
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303647 ฟังก์ชันของกรีนในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า    3(2-2-5) 
Green’s Functions in Electromagnetic Theory 

303648 เครือข่ายทางแสง       3(2-2-5) 
Optical Networks 

303649 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะส าหรับแม่เหล็กไฟฟ้า   3(2-2-5) 
Finite Element Method for Electromagnetics 

303650 การวิเคราะห์และการออกแบบสายอากาศ    3(2-2-5) 
Antenna Analysis and Design 

303651 เครือข่ายเซนเซอร์      3(2-2-5) 
Sensor Networks 

303652 ทฤษฎีท่อน าแสง       3(2-2-5) 
Optical Waveguide Theory 

303653 แสงไม่เชิงเส้น       3(2-2-5) 
Nonlinear Optics 

303654 การจ าลองระบบสื่อสาร      3(2-2-5) 
Simulation of Communication Systems 

303655 การเข้ารหัสแบบปริภูมิเวลา     3(2-2-5) 
Space-Time Coding 

 

วิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิต      36 หน่วยกิต 
303695  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1     3 หน่วยกิต 

Dissertation 1, Type 2.1 
303696  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1     6 หน่วยกิต 

Dissertation 2, Type 2.1 
303697  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1     9 หน่วยกิต 

Dissertation 3, Type 2.1 
303698  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1     9 หน่วยกิต 

Dissertation 4, Type 2.1 
303699  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1     9 หน่วยกิต 

Dissertation 5, Type 2.1 
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รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) จ านวน    3 หน่วยกิต 
303692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

Seminar 2 
303693  สัมมนา 3      1(0-2-1) 

Seminar 3 
303694  สัมมนา 4      1(0-2-1) 

Seminar 4 
 

3.1.3.4 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 
ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีต่อปริญญาเอกเน้นเรียนรายวิชาและท า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต (เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต) และเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 7 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

งานรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  จ านวน       6 หน่วยกิต 

 

303502  คณิตศาสตร์ส าหรับการประมาณ    3(3-0-6) 
Mathematics for Approximation 

303601  คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
Advanced Mathematics in Electrical Engineering 

 

วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า     18 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาระดับปริญญาเอก (3036XX) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และอีก           

12 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

303604 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง    3(2-2-5) 
Special Topics in Advanced Electrical Engineering 

303611 พลศาสตร์เครื่องกลไฟฟ้า      3(2-2-5) 
Electrical Machine Dynamics 

303612  การวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบจ าลองในระบบโฟโตโวลตาอิก 3(2-2-5) 
Analysis and Model Synthesis for Photovoltaic Systems 

303613  การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายในระบบไฟฟ้าก าลัง  3(2-2-5) 
Integration of Distributed Generation in the Power System 
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303614  การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5) 
Electrical Machines Design and CAD 

303615  หลักการอินเตอร์ลีฟส าหรับตัวแปลงผันก าลังกระแสตรง  3(2-2-5) 
Interleaving Technique for DC Power Converters 

303616 โครงการนโยบายและการวางแผนพลังงาน    3(2-2-5) 
Energy Policy and Planning Project 

303617 วิธีการวิเคราะห์พลังงาน      3(2-2-5) 
Methods for Energy Analysis 

303618 ทฤษฎีราคาพลังงานและการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
Energy Price Theory and Applications 

303619 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(2-2-5) 
Energy, Environment and Climate Change 

303620 โครงสร้างนาโนมิติต่ า      3(2-2-5) 
Low-dimensional Nanostructures 

303621 ไมโครโฟทอนิกส์และนาโนโฟทอนิกส์    3(2-2-5) 
Microphotonics and Nanophotonics 

303622 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ขั้นสูง     3(2-2-5) 
Advanced Biomedical Electronics 

303623 เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรรวม  3(2-2-5) 
Fabrication Technology of Electronic Devices and Integrated Circuits 

303624 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่     3(2-2-5) 
Modern Electronic Devices 

303625 นาโนอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 
Nanoelectronics 

303626 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุและคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  3(2-2-5) 
Radio-frequency Circuit Design and CAD 

303627 สถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบอนุกรมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
Serial Communication Architectures of Electronic Circuits 

303628 ฟิสิกส์สถานะของแข็งส าหรับวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
Solid-state Physics for Electronic Engineers 

303629 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า    3(2-2-5) 
Quantum Mechanics for Electrical Engineering 
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303631 แบบจ าลองระบบและทฤษฎีการเรียนรู้    3(2-2-5) 
System Identification and Learning Theory 

303632 การควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ า     3(2-2-5) 
Iterative Learning Control 

303633 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมแบบปรับตัวได้   3(2-2-5) 
Nonlinear Systems and Adaptive Control 

303634 หุ่นยนต์แขนกลและการควบคุม     3(2-2-5) 
Robot Manipulators and Control 

303635 กระบวนการสุ่ม       3(2-2-5) 
Random Processes 

303636 ทฤษฎีการประมาณและการตรวจจับ    3(2-2-5) 
Detection and Estimation Theory 

303637 การวิเคราะห์ข้อมูล      3(2-2-5) 
Data Analysis 

303638 การประมวลผลภาพขั้นสูง      3(2-2-5) 
Advanced Image Processing 

303639 การออกแบบและสร้างระบบสัญญาณผสม    3(2-2-5) 
Mixed Signal System Design and Implementation 

303641 การจ าลองรูปแบบและการประมาณสเปกตรัม   3(2-2-5) 
Spectral Estimation and Modeling 

303642 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเรดาร์    3(2-2-5) 
Radar System Analysis and Design 

303643 การสื่อสารแบบกระจายสัญญาณในเชิงความถี่    3(2-2-5) 
Spread Spectrum Communications 

303644 การสื่อสารแบบหลายช่องทาง     3(2-2-5) 
Multi-channel Communications 

303645 การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    3(2-2-5) 
Electromagnetic Wave Propagation 

303646 การกระจัดกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    3(2-2-5) 
Electromagnetic Wave Scattering 

303647 ฟังก์ชันของกรีนในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า    3(2-2-5) 
Green’s Functions in Electromagnetic Theory 
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303648 เครือข่ายทางแสง       3(2-2-5) 
Optical Networks 

303649 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะส าหรับแม่เหล็กไฟฟ้า   3(2-2-5) 
Finite Element Method for Electromagnetics 

303650 การวิเคราะห์และการออกแบบสายอากาศ    3(2-2-5) 
Antenna Analysis and Design 

303651 เครือข่ายเซนเซอร์      3(2-2-5) 
Sensor Networks 

303652 ทฤษฎีท่อน าแสง       3(2-2-5) 
Optical Waveguide Theory 

303653 แสงไม่เชิงเส้น       3(2-2-5) 
Nonlinear Optics 

303654 การจ าลองระบบสื่อสาร      3(2-2-5) 
Simulation of Communication Systems 

303655 การเข้ารหัสแบบปริภูมิเวลา     3(2-2-5) 
Space-Time Coding 

 

วิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิต      48 หน่วยกิต 
303661  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2     6 หน่วยกิต 

Dissertation 1, Type2.2 

303662  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2     6 หน่วยกิต 
Dissertation 2, Type2.2 

303663  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 
Dissertation 3, Type2.2 

303664  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 
Dissertation 4, Type2.2 

303665  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 
Dissertation 5, Type2.2 

303666  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 
Dissertation 6, Type2.2 
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รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) จ านวน    7 หน่วยกิต 
303592   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology in Science and Technology 
303691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 

Seminar 1 
303692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

Seminar 2 
303693  สัมมนา 3      1(0-2-1) 

Seminar 3 
303694  สัมมนา 4      1(0-2-1) 

Seminar 4 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 3.1.4.1แผนการศึกษาแบบ 1.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้น) 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
303692 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)  

 Seminar 2 (Non-credit)  
303671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต 

 Dissertation 1, Type 1.1 
 

 

รวม  6 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาปลาย 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

303672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 

 
 

รวม  6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
303693 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)  

 Seminar 3 (Non-credit)  
303673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 3, Type 1.1 
 

 

รวม  9 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303674 

 
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 

 
9 หน่วยกิต 

 Dissertation 4, Type 1.1  
 

รวม  
 
9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1 (ต่อ) 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
303694 สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)  

 Seminar 4 (Non-credit)  
303675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 5, Type 1.1 
 

 

รวม  9 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
303676 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 6, Type 1.1 
 

 

รวม  9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 1.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
303592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
     3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and 
Technology (Non-credit) 

 

303691 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1)  
 Seminar 1 (Non-credit)  

303681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.2 

 
 

รวม       9 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
303682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 2, Type 1.2 
 

 

รวม       9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

303692 
 
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
     1(0-2-1)  

 Seminar 2 (Non-credit)  
303683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 3, Type 1.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303684 

 
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2 

 
     9 หน่วยกิต 

 Dissertation 4, Type 1.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 1.2 (ต่อ) 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303693 

 
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
     1(0-2-1)  

 Seminar 3 (Non-credit)  
303685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 5, Type 1.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
303686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 6, Type 1.2 
 

 

รวม       9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303694 

 
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
     1(0-2-1)  

 Seminar 4 (Non-credit)  
303687 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 7, Type 1.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303688 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 8, Type 1.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.3 แผนการศึกษาแบบ 2.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

303601 
 
คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
3(3-0-6) 

 Advanced Mathematics in Electrical 
Engineering 

 

3036xx วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 Elective Course 

 
 

รวม  6 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3036xx 

 
วิชาเลือก 

 
     3(2-2-5) 

 Elective Course  
303692 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1)  

 Seminar 2 (Non-credit)  
303695 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1      3 หน่วยกิต 

 Dissertation 1, Type 2.1  
 

รวม  
 
     6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
3036xx วิชาเลือก      3(2-2-5) 

 Elective Course  
303693 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1)  

 Seminar 3 (Non-credit)  
303696 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1      6 หน่วยกิต 

 Dissertation 2, Type 2.1 
 

 

รวม       9 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2  
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303694 สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1) 

 Seminar 4 (Non-credit)  
303697 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 3, Type 2.1 
 

 

รวม       9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.3 แผนการศึกษาแบบ 2.1 (ต่อ) 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303698 

 
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 

 
     9 หน่วยกิต 

 Dissertation 4, Type 2.1  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303699 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 5, Type 2.1 
 

 

รวม       9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.4 แผนการศึกษาแบบ 2.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

303601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6) 
 Advanced Mathematics in Electrical 

Engineering 
 

303502 คณิตศาสตร์ส าหรับการประมาณ      3(3-0-6) 
 Mathematics for Approximation  

3036xx วิชาเลือก      3(2-2-5) 
 Elective Course  

303592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

     3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and 
Technology (Non-credit) 
 

 

รวม       9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3036xx 
 
วิชาเลือก 

 

     3(2-2-5) 

 Elective Course  
3036xx วิชาเลือก      3(2-2-5) 

 Elective Course  
3036xx วิชาเลือก      3(2-2-5) 

 Elective Course 
 

 

รวม       9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.4 แผนการศึกษาแบบ 2.2 (ต่อ) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3036xx 

 
วิชาเลือก 

 
      3(2-2-5) 

 Elective Course  
303691 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1)  

 Seminar 1 (Non-credit)  
303661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2      6 หน่วยกิต 

 Dissertation 1, Type 2.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3036xx 

 
วิชาเลือก 

 
     3(2-2-5) 

 Elective Course  
303692 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1)  

 Seminar 2 (Non-credit)  
303662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2      6 หน่วยกิต 

 Dissertation 2, Type 2.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303693 

 
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
     1(0-2-1)  

 Seminar 3 (Non-credit)  
303663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 3, Type 2.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303694 

 
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
     1(0-2-1)  

 Seminar 4 (Non-credit)  
303664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2      9 หน่วยกิต 

 Dissertation 4, Type 2.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.4 แผนการศึกษาแบบ 2.2 (ต่อ) 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303665 

 
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 

 
     9 หน่วยกิต 

 Dissertation 5, Type 2.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
303666 

 
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 

 
     9 หน่วยกิต 

 Dissertation 6, Type 2.2  
 

รวม  
 
     9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
3.1.5. 1รายวิชาระดับปริญญาเอก 

303502 คณิตศาสตร์ส าหรับการประมาณ                                                                   3(3-0-6) 
Mathematics for Approximation 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อนุกรมอนันต์และการทดสอบการลู่เข้า ทฤษฎีเมทริกซ์ และพีชคณิตเชิง

เส้น แนะน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและวิธีชิ้นประกอบอันตะ และการประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม 
Ordinary differential equations (ODEs); Infinite series and the test of Convergent 

Series; matrix theory and linear algebra; systems of ODEs; introduction to numerical analysis 
and finite-element method; applications in engineering 
 

303592  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
Research Methodology in Science and Technology 
ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การก าหนดปัญหา

การวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการ
วิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research definition; characteristic and goal; type and research process; research 
problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal 
and research report writing; research evaluation; research application; ethics of researchers; 
and research techniques in science and technology 
 

303601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6) 
Advanced Mathematics in Electrical Engineering 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น ทฤษฎีเมทริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า 
Higher-order ordinary differentialequations; Nonlinear ODEs; matrix theory; linear algebra; 

probability theory; applications of mathematics in electrical engineering 

 

303604 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง      3(2-2-5) 
Special Topics in Advanced Electrical Engineering 
ศึกษาและอภิปรายหัวข้อที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีงานด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า 
Study and discuss topics that are up to date with technological advances in electrical engineering 
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303611 พลศาสตร์เครื่องกลไฟฟ้า        3(2-2-5) 
Electrical Machine Dynamics 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์ซิงโครนัส มอเตอร์เหนี่ยวน า การ

วิเคราะห์ปรากฏการทรานเซียนต์ในมอเตอร์แต่ละชนิด ผลกระทบของการเหนี่ยวน าด้วยตัวเองและการ
เหนี่ยวน าร่วมของขดลวดในมอเตอร์กระแสสลับ การประยุกต์ใช้งานของระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขและการ
วิเคราะห์ส าหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Mathematical models of DC; synchronous and induction machines; transient 
phenomena analysis in individual machines; effect of self and mutual inductances in AC 
machines; applications of numerical and analytical methodologies for electrical machines 
 

303612 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบจ าลองในระบบโฟโตโวลตาอิก   3(2-2-5) 
Analysis and Model Synthesis for Photovoltaic Systems 
รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบโฟโตโวลตาอิก การวิเคราะห์คุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์

ในระบบโฟโตโวลตาอิก อาทิ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และตัวแปลงผันก าลังทั้งในสถานะชั่วครู่และใน
สถานะอยู่ตัว การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ในระบบโฟโตโวลตาอิก การวิเคราะห์การ
ท างานของอุปกรณ์ในระบบโฟโตโวลตาอิกด้วยคอมพิวเตอร์ 

Configurations of photovoltaic systems; electrical characteristic analysis of 
photovoltaic system components such as solar array, battery, and power converter in 
transient and steady states; development of mathematical models for photovoltaic system 
components; computer-based analysis of photovoltaic systemcomponents 
 

303613 การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายในระบบไฟฟ้าก าลัง   3(2-2-5) 
Integration of Distributed Generation in the Power System 
เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย รูปแบบระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจาย ผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายในระบบไฟฟ้าก าลัง การวางแผนและควบคุมระบบไฟฟ้า
ก าลังที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย การออกแบบระบบป้องกัน 

Distributed generation technologies; distributed generation and electricity system 
architectures; impacts of distributed generation on the power system; planning and control 
operation of power system with integrated distributed generation; protection design 
 

303614 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ   3(2-2-5) 
Electrical Machines Design and CAD 
หลักการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับเครื่องจักรกล

ไฟฟ้า แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบจ าลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าสองมิติ แบบจ าลอง
เครื่องจักรกลไฟฟ้าสามมิติ ระเบยีบวิธีการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
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Operating principle of electrical machine; CAD for electrical machine; computational 
model of electrical machine; two-dimensional electrical machine model; three-dimensional 
electrical machine model; analysis methodology in CAD for electrical machine 
 

303615 หลักการอินเตอร์ลีฟส าหรับตัวแปลงผันก าลังกระแสตรง    3(2-2-5) 
Interleaving Technique for DC Power Converters 
ชนิดและหลักการท างานของตัวแปลงผันกระแสตรง รูปลักษณ์ของตัวแปลงผันก าลังกระแสตรงแบบ

อินเตอร์ลีฟ วิธีสร้างสัญญาณควบคุมสวิตช์แบบอินเตอร์ลีฟ การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปลงผันก าลัง
กระแสตรงแบบอินเตอร์ลีฟโดยใช้เทคนิคการเฉลี่ยปริภูมิสเตต 

Types and operating principles of DC power converters; configuration of DC 
interleaved converters; control signal generation for interleaved switches; analysis of 
transient and steady-state characteristics of DC interleaved converters by using state-space 
averaging technique 
 

303616 โครงการนโยบายและการวางแผนพลังงาน      3(2-2-5) 
Energy Policy and Planning Project 
การวางแผน นโยบายและเศรษฐศาสตร์พลังงาน นโยบายรัฐบาล การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ การ

ก าหนดและพัฒนาโครงการพลังงาน แนวคิดต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน การประเมินและการ
ตัดสินใจโครงการ การลงทุนและแหล่งเงินทุนโครงการ กรณีศึกษาต่าง ๆ 

Energy planning; policy and economy; government policies; economic analysis; 
energy project identification and development; cost concepts; cost-benefit analysis; project 
evaluation and decision making; investment and financing energy projects; case studies 
 

303617 วิธีการวิเคราะห์พลังงาน        3(2-2-5) 
Methods for Energy Analysis 
การวิเคราะห์การเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต การเทียบเคียงสัมฤทธิผล การวิเคราะห์

ถดถอย แบบจ าลองเศรษฐมิติและการพยากรณ์พลังงาน แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์พลังงาน สมดุลพลังงาน 
การวิเคราะห์พลังงานแบบ ด้านเข้า–ด้านออก แบบจ าลองที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของการใช้พลังงานทีมี
ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

Productivity and efficiency analysis; performance benchmarking; regression analysis; 
econometric models and energy forecast; energy-economy modeling; energy balances; 
energy input-output analysis; energy-economy wide impact models, relation between 
economic, environment and society 
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303618 ทฤษฎีราคาพลังงานและการประยุกต์ใช้      3(2-2-5) 
Energy Price Theory and Applications 
ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีผู้ผลิต ทฤษฎีตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ฟังก์ชันการผลิตและ

ต้นทุน ราคาพลังงานฟอสซิลและพลังงานทดแทน การพิจารณาแหล่งพลังงานจากราคาพลังงานเพ่ือการ
น าไปใช้ การก าหนดราคาค่าไฟฟ้า กรณีศึกษาต่าง ๆ 

Theory of consumer; theory of producer; theory of market; price elasticityof demand, 
production and cost functions; pricing of exhaustible and renewable energy resources; energy 
resource considerations from energy pricing in their implications; case studies 
 

303619 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    3(2-2-5) 
Energy, Environment and Climate Change 
การใช้พลังงานกับปรากฎการณ์เรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เทคโนโลยีทางเลือกเพ่ือการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายทางเลือกเพ่ือการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก อนุสัญญา พิธีสาร และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
นานาชาติ 

Energy use and the greenhouse effects; greenhouse gases and climate change; 
technology options for GHG emission mitigation; policy option for GHG emission mitigation; 
international climate change convections, protocols and perspectives 
 

303620 โครงสร้างนาโนมิติต่ า        3(2-2-5) 
Low-dimensional Nanostructures 
แนะน าเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รอยต่อเฮเทอโร โครงสร้างบ่อควอนตัม ควอนตัมไวร์ 

และควอนตัมด็อต พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในโครงสร้างมิติต่ า การทันเนล การปฏิสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก คุณสมบัติทางแสงของโครงสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างนาโนมิติ
ต่ า ได้แก่ ไดโอด เลเซอร์ ตัวตรวจจับแสง และทรานซิสเตอร์ 

Introduction to related nanotechnologies; heterojunction; quantum well structure; 
quantum wire structure; quantum dot structure; behaviors of electron in low-dimensional 
structures; tunneling; interactions with electric and magnetic field; related electronic devices, 
i.e., diode, laser, photodetector and transistor 
 

303621 ไมโครโฟทอนิกส์และนาโนโฟทอนิกส์      3(2-2-5) 
Microphotonics and Nanophotonics 
การน าแสงในโครงสร้างน าแสงแบบต่างๆ ในหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ อันตรกิริยาระหว่าง

โครงสร้างน าแสง สิ่งประดิษฐ์ที่ ใช้โครงสร้างน าแสง ผลึกโฟโตนิกส์และช่องว่างแถบความถี่โฟโตนิกส์ 
เส้นใยน าแสงแบบผลึกโฟโตนิกส์ โครงสร้างและสมบัติเชิงแสงของโครงสร้างนาโนควอนตัม ได้แก่ บ่อควอนตัม 
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ควอนตัมไวร์ ควอนตัมด็อต และอันตรกิริยาระหว่างโครงสร้างเหล่านี้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล่านี้
ในสิ่งประดิษฐ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์ โครงสร้างนาโนควบกันเชิงควอนตัม 

Optical waveguides:  planar, two-dimensional and three-dimensional waveguides; 
interaction between optical waveguides; optical waveguide devices; photonic crystals and 
photonic band gaps; photonic-crystal fibers; structures and optical properties of quantum 
nanostructures: quantum wells, quantum wires, quantum dots, and interaction among these 
structures; their applications in nanoelectronic and nanophotonic devices; coupled quantum 
nanostructures 
 

303622 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ขั้นสูง       3(2-2-5) 
Advanced Biomedical Electronics 
ทฤษฎีและการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอุปกรณ์การแพทย์วิศวกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ทบทวนวรรณกรรมและโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 
Theory and design of electronic systems for biomedical instrumentation 

ofrehabilitation engineering and assistive technology; literature reviews and projects for 
biomedical electronics 

 

303623 เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรรวม    3(2-2-5) 
Fabrication Technology of Electronic Devices and Integrated Circuits 
เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม การปลูกผลึก การเคลือบด้วยไอเคมี เทคนิคการสร้างชั้นอิพิแทกซีใน

เฟสของไอ เทคนิคการสร้างชั้นอิพิแทกซีในเฟสของของเหลว เทคนิคการสร้างชั้นอิพิแทกซีด้วยล าโมเลกุล การ
สร้างชั้นออกไซด์ด้วยความร้อน การเจือสารเจือปนด้วยการแพร่ซึม การอิมพลานท์ไอออน การท าขั้วโลหะ 
การท าลิโทกราฟฟี การแอนนิล การท าแพ็กเกจ แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต 

Integrated circuit fabrication technology, crystal growth, chemical vapor deposition; 
vapor phase epitaxy; liquid phase epitaxy; molecular beam epitaxy; thermal oxidation; 
thermal diffusion; ion implantation, metallization, lithography, annealing; assembly and 
packaging; futuretechnology trends 
 

303624 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่       3(2-2-5) 
Modern Electronic Devices 
พ้ืนฐานโครงสร้างผลึกของของแข็ง กลศาสตร์ควอนตัมของของแข็ง สารกึ่งตัวน าในสภาวะสมดุล 

การขนส่งพาหะ พาหะส่วนเกินในสารกึ่งตัวน าในสภาวะไม่สมดุล รอยต่อพีเอ็น ไดโอดรอยต่อพีเอ็น รอยต่อ
โลหะ-สารกึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์แบบบีเจที ทรานซิสเตอร์ปรากฏการณ์สนามแบบโลหะ -ออกไซด์-สารกึ่ง
ตัวน า วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง แอลอีดี ตัวตรวจจับแสง เลเซอร์สารกึ่งตัวน า เซลล์แสงอาทิ ตย์ 
แนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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Basic crystal structure of solids; quantum mechanics of solids; semiconductor at 
equilibrium; carrier transportation; excessive carrier in non-equilibrium semiconductor; pn 
junction; pn junction diode; metal-semiconductor junction; bipolar junction transistor; metal-
oxide-semiconductor field effect transistor; optoelectronic integrated circuits; light emitting 
diode; photodetector; semiconductor laser; solar cells; trends in future developments 

 

303625 นาโนอิเล็กทรอนิกส์        3(2-2-5) 
Nanoelectronics 
นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น การสร้างโครงสร้างในระดับนาโนเมตร (โฟโต้ลิโทกราฟฟี ลิโทกราฟฟีแบบ

ล าอิเล็กตรอน และเทคนิคการสร้างแบบจัดเรียงตัวเอง) การวิเคราะห์โครงสร้างในระดับนาโนเมตร ด้วย
เครื่องมือวัดได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ล าอิเล็กตรอนแบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์ล าอิเล็กตรอนแบบทะลุผ่าน 
กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม เป็นต้น โครงสร้างควอนตัมแบบสองมิติ หนึ่งมิติ และศูนย์มิติ สิ่งประดิษฐ์
อิเล็กตรอนเดี่ยว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากหลอดนาโนคาร์บอนและกราฟฟิน อิเล็กทรอนิกส์ระดับ
โมเลกุล ชิปดี-เอ็นเอ ควอนตัมด็อตเซลลูลาออโตมาตา เมมส์/เนมส์ สปินทรอนิกส์ 

Introduction to nanotechnology; nanoscale fabrications (photolithography, electron-
beam lithography and self-assembly); nanoscale characterisations (e.g. SEM, TEM, AFM); 2D, 
1D, and 0D quantum structures; single electron devices; electronic devices from carbon 
nanotubes and graphene, molecular electronics; DNA chips; quantum dot cellular automata; 
MEMS/NEMS; spintronics 

 

303626 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุและคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ    3(2-2-5) 
Radio-frequency Circuit Design and CAD 
พารามิเตอร์ต่างๆ ของทรานซิสเตอร์และการออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถี่สูง โครงข่ายการ

จับคู่ การจับคู่อิมพีแดนซ์ด้วยไมโครสตริปไลน์ และ สตับ แผนภาพของสมิธและการใช้งานในโครงข่ายการจับคู่
และการออกแบบของวงจรขยายสัญญาณ เสถียรภาพการไบอัส พารามิเตอร์การกระจัดกระจายและการใช้
งานในการออกแบบและหาความเสถียรภาพของวงจรก าเนิดสัญญาณ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ช่วย
ออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ 

Transistor parameters and its design of amplifiers at high frequency; matching 
network; impedance matching with microstrip line and stub; Smith’s chart and its use for 
matching networks and design of amplifiers; bias stability; scattering parameters and its use 
for oscillator design and stability determining; CAD for radio-frequency circuit design 

 
 
 

 



44 

  

303627 สถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบอนุกรมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
Serial Communication Architectures of Electronic Circuits 
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวในอุปกรณ์แบบโปรแกรมได้ ศึกษาสถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบ

อณุกรมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบสื่อสารยูเอสบีระบบสื่อสารพ้ืนที่ควบคุมซีเอเอ็น ระบบการสื่อสาร
แบบซาต้าและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเกิดขึ้นน าเสนอและอภิปรายข้อดีและข้อเสียของสถาปัตยกรรม
การสื่อสารแบบอนกุรมท่ีน่าสนใจ 

Embedded system design in programmable devices; a study of serial 
communication architectures of electronic circuits such as universal serial bus(USB); 
controller area network (CAN);serial advanced technology attachment (SATA), and modern 
communication technology; discussions and presentations for advantages and drawbacks of 
the interesting serial communication architectures 
 

303628  ฟิสิกส์สถานะของแข็งส าหรับวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 
Solid-state Physics for Electronic Engineers 
โครงสร้างของผลึกและโครงผลึก พลศาสตร์ของโครงผลึก การสั่นของโครงผลึกและสมบัติเชิงความ

ร้อนของผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น ทฤษฎีสมัยใหม่ของของแข็ง ทฤษฎี
ควอนตัมของโลหะ ทฤษฎีควอนตัมของอิเล็กตรอนในโครงผลึกที่เป็นคาบ สารกึ่งตัวน า และสมบัติเชิงไฟฟ้า
และเชิงแสงของสารกึ่งตัวน า วัสดุไดอิเล็กทริกและฉนวนไฟฟ้า สภาพแม่เหล็กและเรโซแนนซ์เชิงแม่เหล็ก 
สภาพน าไฟฟ้ายวดยิ่ง สมบัติเชิงแสงของวัสดุ 

Crystal structures and lattices; dynamics of crystal lattices; lattice vibration and thermal 
properties of crystals; crystalline defects; elementary quantum mechanics; modern theory of 
solids; quantum theory of metals; quantum theory of electrons in periodic lattices; 
semiconductors and their electrical and optical properties; dielectric materials and insulation; 
magnetism and magnetic resonances; superconductivity; optical properties of materials 
 

303629  กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า      3(2-2-5) 
Quantum Mechanics for Electrical Engineering 
สมการโชรดิงเจอร์ สถานะที่มีขอบเขต เวฟแพ็กเก็ตและหลักการความไม่แน่นอน การทันเนล การ

กระเจิงของอนุภาคเนื่องจากพลังงานศักย์แบบง่าย ค่าคาดหวังและตัวปฏิบัติการ โมเมนตัมเชิงมุม อะตอม
ไฮโดรเจน หลักการกระจายและสร้างรูปแบบเมทริกซ์ ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน 

Schroedinger’ s equation; bound states; wave packets and uncertainty principles; 
tunneling; scattering by simple barriers; expectation values and operators; angular momentum; 
hydrogen atom; expansion principle and matrix formulation; perturbation theory 
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303631 แบบจ าลองระบบและทฤษฎีการเรียนรู้      3(2-2-5) 
System Identification and Learning Theory 
แบบจ าลองเชิงเส้นส าหรับระบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงตามเวลา การประมาณค่าพารามิเตอร์ 

การลู่เข้าและความต้องกัน การหาแบบจ าลองแบบเรียกซ้ า การเลือกแบบจ าลองด้วยโครงสร้างและการตรวจสอบ
แบบจ าลอง การจ าแนกเชิงเส้น ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การตัดสินใจแบบต้นไม้ การแบ่งแยกชนิดด้วยเบยส์ การ
เรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การลดจ านวนมิติ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบก าลังสองน้อยที่สุด 

Linear time-invariant and time-varying systems models; parameter estimation 
methods; convergence and consistency; recursive identification methods; model structure 
selection and model validation; linear discriminants; support vector machines; decision trees; 
Bayes’ classifier; unsupervised learning; dimensionality reduction; least-square optimization 
 

303632 การควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ า       3(2-2-5) 
Iterative Learning Control 
การควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ าประเภทดีส าหรับกระบวนการพลวัต การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด

ทางด้านความแข็งแกร่งส าหรับการควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ าเชิงเส้นอันดับที่หนึ่ง การวิเคราะห์การควบคุม
การเรียนรู้แบบวนซ้ าเชิงเส้นอันดับที่สูงขึ้น การควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ าเชิง เส้นและไม่เชิงเส้นส าหรับ
ระบบพลวัตแบบหลายสัญญาณด้านน าเข้าและส่งออก แผนงานการควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ าประเภทไม่
เชิง โมโนโทนิกคอนเวอร์เจนซ์ของการควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ า การออกแบบการควบคุมการเรียนรู้แบบ
วนซ้ าส าหรับแบบจ าลองท่ีเปลี่ยนแปลงตามการวนซ้ าของระบบที่ไม่แน่นอน 

D-type Iterative Learning Control (ILC) for dynamic process; robust optimal design for 
the first order linear-type ILC;analysis of higher order linear-type ILC;linear and nonlinear ILC 
design for multiple-input and multiple-output (MIMO)  dynamic systems;nonlinear-type ILC 
scheme;monotonic convergence of ILC;ILC design for iteration-varying model of uncertain 
system 

 

303633 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมแบบปรับตัวได้     3(2-2-5) 
Nonlinear Systems and Adaptive Control 
แนะน าระบบไม่เชิงเส้นพร้อมคุณสมบัติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ระนาบเฟส การวิเคราะห์เสถียรภาพทั้ง

เสถียรภาพแบบลีอาพูนอฟและเสถียรภาพแบบเข้า-ออก ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน การวิเคราะห์ระบบป้อนกลับ 
เกณฑ์ของโปปอฟ ทฤษฎีอัตราขยายขนาดเล็ก พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ การท าให้เป็นเชิงเส้นด้วย
การป้อนกลับสถานะ การควบคุมระบบไม่เชิงเส้นด้วยวิธีทางเรขาคณิต การออกแบบตัวควบคุมแบบไม่เชิงเส้น 
การควบคุมแบบปรับตัวเอง การควบคุมแบบปรับตัวได้ที่อาศัยการจ าลองรูปแบบอ้างอิง การควบคุมเชิง
ท านายแบบปรับตัวได้และการประยุกต์ใช้งาน 
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Introduction to nonlinear systems with fundamental properties; phase plane analysis; 
stability analysis: Lyapunov stability and input-output stability; perturbation theory; analysis of 
feedback systems; Popov criterion; small gain theorem; basics of differential geometry; 
feedback linearization; geometric nonlinear control; nonlinear controller design; self-turning 
control; model-reference adaptive control; adaptive predictive control with its applications 
 

303634 หุ่นยนต์แขนกลและการควบคุม       3(2-2-5) 
Robot Manipulatorsand Control 
พลศาสตร์และการควบคุมหุ่นยนต์ เมทริกซ์จาโคเบียนที่ เกี่ยวข้องกับความเร็วและแรงสถิต 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งเชิงมุมและเชิงเส้น พลศาสตร์หุ่นยนต์ การออกแบบเครื่องกลไกของหุ่นยนต์ 
การควบคุมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การควบคุมแรงของหุ่นยนต์ 
Dynamics and control of robot manipulators; Jacobian matrix relating velocities and static 
forces; linear and angular acceleration relationships; manipulator dynamics; manipulator 
mechanism design; linear and nonlinear control; force control of manipulators 

 

303635 กระบวนการสุ่ม         3(2-2-5) 
Random Processes 
แนะน าแนวความคิดตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันตัวแปรสุ่มและกระบวนการสุ่ม การศึกษาคุณสมบัติสเปกตรัม

ของกระบวนการสุ่มและคุณสมบัติผลตอบสนองของระบบเชิงเส้นต่อสัญญาณสุ่มด้านขาเข้า แนะน าการ
ประมาณก าลังสองเฉลี่ย การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 

An introduction to the concepts of random variables; functions of random variables 
and random processes; study of the spectra properties of random processes and of the 
response of linear systems to random inputs; introduction to linear mean square estimation; 
applications in signal processing and control system 
 

303636 ทฤษฎีการประมาณและการตรวจจับ      3(2-2-5) 
Detection and Estimation Theory 
พ้ีนฐานการประมาณและการตรวจจับสัญญาณ การก าหนดค่าความเหมือนกันสูงสุด ทฤษฎีความ

น่าจะเป็นหลายมิติ ปัญหาน้อยส์และสัญญาณ โครงสร้างวงจรกรองคาลแมน การประยุกต์ใช้งานในระบบ
ควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 

Fundamentals of signal detection and estimation; formulation of maximum 
likelihood; multidimensional probability theory, signal and noise problems; Kalman filter 
structure; applications in signal processing and control system 
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303637 การวิเคราะห์ข้อมูล        3(2-2-5) 
Data Analysis 
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุด ตัวกรองแบบเรียบ การวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์กลุ่ม เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสมัยใหม่ ระบบอัตต
ถดถอย กระบวนการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

Mathematical tools; optimization theory; smoothing filters; linear and nonlinear 
regression analysis; cluster analysis; modern spectral analysis techniques; autoregressive 
system; moving average processes 
 

303638 การประมวลผลภาพขั้นสูง       3(2-2-5) 
Advanced Image Processing 
เทคนิคพ้ืนฐานของการประมวลผลภาพ หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างภาพดิจิทัล การแปลงข้อมูล การ

ประมวลผลระบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา การตรวจสอบคุณลักษณะ การเคลื่อนไหว 
Basic techniques of image processing; topics include image formation, digitization, 

linear shift-invariant processing, feature detection, motion 
 

303639 การออกแบบและสร้างระบบสัญญาณผสม      3(2-2-5) 
Mixed Signal System Design and Implementation 
การออกแบบและสร้างระบบสัญญาณผสมโดยใช้อุปกรณ์แบบโปรแกรมได้ ศึกษาโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์ วงจรการค านวณ หน่วยความจ าและการเชื่อมต่อกับหน่วยความจ า การท างานของ
วงจรโดยการสแกนแบบเจเทก สถาปัตยกรรมระบบทางเดินสัญญาณ วิธีการเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกเป็น
สัญญาณดิจิตอล ท าการสร้างระบบจริงโดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เอฟพีจีเอแบบประยุกต์ใช้งานเฉพาะอย่าง 
(FPGA ASIC) หรือระบบบนวงจรรวม (SoC) 
The design and implementation of mixed signal systems using programmable devices; study 
of programmable device architecture; arithmetic circuits; memory and memory interfacing; 
circuit implementation using JTAG boundary scan; bus system architecture; analogue to 
digital conversion methods; implementations of real systems by using field-programmable 
gate array (FPGA), applications in specific integrated circuit (ASIC) or system-on-a-chip (SoC) 
 

303641 การจ าลองรูปแบบและการประมาณสเปกตรัม     3(2-2-5) 
Spectral Estimation and Modeling 
การประมวลและจ าลองสัญญาณสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา อนุกรม ของเวลาสุ่ม ล าดับของสหสัมพันธ์

เดี่ยวและไขว้ และการก าเนิดของล าดับเหล่านี้ การกรองของ ล าดับสุ่ม ตัวกรองแบบเวียนเนอร์ ตัวกรองแบบ
แมทช์ การจ าลองข้อผิดพลาด ตัวประมาณที่เกิด จากการประมาณหนึ่งขั้น การจ าลองของล าดับสุ่ม การ
ประมาณสเปกตรัมแบบอิงพารามิเตอร์และแบบไม่อิงพารามิเตอร์ 
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Processing and modeling of random discrete-time signals; random time series, 
autocorrelation and crosscorrelation sequences and their generation; filtering of random 
sequences; Wiener filters; matched filters; modeling assumption errors; one-step predictors; 
rational modeling of random sequences; parametric and non- parametric spectral estimation 

 

303642 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเรดาร์      3(2-2-5) 
Radar System Analysis and Design 
ทฤษฎีและการใช้งานของระบบเรดาร์ในการตรวจจับ ติดตาม และระบุต าแหน่งของเป้าหมาย การ

วัดระยะและความเร็ว การบีบอัดพัลส์ การออกตัวรับตัวส่งและสายอากาศที่ใช้ในระบบเรดาร์ 
Theory and practice of radar systems used for detection, tracking, and location of 

targets; measurement of range and velocity; pulse compression; design of radar transmitters, 
receivers, and antennas 
 

303643 การสื่อสารแบบกระจายสัญญาณในเชิงความถ่ี     3(2-2-5) 
Spread Spectrum Communications 
ศึกษาวิธีการกระจายสัญญาณในเชิงความถี่แบบไดเรคซีเคว้นซ์และแบบฟรีเควนซีฮอปปิ้ง การท า

ซิงโครไนซ์ การป้องกันการรบกวน ความน่าจะเป็นในการตรวจจับสัญญาณ รหัสที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ
ในเชิงความถ่ีและการสร้างรหัส ประสิทธิภาพของระบบ ตัวรับแบบเรค การเข้าถึงแบบหลายทางชนิดการแบ่ง
แบบอาศัยรหัส การประยุกต์ใช้ระบบซีดีเอ็มเอในการสื่อสารแบบรังผึ้ง 

Study of direct sequence and frequency hopping methods; synchronization; resistance 
to jamming; low probability of detection; spreading codes and their generation; system 
performance; rake receivers; code division multiple access (CDMA); cellular CDMA applications 
 

303644 การสื่อสารแบบหลายช่องทาง       3(2-2-5) 
Multi-channel Communications 
เทคนิคในการสื่อสารแบบหลายช่องทาง ระบบมัลติด้านเข้ามัลติด้านออก เทคนิคการรับส่งแบบ

หลากหลายโดยใช้สายอากาศหลายชิ้น การมัลติเพลกซ์แบบแบ่งทางความถี่ที่ตั้งฉาก รวมถึงการกล้ าสัญญาณ 
การถอดสัญญาณ การโหลดบิตพาห์ การลดผลของมัลติพาท การท าให้เท่าเทียมกัน ในทางความถี่ การลด
อัตราส่วนค่าก าลังสูงสุดต่อก าลังเฉลี่ย 

Techniques in multi-channel communications; multi-input multi-output ( MIMO) 
systems; multi-antenna techniques for transmit and receive diversity; orthogonal frequency 
division multiplexing ( OFDM)  including modulation and demodulation, carrier bit loading, 
multipath mitigation, frequency domain equalization, and peak-to-average power reduction. 
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303645 การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า      3(2-2-5) 
Electromagnetic Wave Propagation 
การแพร่กระจายคลื่นในตัวกลางเป็นชั้นแบบระนาบ การแพร่กระจายคลื่นในตัวกลางเป็นชั้นแบบ

ทรงกระบอกกลม การแพร่กระจายคลื่นในตัวกลางเป็นชั้นแบบทรงกลม การแพร่กระจายคลื่นในโครงสร้าง
เป็นคาบ การแพร่กระจายคลื่นในตัวกลางแบบแอนไอโซโทรปิก การแพร่กระจายคลื่นในตัวกลางแบบไบแอน
ไอโซโทรปิก 

Wave propagation in planarly layered media; wave propagation in circular cylindrically 
layered media; wave propagation in spherically layered media; wave propagation in periodic 
structures; wave propagation in anisotropic media; wave propagation in bianisotropic media 
 

303646 การกระจัดกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า      3(2-2-5) 
Electromagnetic Wave Scattering 
การกระจัดกระจายคลื่นโดยพื้นผิวระนาบ การกระจัดกระจายคลื่นโดยทรงกระบอกกลม การกระจัด

กระจายคลื่นโดยทรงกลม การกระจัดกระจายคลื่นโดยลิ่ม การกระจัดกระจายคลื่นโดยพ้ืนผิวขรุขระเป็นคาบ 
การกระจัดกระจายคลื่นโดยตัวกลางเป็นคาบ 

Wave scattering by planar surfaces; wave scattering by circular cylinders; wave scattering 
by spheres; wave scattering by wedges; wave scattering by periodic rough surfaces; wave 
scattering by periodic media 
 

303647 ฟังก์ชันของกรีนในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า      3(2-2-5) 
Green’s Functions in Electromagnetic Theory 
ข้อปัญหาสตูร์ม-ลีอูวิลล์ ฟังก์ชันของกรีนในรูปแบบปิด ฟังก์ชันของกรีนในรูปแบบอนุกรม ฟังก์ชัน

ของกรีนในรูปแบบปริพันธ์ ฟังก์ชันของกรีนส าหรับท่อน าคลื่นภาคตัดขวางสี่เหลี่ยมมุมฉาก ฟังก์ชันของกรีน
ส าหรับท่อน าคลื่นภาคตัดขวางวงกลม ฟังก์ชันของกรีนในตัวกลางเป็นเนื้อเดียวกัน 

Sturm-Liouville problems; Green’s function in closed form; Green’s function in series 
form; Green’ s function in integral form; Green’ s functions for rectangular cross-section 
waveguides; Green’ s functions for circular cross-section waveguides; Green’ s functions in 
homogeneous media 
 

303648 เครือข่ายทางแสง        3(2-2-5) 
Optical Networks 
แนะน าเครือข่ายทางแสง การแพร่กระจายของสัญญาณในเส้นใยแสง อุปกรณ์ประกอบ พัฒนาการ

ของเครือข่ายทางแสง เครือข่ายแพร่และเลือกสัญญาณ การน าทางตามความยาวคลื่น สวิตช์แสง ตัวเปลี่ยน
ความยาวคลื่น เครือข่ายการส่งสัญญาณแบบทอดเดียวและหลายทอด 
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Introduction to optical networks; propagation of signal in optical fiber; components; 
generation of optical networks; broadcast and select network; wavelength routing; photonic 
switching; wavelength converter; single hop and multi hop networks  
 

303649 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะส าหรับแม่เหล็กไฟฟ้า     3(2-2-5) 
Finite Element Method for Electromagnetics 
หลักการแปรผันส าหรับแม่เหล็กไฟฟ้า ปัญหาค่าเจาะจง ชิ้นประกอบอันตะแบบเวกเตอร์ เงื่อนไข

ขอบเขตดูดกลืน ระเบียบวิธีอินทิกรัลชิ้นประกอบขอบเขตอันตะ การกระจายฟังก์ชันเจาะจงและชิ้นประกอบ
อันตะ การวิเคราะห์ชิ้นประกอบอันตะในโดเมนเวลา 

Variational principles for electromagnetic; eigenvalue problems; vector finite 
elements; absorbing boundary conditions; finite element-boundary integral methods; finite 
elements and eigenfunction expansion; finite element analysis in the time domain 
 

303650 การวิเคราะห์และการออกแบบสายอากาศ      3(2-2-5) 
Antenna Analysis and Design 
สมการอินทิกรัล ระเบียบวิธีโมเมนต์ สายอากาศแบบคลื่นเคลื่อนที่ สายอากาศแถบกว้าง สายอากาศ

รูปปากแตร สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศแบบตัวสะท้อน การออกแบบสายอากาศ 
Integral equations; moment method; traveling wave antennas; broadband antennas; 

horn antennas; microstrip antennas; reflector antennas; antenna design 
 

303651 เครือข่ายเซนเซอร์        3(2-2-5) 
Sensor Networks 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายเซนเซอร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเครือข่ายเซนเซอร์ การประยุกต์ใช้งาน

เครือข่ายเซนเซอร์ ชั้นการประยุกต์ใช้งาน โพรโตคอลชั้นทรานสพอร์ต ขั้นตอนวิธีในการน าทาง โพรโตคอลใน
การควบคุมการเข้าถึงสื่อ ขั้นตอนวิธีในการควบคุมข้อผิดพลาด ชั้นกายภาพ ขั้นตอนวิธีในการก าหนดต าแหน่ง
และการตรวจจับเป้าหมาย ขั้นตอนวิธีในการเทียบเวลาให้ตรงกัน เครือข่ายเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ 

Sensor networks architecture; factors influencing the design of sensor networks; sensor 
network applications; application layer; transport layer protocols; routing algorithms; medium 
access control protocols; error control algorithms; physical layer; localization and target 
detection algorithms; time synchronization algorithms; sensor and actor (actuator) networks 
 

303652 ทฤษฎีท่อน าแสง         3(2-2-5) 
Optical Waveguide Theory 
แบบแผนคลื่นในท่อน าแสง การประมาณทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ระเบียบวิธีดับเบิลยูเคบี ระเบียบ

วิธีของมาร์คาติลี ระเบียบวิธีดรรชนีประสิทธิผล ทฤษฎีแบบแผนคลื่นถูกเชื่อมต่อ ท่อน าแสงไม่เชิงเส้น 
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Optical waveguide modes; geometrical optics approximation; WKB method; Marcatili’s 
method; effective index method; coupled mode theory; nonlinear optical waveguides 
 

303653 แสงไม่เชิงเส้น         3(2-2-5) 
Nonlinear Optics 
หลักการเกี่ยวกับแสงไม่เชิงเส้น รูปแบบของผลตอบสนองส าหรับแสงไม่เชิงเส้น สมการคลื่นไม่เชิงเส้น 

ทฤษฎีควอนตัมส าหรับแสงไม่เชิงเส้น ปรากฏการณ์เคอร์ในทางแสง และการประยุกต์ใช้งานแสงไม่เชิงเส้น 
Fundamentals for nonlinear optics; models of nonlinear optics response; nonlinear 

wave equation; quantum theory for nonlinear optics; optical Kerr effect; and applications of 
nonlinear optics 
 

303654 การจ าลองระบบสื่อสาร        3(2-2-5) 
Simulation of Communication Systems 
แนะน าการจ าลอง ระเบียบวิธีในการสร้างแบบจ าลอง ระบบและสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา การ

สร้างแบบจ าลองของระบบ การทบทวนเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม การจ าลองแบบมอนติ
คาร์โลและการสร้างตัวเลขสุ่ม การพิสูจน์ตัวสร้างตัวเลขสุ่ม การสร้างแบบจ าลองของบล็อคฟังก์ชันต่างๆใน
ระบบสื่อสาร การประมาณค่าพารามิเตอร์และประสิทธิภาพของการจ าลอง การสุ่มตัวอย่างที่ส าคัญ เทคนิค
การลดค่าความแปรปรวน การจ าลองท่ีเหมาะสม 

Introduction to simulation; Modeling methodology; Discrete time signals and 
systems; System modeling; Review of probability and random processes; Monte Carlo 
simulation and random number generation; Testing of random number generators; Modeling 
of functional blocks in communication systems; Estimation of parameters and performance 
measures from simulation; Importance sampling; Variance reduction techniques; Simulation 
optimization 
 

303655 การเข้ารหัสแบบปริภูมิเวลา       3(2-2-5) 
Space-Time Coding 
แนะน าเทคนิคการเข้ารหัสส าหรับระบบมัลติด้านเข้ามัลติด้านออก ช่องทางและรูปแบบสัญญาณของ

ปริภูมิเวลา ความจุของช่องทางปริภูมิเวลา รหัสปริภูมิเวลาแบบบล็อค รหัสปริภูมิเวลาแบบเทรลลิส การมัลติ
เพลกซ์แบบสปาเชียล การลดการรบกวนช่องทางร่วมปริภูมิเวลา การเข้ารหัสปริภูมิเวลาส าหรับช่องทางที่มี
การจางหายแบบคัดสรรเชิงความถ่ี 

Introduction to coding techniques for multi-input multi-output ( MIMO)  systems; 
Space-Time Channel and Signal Models; Capacity of Space-Time Channels; Space-time block 
codes; Space-time trellis codes; Spatial Multiplexing; Space-Time Co-channel Interference 
Mitigation; Space-time coding for frequency selective fading channels 
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303661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2        6 หน่วยกิต 
Dissertation 1, Type 2.2 
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น

โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
Study the elements of thesis, review literature and related research, and determine 

thesis title 
 

303662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2        6 หน่วยกิต 
Dissertation 2, Type 2.2 
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper)และจัดท าผลการ

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related research 

synthesis 
 

303663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 3, Type 2.2 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีวิจัย จดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

Develop research instruments and research methodology, and prepare thesis proposal in 
order to present it to the committee 
 

303664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 4, Type 2.2 
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor 

 

303665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 5, Type 2.2 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
Analyze data and prepare a draft of the thesis 
 

303666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2         9 หน่วยกิต 
Dissertation 6, Type 2.2 
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
Prepare full-text thesis and research article in order to get published according to 

the graduation criteria 
 



53 

  

303671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1        6 หน่วยกิต 
Dissertation 1, Type 1.1 
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น

โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
Study the elements of thesis, review literature and related research, and determine 

thesis title 
 

303672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1        6 หน่วยกิต 
Dissertation 2, Type 1.1 
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper)และจัดท าผลการ

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related research 

synthesis 
 

303673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1        9 หน่วยกิต 
Dissertation 3, Type 1.1 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีวิจัย จดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
Develop research instruments and research methodology, and prepare thesis 

proposal in order to present it to the committee 
 

303674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1        9 หน่วยกิต 
Dissertation 4, Type 1.1 
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor 

 

303675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1        9 หน่วยกิต 
Dissertation 5, Type 1.1 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
Analyze data and prepare a draft of the thesis 

 

303676 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1        9 หน่วยกิต 
Dissertation 6, Type 1.1 
จัดท าวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
Prepare full-text thesis and research article in order to get published according to 

the graduation criteria 
 



54 

  

303681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 1, Type 1.2 
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น

โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
Study the elements of thesis, review literature and related research, and determine 

thesis title 
 

303682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 2, Type 1.2 
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) 
Develop concept paper 

 

303683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 3, Type 1.2 
จัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
Prepare the summary of literature and related research synthesis 

 

303684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 4, Type 1.2 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีวิจัย จดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
Develop research instruments and research methodology, and prepare thesis 

proposal in order to present it to the committee 
 

303685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 5, Type 1.2 
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor 
 

303686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 6, Type 1.2 
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Collect data, analyze data, and report the progress of the thesis to the thesis 

advisor 
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303687 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 7, Type 1.2 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
Analyze data and prepare a draft of the thesis 

 

303688 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2        9 หน่วยกิต 
Dissertation 8, Type 1.2 
จัดท าวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
Prepare full-text thesis and research article in order to get published according to 

the graduation criteria 
 

303691 สัมมนา 1         1(0-2-1) 
Seminar 1 
การฝึกค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการน าเสนอผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 
Practice how to search, read, analytical thinking and give oral presentation of 

research or article of current interest in electrical engineering 
 

303692  สัมมนา 2         1(0-2-1) 
Seminar 2 
การน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าเชิงทฤษฎีหรือเชิงประยุกต์ 
Presentation and discussion the interesting research in the theoreticalor applied 

electrical engineering 
 

303693 สัมมนา 3         1(0-2-1) 
Seminar 3 
การน าเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบันโดยแยกตามสาขาวิชาที่

แตกต่างกันไป ส าหรับเป็นแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ 
Presentation and discussion of current research in different fields of electrical 

engineering for being the direction in doing the dissertation 
 

303694 สัมมนา 4         1(0-2-1) 
Seminar 4 
การฝึกเขียนและน าเสนองานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Practice how to write and present the research in electrical engineering 
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303695 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1        3 หน่วยกิต 
Dissertation 1, Type 2.1 
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น

โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
Study the elements of thesis, review literature and related research, and determine 

thesis title 
 

303696 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1        6 หน่วยกิต  
Dissertation 2, Type 2.1 
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper)และจัดท าผลการ

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related research 

synthesis 
 

303697 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1        9 หน่วยกิต  
Dissertation 3, Type 2.1 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีวิจัย จดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
Develop research instruments and research methodology, and prepare thesis 

proposal in order to present it to the committee 
 

303698 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1        9 หน่วยกิต  
Dissertation 4, Type 2.1 
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

Collect data, analyze data, and prepare a draft of the thesis 
 

303699 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1        9 หน่วยกิต 
Dissertation 5, Type 2.1  
จัดท าวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

Prepare full-text thesis and research article in order to get published according to the 
graduation criteria 
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3.1.6 ความหมายของเลขประจ าวิชา  
ประกอบด้วยเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้ 
1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

303  หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. เลขสามตัวหลัง (นับจากขวาไปซ้าย) ให้ความหมาย ดังนี้ 

2.1 เลขหลักหน่วย แสดงอนุกรมรายวิชา 
2.2 เลขหลักสิบ  แสดงกลุ่มวิชาในสาขาวิชา 

เลข 0  หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน 
เลข 1  หมายถึง วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
เลข 2  หมายถึง วิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองฝังกล 
เลข 3  หมายถึง วิชาระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ 
เลข 4, 5 หมายถึง วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
เลข 6, 7, 8,9 หมายถึง วิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 

2.3 เลขหลักร้อย แสดงชั้นปีและระดับ 
เลข 5  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 
เลข 6  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
หลัก 
สูตร 
ป.ตรี 

หลัก 
สูตร 
ป.โท 

หลัก 
สูตร 

ป.เอก 
1 นายสุชาต ิ แย้มเม่น รอง 

ศาสตราจารย ์
Ph.D. Electrical 

Engineering 
Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 6 3 3 

   
 

M. Sc. Electrical 
Engineering 

Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541    

    วศ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย พ.ศ. 2531    
2 นางสุพรรณนิกา วัฒนะ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph. D. Energy Planning & 

Policy 
University of Technology, 
Sydney (UTS) 

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 6 3 3 

    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2545    
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2541    
3 นายสุวิทย ์ กิระวิทยา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2546 6 3 3 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541    
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายไพศาล มุณีสว่าง รองศาสตราจารย ์ Ph.D Computer Engineering The University of Sydney ออสเตรเลีย พ.ศ. 2546 3 3 
M.Eng.Sc. Electrical Engineering The University of New South Wales ออสเตรเลีย พ.ศ. 2545 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไทย พ.ศ. 2539 

2 นายธนิต มาลากร รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and 
StateUniversity 

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 3 3 

M.Sc Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and 
StateUniversity 

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม 
(เกียรตินิยม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2538 

3* นายสุชาต ิ แย้มเม่น รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering VanderbiltUniversity สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 12 12 
M.Sc. Electrical Engineering VanderbiltUniversity สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย พ.ศ. 2531 

4 นายสุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and 
StateUniversity 

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 15 15 

M.Sc. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and 
StateUniversity 

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2539 
5 นายนิพัทธ ์ จันทรมินทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Electronic and Electrical 

Engineering 
University of Leeds สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 3 3 

M.Sc. Electrical Engineering University of Kassel เยอรมน ี พ.ศ. 2545 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 
ไทย พ.ศ. 2540 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

6 นายสมพร เรืองสินชัยวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering The University of Sheffield สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2548 12 6 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไทย พ.ศ. 2541 

7 นายปยิดนัย ภาชนะพรรณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Electronic and Electrical 
Engineering 

University of Strathclyde สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555 3 12 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย พ.ศ. 2547 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย พ.ศ. 2544 

8 นายพนัส นัถฤทธิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Mechanical and 
Systems Engineering 

NewcastleUniversity สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2554 - 12 

M.Eng. Mechatronics Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2545 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย พ.ศ. 2543 

9 นายอัครพันธ ์ วงศ์กังแห ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering University of Idaho สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547 9 3 
M.Sc. Electrical Engineering VanderbiltUniversity สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย พ.ศ. 2535 

10* นายสุวิทย ์ กิระวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2546 13 12 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541 

11* นางสุพรรณนิกา วัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Energy Planning & 
Policy 

University of Technology, Sydney ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 10 12 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2545 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2541 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

12 นางสาวพนมขวัญ ริยะมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical and 
Computer Engineering 

University of Miami สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 3 3 

M.S.E.CE. Electrical and 
Computer Engineering 

University of Miami สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย พ.ศ. 2539 3 3 
13 นายพงศ์พันธ ์ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Computer Science TexasTechUniversity สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย พ.ศ. 2545 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 
ไทย พ.ศ. 2541 

14 นางสาวมุฑิตา สงฆ์จันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Automatic Control and 
Systems Engineering 

University of Sheffield สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2550 12 12 

M.Eng. Mechatronics Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2545 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย พ.ศ. 2542 

15 นายสราวุฒ ิ วัฒนวงค์พิทักษ ์ อาจารย ์ D.Eng. Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

ไทย พ.ศ. 2557 6 6 

M.Eng. Electrical Engineering Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2550 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย พ.ศ. 2541 

16 นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล อาจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering  
and ComputerScience 

Case Western ReserveUniversity สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548 
 

- 3 

วท.บ. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2534 
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 หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

17 นางสาววรลักษณ์ คงเด่นฟ้า อาจารย ์ Ph.D. Computer Science  
and Engineering 

University of New South Wales, 
Sydney 

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552 
 

3 3 

M.Eng. Computer Engineering Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2543 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม พระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ไทย พ.ศ. 2541 

18 นางสาวจิรวด ี ผลประเสริฐ อาจารย ์ D.Eng. Energy/Electric Power 
System Management 

Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2558 8.5 8.5 

M.Eng. Energy/Electric Power 
System Management 

Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2550 

B.Eng. Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี ไทย พ.ศ. 2547 
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3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
 

 
 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

 
สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 
ประเทศ 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายวิระสิทธ์ิ อิ่มถวิล รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering University of Manchester สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2542 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย พ.ศ. 2534 

2 นายสุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering Rensselaer Polytechnic Institute สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2540 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย พ.ศ. 2534 

3 นางจีรสุดา โกษียาภรณ ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering VanderbiltUniversity สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 
M.Sc. Electrical Engineering VanderbiltUniversity สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
ไทย พ.ศ. 2537 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
และมีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
 

5.2 ผลการเรียนรู้ 
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างลึกซึ้ง 

รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติซึ่งมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยโดยสามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยที่ใช้
ความรู้ระดับสูงในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาและสามารถบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม นอกจากนี้นิสิตสามารถ
คัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงด้วยตนเอง โดย
กระบวนการทั้งหมดอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นิสิตสามารถแสดง
ความคิดเห็นและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

 5.3 ช่วงเวลา 
แบบ 1.1 และ 1.2 สามารถเริ่มท าได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
แบบ 2.1 สามารถเริ่มท าได้ตั้งแตช่ั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
แบบ 2.2 สามารถเริ่มท าได้ตั้งแตช่ั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 

 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 5.4.1 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 5.4.2 แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
 5.4.1 แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 5.4.2 แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 

 5.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์และชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าที่ปรึกษา 
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้
ศึกษา 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัยภายใต้การให้ค าปรึ กษาจากอาจารย์ควบคุม
วิทยานิพนธ์และประเมินผลรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาโดยมีคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ - มีกิจกรรมน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยในชั้นเรียน
สัมมนาเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีภาวะผู้น าทางความคิด
กล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่
น าเสนอ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

2. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับวิชาชีพ 

3. ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคมเทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการ
วางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านระดับปริญญาเอก 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐานและเหตุผล และค่านิยมท่ีดี 

3 สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

4 สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 หลักสูตรก าหนดให้มีการสอดแทรกน าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง การแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้
ถูกต้องและครบถ้วนและน าเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้องตรงไปตรงมาในระหว่างการสอนหรืองานที่
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ก าหนดให้ท าตลอดจนระหว่างการสัมมนาและวิทยานิพนธ์ และยกประเด็นตัวอย่างปัญหาของสังคมที่นักวิจัย
และวิศวกรไฟฟ้ามีส่วนในการแก้ไข 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1 มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่น าเสนอ 
2 มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืนๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง 
3 ตรวจสอบและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ง
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็น
รากฐาน 

2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างชาญ
ฉลาด และ สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

4 มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 เน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากรพิเศษ
มาให้ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต่างๆ ดังนี้สอบกลางภาคและ
ปลายภาครายงานผลการศึกษาการน าเสนอผลงานการอภิปรายกลุ่มและสัมมนา และการน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 

2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ท่ีสร้างสรรค์โดยบูรณา
การแนวคิดต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในขั้นสูง 
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3 สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 เน้นการสอนที่มีการน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม่อย่างกว้างขวาง ให้นิสิตจัดท าหัว
เรื่องโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองโดยค าแนะน าจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามล าดับขั้นตอนในหลักการวิจัย 
 2การประเมินจากการอภิปรายผลงาน 
 3การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

1 แสดงออกถึงความโดดเด่นในทางวิชาการ/วิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
2 สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3 สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
4 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึก
ร่วมกันคิดในการแก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการท างานร่วมกันรวมทั้งฝึกเป็นผู้น าในการอภิปรายใน
แต่ละหัวข้อ 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆ ที่ท าร่วมกัน 
 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่
ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะการแก้ปัญหาในด้านต่างๆโดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยน าเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านส่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่ส าคัญ 
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 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชาต่างๆ และสัมมนาที่มีการวิเคราะห์และส่งเสริมให้นิสิต
น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1 ประเมินจากงานที่น าเสนอที่มีการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในการท าวิจัย 
2 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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3. (ก) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในระดับปริญญาเอก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1                  
3.1.1 งานรายวิชาตามแบบ 1.1                  
3.1.2 วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1                  
303671 วิทยานิพนธ ์1 แบบ 1.1                                             6 หน่วยกิต                  

303672 วิทยานิพนธ ์2 แบบ 1.1                                             6 หน่วยกิต                  

303673 วิทยานิพนธ ์3 แบบ 1.1                                             9 หน่วยกิต                  

303674 วิทยานิพนธ ์4 แบบ 1.1                                             9 หน่วยกิต                  

303675 วิทยานิพนธ ์5 แบบ 1.1                                             9 หน่วยกิต                  

303676 วิทยานิพนธ ์6 แบบ 1.1                                             9 หน่วยกิต                  

3.1.3 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติตาม แบบ 1.1                  

303692 สัมมนา 2                                                                 1(0-2-1)                  

303693 สัมมนา 3                                                                 1(0-2-1)                  

303694 สัมมนา 4                                                                 1(0-2-1)                  

3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.2                  

3.2.1 งานรายวิชาตามแบบ 1.2                  

3.2.2 วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.2                  

303781 วิทยานิพนธ ์1 แบบ 1.2                                             9 หน่วยกิต                  
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รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
303782 วิทยานิพนธ ์2 แบบ 1.2                                             9 หน่วยกิต                  

303783 วิทยานิพนธ ์3 แบบ 1.2                                             9 หน่วยกิต                  

303784 วิทยานิพนธ ์4 แบบ 1.2                                             9 หน่วยกิต                  

303785 วิทยานิพนธ ์5 แบบ 1.2                                             9 หน่วยกิต                  

303786 วิทยานิพนธ ์6 แบบ 1.2                                             9 หน่วยกิต                  

303787 วิทยานิพนธ ์7 แบบ 1.2                                             9 หน่วยกิต                  

303788 วิทยานิพนธ ์8 แบบ 1.2                                             9 หน่วยกิต                  

3.2.3 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติตาม  แบบ 1.2                  

303592 ระเบียบวธิีวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     3(3-0-6)                  

303691 สัมมนา 1                                                                 1(0-2-1)                  

303692 สัมมนา 2                                                                 1(0-2-1)                  

303693 สัมมนา 3                                                                 1(0-2-1)                  

303694 สัมมนา 4                                                                 1(0-2-1)                  

3.3 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1                  

3.3.1 งานรายวิชาตามแบบ 2.1                  

303601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                3(3-0-6)                  

303604 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา้ขั้นสูง                                 3(2-2-5)                  

303611 พลศาสตร์เครื่องกลไฟฟ้า                                               3(2-2-5)                  

303612 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์แบบจ าลองในระบบโฟโตโวลตาอกิ  3(2-2-5)                  
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รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
303613 การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้แบบกระจายในระบบไฟฟ้าก าลัง    3(2-2-5)                  

303614 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบ  3(2-2-5)                  

303615 หลักการอินเตอร์ลีฟส าหรับตวัแปลงผันก าลังกระแสตรง           3(2-2-5)                  

303616 โครงการนโยบายและการวางแผนพลังงาน                          3(2-2-5)                  

303617 วิธกีารวิเคราะหพ์ลังงาน                                                3(2-2-5)                  

303618 ทฤษฎีราคาพลังงานและการประยุกต์ใช้                             3(2-2-5)                  

303619 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ      3(2-2-5)                  

303620 โครงสร้างนาโนมิติต่ า                                                   3(2-2-5)                  

303621 ไมโครโฟทอนิกส์และนาโนโฟทอนิกส์                                 3(2-2-5)                  

303622 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ขัน้สูง                                    3(2-2-5)                  

303623 เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรรวม           3(2-2-5)                  

303624 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่                                        3(2-2-5)                  

303625 นาโนอิเล็กทรอนกิส์                                                     3(2-2-5)                  

303626 การออกแบบวงจรความถีว่ิทยแุละคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ     3(2-2-5)                  

303627 สถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบอนุกรมของวงจรอิเล็กทรอนกิส์    3(2-2-5)                  

303628 ฟิสิกส์สถานะของแข็งส าหรับวศิวกรอิเล็กทรอนิกส์                 3(2-2-5)                  

303629 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                           3(2-2-5)                  

303631 แบบจ าลองระบบและทฤษฎกีารเรียนรู้                              3(2-2-5)                  

303632 การควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ า                                      3(2-2-5)                  
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รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
303633 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมแบบปรับตัวได ้                    3(2-2-5)                  

303634 หุ่นยนต์แขนกลและการควบคมุ                                       3(2-2-5)                  

303635 กระบวนการสุ่ม                                                          3(2-2-5)                  

303636 ทฤษฎีการประมาณและการตรวจจับ                                 3(2-2-5)                  

303637 การวิเคราะหข์้อมูล                                                      3(2-2-5)                  

303638 การประมวลผลภาพขั้นสูง                                              3(2-2-5)                  

303639 การออกแบบและสร้างระบบสญัญาณผสม                          3(2-2-5)                  

303641 การจ าลองรูปแบบและการประมาณสเปกตรัม                      3(2-2-5)                  

303642 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบเรดาร์                              3(2-2-5)                  

303643 การสื่อสารแบบกระจายสัญญาณในเชิงความถี่                      3(2-2-5)                  

303644 การสื่อสารแบบหลายช่องทาง                                         3(2-2-5)                  

303645 การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                                  3(2-2-5)                  

303646 การกระจัดกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                               3(2-2-5)                  

303647 ฟังก์ชันของกรีนในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                              3(2-2-5)                  

303648 เครือข่ายทางแสง                                                        3(2-2-5)                  

303649 ระเบียบวธิีชิ้นประกอบอันตะส าหรับแม่เหล็กไฟฟา้                 3(2-2-5)                  

303650 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบสายอากาศ                           3(2-2-5)                  

303651 เครือข่ายเซนเซอร์                                                       3(2-2-5)                  

303652 ทฤษฎที่อน าแสง                                                         3(2-2-5)                  
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รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
303653 แสงไม่เชิงเส้น                                                            3(2-2-5)                  

303654 การจ าลองระบบสื่อสาร                                                3(2-2-5)                  

303655 การเข้ารหัสแบบปริภูมิเวลา                                            3(2-2-5)                  

3.3.2 วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1                  

303695 วิทยานิพนธ ์1 แบบ 2.1                                             3 หน่วยกิต                  

303696 วิทยานิพนธ ์2 แบบ 2.1                                             6 หน่วยกิต                  

303697 วิทยานิพนธ ์3 แบบ 2.1                                             9 หน่วยกิต                  

303698 วิทยานิพนธ ์4 แบบ 2.1                                             9 หน่วยกิต                  

303699 วิทยานิพนธ ์5 แบบ 2.1                                             9 หน่วยกิต                  

3.3.3 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติตาม แบบ 2.1                  

303692 สัมมนา 2                                                                 1(0-2-1)                  

303693 สัมมนา 3                                                                 1(0-2-1)                  

303694 สัมมนา 4                                                                 1(0-2-1)                  
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รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
3.4 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2                  

3.4.1 งานรายวิชาตามแบบ 2.2                  

303502 คณิตศาสตร์ส าหรับการประมาณ                                      3(3-0-6)                  

303601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                3(3-0-6)                  

303604 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา้ขั้นสูง                                 3(2-2-5)                  

303611 พลศาสตร์เครื่องกลไฟฟ้า                                               3(2-2-5)                  

303612 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์แบบจ าลองในระบบโฟโตโวลตาอกิ  3(2-2-5)                  

303613 การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้แบบกระจายในระบบไฟฟ้าก าลัง    3(2-2-5)                  

303614 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบ  3(2-2-5)                  

303615 หลักการอินเตอร์ลีฟส าหรับตวัแปลงผันก าลังกระแสตรง           3(2-2-5)                  

303616 โครงการนโยบายและการวางแผนพลังงาน                           3(2-2-5)                  

303617 วิธกีารวิเคราะหพ์ลังงาน                                                3(2-2-5)                  

303618 ทฤษฎีราคาพลังงานและการประยุกต์ใช้                              3(2-2-5)                  

303619 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       3(2-2-5)                  

303620 โครงสร้างนาโนมิติต่ า                                                    3(2-2-5)                  

303621 ไมโครโฟทอนิกส์และนาโนโฟทอนิกส์                                 3(2-2-5)                  

303622 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ขัน้สูง                                    3(2-2-5)                  

303623 เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรรวม           3(2-2-5)                  

303624 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่                                 3(2-2-5)                  
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รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
303625 นาโนอิเล็กทรอนกิส ์                                  3(2-2-5)                  

303626 การออกแบบวงจรความถีว่ิทยแุละคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ     3(2-2-5)                  

303627 สถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบอนุกรมของวงจรอิเล็กทรอนกิส์    3(2-2-5)                  

303628 ฟิสิกส์สถานะของแข็งส าหรับวศิวกรอิเล็กทรอนิกส์                 3(2-2-5)                  

303629 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                           3(2-2-5)                  

303631 แบบจ าลองระบบและทฤษฎกีารเรียนรู้                               3(2-2-5)                  

303632 การควบคุมการเรียนรู้แบบวนซ้ า                                      3(2-2-5)                  

303633 ระบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมแบบปรับตัวได ้                    3(2-2-5)                  

303634 หุ่นยนต์แขนกลและการควบคมุ                                       3(2-2-5)                  

303635 กระบวนการสุ่ม                                                          3(2-2-5)                  

303636 ทฤษฎีการประมาณและการตรวจจับ                                 3(2-2-5)                  

303637 การวิเคราะหข์้อมูล                                                      3(2-2-5)                  

303638 การประมวลผลภาพขั้นสูง                                              3(2-2-5)                  

303639 การออกแบบและสร้างระบบสญัญาณผสม                           3(2-2-5)                  

303641 การจ าลองรูปแบบและการประมาณสเปกตรัม                      3(2-2-5)                  

303642 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบเรดาร์                              3(2-2-5)                  

303643 การสื่อสารแบบกระจายสัญญาณในเชิงความถี่                      3(2-2-5)                  

303644 การสื่อสารแบบหลายช่องทาง                                         3(2-2-5)                  

303645 การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                                  3(2-2-5)                  
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รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
303646 การกระจัดกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                               3(2-2-5)                  

303647 ฟังก์ชันของกรีนในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                              3(2-2-5)                  

303648 เครือข่ายทางแสง                                                        3(2-2-5)                  

303649 ระเบียบวธิีชิ้นประกอบอันตะส าหรับแม่เหล็กไฟฟา้                 3(2-2-5)                  

303650 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบสายอากาศ                           3(2-2-5)                  

303651 เครือข่ายเซนเซอร์                                                       3(2-2-5)                  

303652 ทฤษฎที่อน าแสง                                                         3(2-2-5)                  

303653 แสงไม่เชิงเส้น                                                            3(2-2-5)                  

303654 การจ าลองระบบสื่อสาร                                                3(2-2-5)                  

303655 การเข้ารหัสแบบปริภูมิเวลา                                            3(2-2-5)                  

3.4.2 วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.2                  

303661 วิทยานิพนธ ์1 แบบ 2.2                                             6 หน่วยกิต                  

303662 วิทยานิพนธ ์2 แบบ 2.2                                             6 หน่วยกิต                  

303663 วิทยานิพนธ ์3 แบบ 2.2                                             9 หน่วยกิต                  

303664 วิทยานิพนธ ์4 แบบ 2.2                                             9 หน่วยกิต                  

303665 วิทยานิพนธ ์5 แบบ 2.2                                             9 หน่วยกิต                  

303666 วิทยานิพนธ ์6 แบบ 2.2                                             9 หน่วยกิต                  

3.4.3 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติตาม  แบบ 2.2                  

303592 ระเบียบวธิีวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     3(3-0-6)                  
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รายวิชาในระดบัปรญิญาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
303691 สัมมนา 1                                                                 1(0-2-1)                  

303692 สัมมนา 2                                                                 1(0-2-1)                  

303693 สัมมนา 3                                                                 1(0-2-1)                  

303694 สัมมนา 4                                                                 1(0-2-1)                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก จ)  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) ตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(2) มีกรรมการอย่างน้อย 4 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(3) การประเมินโดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามจากนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจ

ในด้านความรู้ของหลักสูตรความพร้อมของสิ่งแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ านวยต่อการเรียนและการวิจัย 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและจากผู้ใช้บัณฑิตโดยอาจจะ
ด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต โดยส่งแบบสอบถามไปยังดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา เพ่ือประมวลข้อมูลด้านระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ 
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที ่5 เป็นต้น 

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา 

(4) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(5) สอบถามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก จ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. ก าหนดให้อาจารย์ที่เพ่ิงได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็น

ประจ าทุกปี เพ่ือท าความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

2. ส าหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้ง
แจกเอกสารประกอบที่จ าเป็น 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1. ก าหนดนโยบายให้แต่ละภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทางวิชาการ

และวิชาชีพ แก่คณาจารย์ โดยให้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน 
2.2.2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดโครงการชี้แจงรายละเอียดแก่คณาจารย์ที่

สนใจ 
2.2.3. สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
2.2.4. จัดท าวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการของคณาจารย์

ในคณะ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.1 ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

- การจัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองหลักสุตรและงานด้าน
วิชาการ 

1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ์
และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาเอกของนิสิตที่
รับผิดชอบ 

 

2. ดุษฎีบัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
มีการควบคุมคุณภาพดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดคะแนนการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก 5.0 คะแนน  ทั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือ
น าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต 

2.2 บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
มีการติดตามร้อยละของดุษฎีบัณฑิตที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เพ่ือน าข้อมูล

มาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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2.3 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
มีการติดตามและประเมินคุณภาพผลงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการทั้งของภาครัฐและเอกชนโดยผลงานวิทยานิพนธ
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 

3. นิสิต 
 

3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
การรับนิสิตมีการรับตลอดทั้งปี โดยหลักสูตรได้ก าหนดรับนิสิตขั้นต่ าปีละ 15 คน และในกระบวนการ

รับนิสิตมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร 

เพ่ือตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
2. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาต่อภาควิชา เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาวาระแจ้งเพื่อทราบ 
3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประเมินผลการรับนิสิต และเสนอวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ

หลักสูตร เพ่ือหลักสูตรจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ในปีต่อ ๆ ไป เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

4. ในระหว่างการพิจารณาการรับนิสิต คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนิสิตในกรณีที่นิสิตไม่ได้
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรให้ค าแนะน ารายวิชาพ้ืนฐานที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม 

5. จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงกฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้ และมีการแนะน าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา 
 

3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยซึ่งจัดอบรมโดย

บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และภายหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายในระยะเวลา 
2 สัปดาห์ นิสิตระดับปริญญาเอกต้องด าเนินการ ดังนี้ 

- ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Progress report for graduate students) พร้อม
ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (หรือลายเซนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ส าหรับกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 
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- ผ่านการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือการน า เสนอแบบบรรยาย โดย
ภาควิชาเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการน าเสนอ โดยมีกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชา
ร่วมกิจกรรมการน าเสนอ 
 

3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตประจ าปี โดยติดตามและรายงานผลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินการและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนดไว้ 

 

4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสาระประกอบด้วย 

- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
- สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ 
มีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้ และปรับตัว

เองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ต้องสอน และมีการ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 

4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส 
กลไกการคัดเลือกคณาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

4.3 คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร  มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชา ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยผ่านการประชุมและ

เสนอชื่อในที่ประชุมของภาควิชาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และภาควิชาฯ ได้มีการวางแผนในการ
ก าหนดอาจารย์ในหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
5.3การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.5 การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี  ตามดัชนีบ่ งชี้ผลการด าเนินงานที่ ระบุ ในหมวดที่  7  ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 , 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง

ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะฯ แบ่ง

ให้กับภาควิชาเพ่ือบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเรียน
การสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุทดลองเพ่ิมตามความจ าเป็น เพ่ือให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนรู้ การสอน และการวิจัย ด้านหนังสือและสื่อการสอนอ่ืน โดยประสานงานกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้
ประกอบการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น ในส่วนของคณะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา 
หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ/ภาควิชาฯ จัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ตามความ
จ าเป็น 
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6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชาที่เปิดสอนและน าผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พอเพียงและ
เหมาะสม 
 

6.3 การด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการสรุปผล

และน าเสนอต่อภาควิชาฯ เพ่ือส่งต่อคณะฯ ในการปรับปรุงจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้นิสิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (สกอ.) ปีท่ี

1 
ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นปีการศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน 
การสอน 

     

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 

     

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบณัฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสตูร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบณัฑติที่มีตอ่ดุษฎีบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.5  
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร  
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
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เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 
2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตาม 
หลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 

7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
Expected Learning Outcomesที่เป็นตัวบ่งชี้ของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สาขาวิชา) ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของนิสิตที่มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ เช่น TCI จ านวนมากกว่า 1 บทความ 

ร้อยละ 100 

2 ร้อยละของดุษฎีบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 70 

3 ร้อยละของนิสิตที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัยใน

ฐานข้อมูลระดับสากล เช่น Scopus หรือ ISI 

ร้อยละ 30 

 
7.3 ตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตการ ก ากับ ติดตาม ประเมินตัวบ่งชี้ 
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ร้อยละ 25 

2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร 

ร้อยละ 25 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของผู้สอนเพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละคน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 1.2การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้
สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
  ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  ให้คณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาและน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับกา ร
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 


