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มคอ.2 
รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสตูร 
- รหัสหลกัสตูร      25180021100024 
- ช่ือหลักสูตร    
  ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ภาษาอังกฤษ     Master of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา 

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

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 

แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศกึษา 
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอืน่ 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

5.5 การใหป้รญิญาแกผู่้ส าเร็จการศกึษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. รูปแบบของหลกัสูตร 
สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2555 

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ............. 

เมื่อวันที่......เดือน....................พ.ศ.......... 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ............. 

เมื่อวันที่......เดือน....................พ.ศ.......... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน 

ปี พ.ศ.  2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรไฟฟ้า 
2. นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวศิวกรรมไฟฟ้า 
3. นักประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวศิวกรรมไฟฟ้า 
4. นักพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. อาจารย์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
6. ประกอบอาชีพอิสระ 

 
9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
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อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก  

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 3-1022-01945-89-0 นายเชาวลิต มิตรสันติสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ .บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2547 
    M.S. Electrical Engineering Nagaoka University of Technology, Japan 2550 
    D.Eng. Energy and Environment Science Nagaoka University of Technology, Japan 2553 
2 3-1015-00112-33-3 นายพันศักด์ิ เทียนวิบูลย์ อาจารย ์ วศ .บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
    M.S. Electrical Engineering University of Southern California, USA. 2541 
    Ph.D. Electrical Engineering University of Southern California, USA. 2545 
3 3-8399-00410-98-7 นายวิรุณศักด์ิ สันติเพ็ชร์ รองศาสตราจารย ์ B.S. Electrical Engineering Northwestern University, USA. 2543 
    M.S. Electrical and Computer Engineering Northwestern University, USA. 2544 
    Ph.D. Electrical and Computer Engineering Northwestern University, USA. 2549 
4 3-4701-01473-68-1 นายสัญชัย  เดชานุภาพฤทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ B.Eng. Electrical Engineering สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2543 
    M.Sc. Electrical Engineering สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2546 
    D.Eng. Electrical Engineering Kyushu Institute of Technology, Japan 2551 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
เฉพาะในสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากภูมิศาสตร์อยู่ในเขตที่อุดม

สมบูรณ์และเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่ท ามาแต่โบราณ ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงจากประเทศอุตสาหกรรม โดยสาเหตุที่
ได้รับเลือกเป็นฐานการผลิตคือ มีค่าจ้างแรงงานต่ า โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปัจจุบันสถานการณ์ได้เปล่ียนไป แม้ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยยังคงได้เปรียบประเทศอื่นในภูมิภาค แต่
ประเทศเพ่ือนบ้านโดยมีประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และ เวียดนาม ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมีค่าจ้าง
แรงงานถูกกว่า และแบ่งแย่งฐานการผลิตไปจากประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเข้าสู่กระบวนการ
แข่งขันแบบใหม่ ซึ่งปัจจัยหลักคือการสร้างองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน าพาประเทศไทยให้
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยประเทศไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทิศทางที่ได้เปรียบ และสามารถ
ใช้ภายในประเทศและต่างประเทศได้ การเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มีอยู่โดยการลดค่าใช้จ่าย
และเพ่ิมผลผลิต ทั้งหมดนี้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองให้มากข้ึน เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนต่อไป 

ส าหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ รับรู้และ เข้าใจใน
สถานการณ์ในปัจจุบัน และได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน การคิดเป็น แก้ปัญหาได้ เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมที่พัฒนาประเทศไทยสู่ความย่ังยืนและพ่ึงพาตนเองต่อไปในอนาคตอันใกล้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 

กระแสโลกยุคใหม่ได้เปล่ียนแปลงวิถีทางของสังคมและวัฒนธรรมของไทยไปอย่างมากมาย ประเทศไทยก าลัง
เข้าสู่สังคมสูงอายุ แต่งงานช้าและมีบุตรจ านวนน้อย ส่งผลถึงนิสิตที่สมัครเข้าเรียนต่อมีจ านวนน้อยลง นอกจากนี้
นิสิตมีเส้นทางอาชีพให้เลือกมากข้ึน ท าให้นิสิตไม่สนใจเรียนในส่ิงที่ยุ่งยากซับซ้อน นิสิตที่เติบโตมากับสังคมที่มี
เทคโนโลยีอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ท าให้เกิดความเคยชิน ต้องการเรียนง่าย อยากได้คะแนนดี จบเร็วตาม
ก าหนด ท าให้นิสิตปัจจุบันขาดความอดทน ขาดความรอบรู้ในส่ิงต่างๆ รอบตัว ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ขาดจินตนาการ ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

ส าหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรู้และ เข้าใจใน
สถานการณ์ในปัจจุบัน และได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน การคิดเป็น แก้ปัญหาได้ เพ่ือ
พัฒนานิสิตให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพัฒนาหลักสตูร 
หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงพัฒนาโดยเน้นให้นิสิตสามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได ้เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของประเทศทางด้านการสร้างก าลังคนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยหลักสูตรปริญญาโท
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านี้ จะเน้นทักษะการแก้ปัญหาโจทย์วิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย ทักษะการศึกษาหา
ความรู้พ้ืนฐานด้วยตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยตนเอง ทักษะการแก้ปัญหางานวิจัยหรือปัญหา
ที่เกิดข้ึนในสถานการณ์จริง ทักษะการส่ือสาร การเขียนบทความวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และทักษะ
ความเป็นผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อื่น 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 
วิสัยทัศน์ของสถาบันคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพ่ือพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน และ พันธกิจของสถาบันคือ 
1) สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
2) สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถ

แข่งขันได้ 
3) ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม 
4) สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และด ารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
5) บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะเห็นว่าหลักสูตรเน้นการพัฒนาคนให้สามารถ คิดเปน็ แก้ปญัหาได้ เป็นจดุเด่น ร่วมกบัการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ก าหนดโดย สกอ. และ สถาบัน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ทักษะทางความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 

 
13. ความสัมพนัธก์ับหลักสตูรอืน่ที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั (เช่น รายวิชาที่เปดิสอนเพื่อใหบ้ริการคณะ/

ภาควิชาอื่น หรือต้องเรยีนจากคณะ/ภาควิชาอืน่) 
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรนีท้ี่เปดิสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอืน่ 

ไม่มี 
13.2 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสตูรอืน่ต้องมาเรยีน 

ไม่มี 
13.3 การบรหิารจดัการ 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและประหยัดทรัพยากรมากกว่าเดิม โดยเน้นความพอเพียงและ
การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ส่วนรวม และประเทศชาติในปัจจุบันและ
อนาคตอันใกล้ 

 
1.2 ความส าคญั 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเปล่ียนแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งเคยมี
พ้ืนฐานจากการที่ประเทศมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีแรงงานราคาถูก เข้าสู่ยุคการแข่งขันเสรีที่ต้องมีการพัฒนา
โดยเน้นการวิจัยและบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไปจาก
ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ที่ถูกท าลายจากการใช้ประโยชน์ที่เกินพอดี อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่
เน้นผลก าไรมากกว่าความเสียหายของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นประเทศต้องการนักวิจัย ที่
สามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ส าหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศที่มีอยู่มากมายและปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนใหม่ 
ประเทศต้องการนักวิจัยที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่โดยบูรณาการกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและประหยัดทรัพยากรมากกว่าเดิม 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้าที่สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาได้ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้
และความสามารถในการวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสมและพอเพียง สามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการและมีมาตรฐานระดับชาติ 

 
2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

จากการท าการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน และ 
ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท ผู้ใช้บัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีก 2 ท่าน  รวมทั้งการวิพากษ์หลักสูตรโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการแก้ไข พัฒนา หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ ในกรอบดังต่อไปนี้ 

 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) แผนพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรใน
ภาพรวม โดยเน้นมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ี
สามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ มีความสามารถ
ในการวิจัยพื้นฐานและพฒันานวัตกรรม
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมที่ไม่ได้มีการมุ่งเป้าหมายที่ชัดเจนเชน่นี้ 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี ้
1.1) เพิ่มวิชาบังคับ ให้เนน้การคิดเป็น 

แก้ปัญหาได ้
1.2) เพิ่มวิชาภาคปฏิบัติในการแก้ปัญหาจริง

กับหน่วยงานภายนอก 
 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่ละหัวข้อ
ย่อยมีดังต่อไปนี้ 
1.1) ปรับปรุงวิชาบังคับส าหรับนิสิต

ปริญญาโท โดยเป็นการสอนร่วมของ
อาจารย์หลายท่านผู้มีประสบการณ์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ คิดเปน็ 
แก้ปัญหาได้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการท าวิจัยเป็นล าดับขัน้ไป 

1.2) เพิ่มวิชาแก้ปญัหาและปรับปรุงวิชา
ภาคปฏิบัติการแก้ปญัหาจริงกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น 
ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ 

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัด
การพัฒนาในแตล่ะหัวข้อย่อยมี
ดังต่อไปนี้ 
1.1) การปรับปรุงเนื้อหาวิชา 

01205591-3  Research 
Methodology I-III และการ
ประเมินการพัฒนาของนสิิตในการ
คิดเป็น แก้ปญัหาได้ เม่ือผ่านแต่
ละระดับ 

1.2) การเพิ่มวิชา 01205586 การ
แก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยเน้นการถูก
ประเมินความสามารถใน การคิด
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แผนพัฒนาหลกัสูตร จะท าในหลักสูตรนี้ 

และเริ่มใชห้ลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 และให้ประเมินผลในรอบ 5 ปี หรือปี 
พ.ศ. 2564 

และชุมชน ให้เนน้การสร้างศักยภาพ
ในการคิดเป็น แก้ปัญหาได้ของ นสิิต
ปริญญาโท 

เป็น แก้ปญัหาได้ โดย
ผู้ประกอบการเจ้าของปัญหา 

2) แผนพัฒนานิสิตในภาพรวม โดยเน้นการ
แก้ปัญหาหลักสองเรือ่งที่ส าคัญทีสุ่ด ดังนี ้
2.1) จ านวนผู้สมัครเรียนที่มีจ านวนลดลงอย่าง

มีนัยยะส าคัญ 
2.2) จ านวนนิสิตปริญญาโทที่รับเข้ามาไม่จบ

ตามเวลาที่ก าหนดมีจ านวนมาก 
 

แผนพัฒนานสิิตนี้ จะกระท าทุกปี เริ่ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และใหแ้ล้วเสร็จในรอบ 5 
ปี หรือสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่ละหัวข้อ
ย่อยมีดังต่อไปนี้ 
2.1) การเพิ่มจ านวนผู้สมัครเรียน โดยการ

เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับ
เป้าหมายที่มีศักยภาพในการเรียน
ปริญญาโท ทั้งนสิิตที่ก าลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรขีองภาควิชาฯ การ
ปรับปรุงเว็บภาควิชาที่มีข้อมูลวิจัยเชิง
ลึกของอาจารย์แต่ละท่านและเป็น
ปัจจุบัน 

2.2) พัฒนาระบบการก ากับดูแล
ความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้
นิสิตส าเร็จการศกึษาตามก าหนด 

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัด
การพัฒนาในแตล่ะหัวข้อย่อยมี
ดังต่อไปนี้ 
2.1) จ านวนผู้สมัครเรียน 
2.2) จ านวนคงอยู่ของนิสิตปริญญาโท

หลังจากหนึ่งปีการศึกษา 
2.3) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยที่นิสิตใช้

ในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

3) แผนพัฒนาอาจารย์ในภาพรวม โดยเน้นการ
แก้ปัญหาหลักเรื่องที่ส าคัญที่สุดคอื 
3.1) ภาควิชาขาดทิศทางในการท าวิจัยเชิง

บูรณาการ หรือการร่วมกันเป็นทีมท าวิจัย
ที่เข้มแข็ง ท าใหไ้ม่ได้รับการยอมรับจาก
ภายนอกในรูปแบบการท างานเป็นทีม 
และท าใหข้าดการสนับสนนุที่เป็นรูปธรรม
ส าคัญ 

3.2) คุณภาพของผลงานวิจัยโดยรวมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องปรับปรุง 
เนื่องจากจ านวนผลงานวิจัยถูกอ้างอิงต่ า 
แผนพัฒนาอาจารย์นี้ จะกระท าทุกปี เริ่ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และใหแ้ล้วเสร็จในรอบ 5 
ปี หรือสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่ละหัวข้อ
ย่อยมีดังต่อไปนี้ 
3.1) การท า EE Research Road Map 

ส าหรับภาควิชาเพื่อการพัฒนากลุ่ม
วิจัยเชิงบูรณาการของภาควิชาฯ ให้
เข้มแข็งและมีชื่อเสียง 

3.2) สร้างมาตรการส่งเสริมให้อาจารย์
สามารถขอทนุพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม จาก สกว.
หรือ จากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
เพื่อให้อาจารย์สามารถรับนิสิตที่มี
ศักยภาพได ้

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัด
การพัฒนาในแตล่ะหัวข้อย่อยมี
ดังต่อไปนี้ 
3.1) จ านวนกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการของ

ภาควิชา จ านวนทุนวิจัยแบบ
บูรณาการที่ภาควิชาได้รับ และ
ความมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มวิจัยในภาควิชา 

3.2) จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก จ านวน
ทุนการศึกษานิสิต จ านวน
บทความตีพิมพ์ ที่ทั้งหมดมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ 

4) แผนพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวม 
โดยเน้นการแก้ปัญหาหลักเรื่องที่ส าคัญที่สุดคอื 
4.1) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

4.2) การปรับปรุงหลักสูตรและวิชาในหลักสูตร
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4.3) การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตอย่างย่ังยืน 
โดยการรวมการเขียนเข้าเป็นองค์ประกอบ
หลักในรายวิชาต่าง ๆ 

 
 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่ละหัวข้อ
ย่อยมีดังต่อไปนี้ 
4.1) การใช้กลไกในวิชา Research 

Methodology และ Seminar ใน
การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการท า
วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
โดยการท างานเป็นทีมของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2) วางกระบวนการประเมินวิชาต่างๆ 
โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ (peer review) 
อย่างเข้มข้นโดยอาจารย์ประจ า

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัด
การพัฒนาในแตล่ะหัวข้อย่อยมี
ดังต่อไปนี้ 
4.1) ค่าเฉลี่ยจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษา

ต่อนิสิต ใชเ้วลาลดลงเม่ือพัฒนา
กลยุทธ์แล้ว หรือการประเมิน
ความก้าวหน้าของนิสิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาในการท า
วิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นไปตามแผน 
หรือแนวโน้มในการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แผนพัฒนาการเรียนการสอนนี้ จะกระท า

ทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และใหแ้ล้วเสร็จ
ในรอบ 5 ปี หรือสิ้นสดุที่ปี พ.ศ. 2564 

หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง
จากภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อน าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร และเนื้อหาวิชาต่างๆ 

4.3) ปรับปรุงรายวิชาให้เน้นการเขียนเป็น
องค์ประกอบหลัก เพื่อให้นสิิตใช้การ
เขียนเป็นเครือ่งมือในการฝกึคิดอย่างมี
ระบบและชัดเจน 

4.2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือความพึงพอใจ
ของนิสิตในหลักสูตรในด้านความ
มีประโยชน์ของเนื้อหาในแตล่ะ
รายวิชา หรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านการ
ท างานของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

4.3) ความเห็นจากนิสิตและอาจารย์ใน
แต่ละรายวิชาต่อประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ของนิสิต 

5) แผนพัฒนากระบวนการประเมินนสิิต การ
ติดตามและการประเมินบัณฑิต การประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเป้าหมายในการน าข้อมูลการประเมินมา
ปรับปรุงตนเอง 
 

แผนพัฒนากระบวนการประเมินนิสิตและ
บัณฑิตนี้ จะกระท าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2560 และให้แล้วเสร็จในรอบ 5 ปี หรือสิ้นสุด
ที่ปี พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่ละหัวข้อ
ย่อยมีดังต่อไปนี้ 
5.1) การออกแบบระบบการติดตามนิสิต

และบัณฑิต ที่ใช้ทรพัยากรต่ าและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5.2) การออกแบบระบบการทวนสอบ การ
ประเมินนิสิต การประเมินบัณฑิต การ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ทรพัยากรต่ า และ
สามารถน าผลประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น 
เทคนิค Rubrics 

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัด
การพัฒนาในแตล่ะหัวข้อย่อยมี
ดังต่อไปนี้ 
5.1) ฐานข้อมูลนิสิต และ ฐานข้อมูล

บัณฑิต ที่มีข้อมูลอย่างละเอียด 
สามารถน ามาท าการแจกแจงทาง
สถิติ เพื่อการวิเคราะหแ์ละเปน็
ดัชนีชี้วัดได ้

5.2) ระบบการทวนสอบและระบบการ
ประเมินที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้
ทรัพยากรต่ า โดยการประเมินจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

6) แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ภาพรวม โดยเน้นการแก้ปัญหาหลักเรื่องที่
ส าคัญที่สุดคือ 
6.1) พื้นที่วิจัยเชิงบูรณาการ ท่ีมีศักยภาพใน

การดึงดูดนิสิต และมีสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการวิจัยสูง 

6.2) อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
ที่เอื้อให้นิสิตได้ท าการเรียนรูแ้ละวิจัยอย่าง
ทันสมัย 
แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นี้ จะ

กระท าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และให้
แล้วเสร็จในรอบ 5 ปี หรือสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 
2564 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่ละ
หัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
6.1) ขอพื้นที่ท าห้องวิจัยเชิงบูรณาการ ดึง

อุตสาหกรรมและเอกชนเขา้ร่วม
สนับสนุน การใช้ห้องวิจัยในรูปแบบ
การเช่า เพื่อใหก้ารบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพสูง 

6.2) เพิ่มจ านวนอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนรู้และการวิจัยอย่างมีนัยยะส าคัญ 

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัด
การพัฒนาในแตล่ะหัวข้อย่อยมี
ดังต่อไปนี้ 
6.1) ปริมาณพื้นที่ จ านวนอาจารย์ที่เข้า

ร่วมงานวิจัยเชิงบูรณาการ รายได้ที่
ได้จากการเช่า เงินสนับสนุนจาก
ภายนอก การประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานห้องวิจัย 

6.2) จ านวนและมูลค่าของอุปกรณ์วิจัย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้น และการสนับสนุน
จากภาคเอกชน 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1  ระบบ 

เป็นระบบทวิภาค 
1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
1.3  การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนนิการหลักสตูร 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
วัน-เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

 
2.2  คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

2.3  ปัญหาของนิสติแรกเข้า 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้าในระดบัปริญญาโท ประกอบด้วย 2 ปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาจ านวนนิสิตแรกเข้าที่มี

แนวโน้มลดลง และปัญหาความพร้อมและศักยภาพของนิสิตแรกเข้า 
ปัญหาจ านวนนิสิตแรกเข้ามีจ านวนลดลงเป็นปัญหาที่เกิดกับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมีแนวโน้ม

ความรุนแรงของปัญหามากข้ึน พบว่ามีหลายสาเหตุประกอบกัน คือ (1) อัตราการเกิดที่ต่ าลงและการเข้าสู่สังคม
สูงอายุของสังคมไทย (2) ความนิยมของบุคคลทั่วไปในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมลดลงเนื่องจากมีความสนใจไปศึกษา
ทางด้านสาขาอื่น เช่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เท่าเทียมกัน แต่มีโอกาสในการหา
งานท าได้มากกว่าในปัจจุบัน (3) ตลาดแรงงานในประเทศไทยที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ยังไม่เน้นงานวิจัย และนิสิตที่
จบปริญญาโทไม่ได้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโดยตรง ส าหรับสาเหตุภายในพบว่า หลักสูตรของภาควิชาฯ ยังไม่สามารถ
ดึงดูดหรือสร้างความสนใจให้บุคคลภายนอกได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามาเรียนปริญญาโทแล้ว
ได้อะไร และจบไปแล้วจะสร้างความแตกต่างอย่างไรให้กับนิสิต 

ส าหรับปัญหาความพร้อมและศักยภาพของนิสิตแรกเข้า ผู้เข้าศึกษาต่อจบการศึกษาจากหลากหลายสถาบัน 
จึงมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะนิสิตที่มาจาก
สถาบันอื่นซึ่งมีพ้ืนฐานแตกต่างกับนิสิตที่จบปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งมีพ้ืนฐานที่มั่นคงตามหลักสูตรที่
ออกแบบให้สอดรับกัน ส่งผลให้นิสิตบางคนไม่สามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จหรือไม่สามารถเรียนวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ และตัดสินใจเลิกเรียนในระหว่างภาคการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงภาคการศึกษาแรก 
นอกจากนี้แม้ว่านิสิตหลายคนในปัจจุบันที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่ไม่สามารถเรียนเต็มเวลาได้
เนื่องจากมีภาระหน้าที่การงาน และไม่ได้ลาเรียนเต็มเวลา ท าให้ไม่สามารถท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงตามแผนที่
ก าหนดหรือตามเวลาที่ก าหนดได้ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากดัของนิสติในข้อ 2.3 
 
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาจ านวนผู้สมัครเรียนน้อยส่งผลให้จ านวนนิสิตแรกเข้ามีจ านวนลดลง ซึ่งวิธีแก้อาจต้อง

เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในและนอกภาควิชาฯ แต่การแก้ปัญหาที่ย่ังยืนต้องพัฒนาหลักสูตรที่ดึงดูดให้ผู้สนใจ
สมัครเรียน ได้แก่ (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรท างานวิจัยที่น่าสนใจมีอนาคตมีอุตสาหกรรมรองรับและสนับสนุน ซึ่ง
จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี เส้นทางอาชีพในอนาคตที่ชัดเจน (2) หลักสูตรต้องมีทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มี
ศักยภาพ ซึ่งอาจจะเป็นทุนจากภายนอก เช่น ทุนพัฒนานักวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (ทุนพวอ. ปริญญาโท( หรือทุนวิจัย
จากภาคเอกชน (3) ภาควิชาฯ ต้องมีทุนสนับสนุนในการส่งนิสิตไปน าเสนอผลงานวิชาการทั้ งในและต่างประเทศได้ 
และ (4) ภาควิชา ฯ ต้องเป็นเลิศในสาขาวิจัยเฉพาะเรื่อง โดยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและบุคคลทั่วไปในประเทศ 
ซึ่งจะเห็นว่าการแก้ปัญหานี้จะต้องพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
พัฒนาห้องวิจัยเชิงบูรณาการ และพัฒนาความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งจะท าให้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้ผลอย่างเต็มที่ 

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความพร้อมและศักยภาพของนิสิตแรกเข้า ได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตครบทั้ง 5 ด้านและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยตลอดแผนการเรียนมีการพัฒนานิสิต
ตามล าดับเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในข้ันตอนการรับนิสิต
ปริญญาโทจะต้องสอบถามเป้าหมายของนิสิตในการเรียนปริญญาโท เพ่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้แนะน า
การเรียนและสร้างส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ให้นิสิตได้ตามเป้าหมายของนิสิต รวมทั้งดึงผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างมหาบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม มีอนาคตและเส้นทางอาชีพอย่างชัดเจนและมั่นคง  

ส าหรับผู้สมัครเรียนที่อาจมีความรู้พ้ืนฐานไม่ครบถ้วน ในการสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ร่วมกับอาจารย์ที่นิสิตระบุว่าสนใจจะท าวิทยานิพนธ์ด้วย ร่วมกันพิจารณาพ้ืนฐานของนิสิตอย่างละเอียด ถ้าพิจารณา
แล้วเห็นว่านิสิตมีความรู้ พ้ืนฐานไม่เพียงพอ จะก าหนดให้เป็นนิสิตทดลองเรียนและให้ลงทะเบียนวิชาพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ เมื่อนิสิตสามารถเรียนผ่านภาคการศึกษาแรกจะถือว่าพ้นจากการทดลองเรียน สามารถ
ศึกษาต่อในหลักสูตรและอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไปได้ ส าหรับนิสิตแรกเข้าที่มีงานประจ าจะได้รับ
ค าแนะน าให้ลาเรียน หรือลดเวลาที่ใช้ในการท างานประจ าเพ่ือใช้ในการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
อย่างใกล้ชิด และหัวข้อวิทยานิพนธ์ควรจะเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องแก้ไขในงานประจ าที่ท าอยู่ จึงจะมีโอกาสส าเร็จ
การศึกษา 

 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

• แผน ก แบบ ก2 
ปีการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะจบการศึกษา 

2560 50 - 50 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีละ 50 คน โดยเริ่มจบ  
ปีการศึกษา 2561 2561 50 50 100 

2562 50 50 100 

2563 50 50 100 

2564 50 50 100 
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2.1  งบประมาณตามแผน 
 
2.1.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 จ านวนนิสิตปริญญาโทท้ังหมด 50 100 100 100 100 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย      
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายท้ังปี นิสิตปี 1 

ท้ังหมด 50 คน คนละ 42,200 บาท 
2,110,000 2,110,000 2,110,000 2,110,000 2,110,000 

2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายท้ังปี นิสิตปี 2 
ท้ังหมด 50 คน คนละ 39,000 บาท 

- 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 

3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 38,000 บาทต่อคน ต่อปี 

1,900,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 

 รวมรายรับ 4,010,000 7,860,000 7,860,000 7,860,000 7,860,000 
 
 

2.1.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 งบด าเนินการ      

 เงินเดือนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท เหมา
จ่าย 10,000 ต่อคนต่อเดือน ปีละ 120,000 บาท
ต่อคน อาจารย์ประจ าท้ังหมด 39 คน 

4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 

8 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภค 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 
 รวม (1) 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 
2 งบลงทุน      

 ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 รวม (2) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 รวม (1) + (2) 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 

 
 

2.1.3  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบณัฑติตามหลักสตูร 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณรายจ่าย 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 
งบประมาณรายรับ 4,010,000 7,860,000 7,860,000 7,860,000 7,860,000 
จ านวนนิสิต 50 100 100 100 100 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 130,000 65,000 65,000 65,000 72,640 

 
2.2  ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
 

2.3  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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3. หลักสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1  หลักสตูร 

3.1.1  แผน ก แบบ ก 2 
3.1.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร  ไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
 ก. วิชาเอก  ไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
 - สัมมนา   2 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกบังคับ   3 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต 
 ข. วิทยานพินธ ์  ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
3.1.1.2 รายวิชา     
 ก. รายวิชาเอก  ไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
 - สัมมนา   2 หน่วยกิต 
  01205697    สัมมนา                                       1,1 
                   (Seminar) 
 - วิชาเอกบังคับ   3 หน่วยกิต 
 01205591** ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I 1 (1-0-2)  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering I) 
  

 01205592* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า II 1 (1-0-2)  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering II) 
  

 01205593* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า III 1 (1-0-2)  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering III) 
  

 - วิชาเอกเลือก          ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 01205511** พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3 )3-0-6(  

  (Linear Algebra for Electrical Engineering)   

 01205512** กระบวนการสโทแคสติก 3 )3-0-6(  

  (Stochastic Processes)   

 01205514** ทฤษฎีการประมวลสัญญาณ 3 )3-0-6(  

  (Signal Processing Theory)   

 01205521 ระบบส่ือสารดิจิทัล 3 )3-0-6(  

  (Digital Communications Systems)   

 01205531 การออกแบบระบบดิจิทัล 3 )3-0-6(  

  (Digital System Design)   

 01205551 ผลตอบช่ัวครู่ของระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Power System Transients)   

 01205561** ระบบพลวัตและการควบคุม 3 )3-0-6(  

  (Dynamical Systems and Control)   

 01205568 ทฤษฎีและการออกแบบหุน่ยนต ์ 3 )3-0-6(  

  )Robotic Theory and Design(   

 และเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
*  วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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 - กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการประมวลสญัญาณ 
 01205511** พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3 )3-0-6(  

  (Linear Algebra for Electrical Engineering)   

 01205512** กระบวนการสโทแคสติก 3 )3-0-6(  

  (Stochastic Processes)   

 01205513** การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3 )3-0-6(  

  (Numerical Analysis for Electrical Engineers)   

 01205514** ทฤษฎีการประมวลสัญญาณ 3 )3-0-6(  

  (Signal Processing Theory)   

 01205515 การประมวลภาพและการแทน 3 )3-0-6(  

  (Image Processing and Representation)    

 01205516** วิทัศน์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์ 3 )3-0-6(  

  (Computer and Robot Vision)   

 01205517** การรับรู้ระยะไกลและการแปลความหมาย 3 )3-0-6(  

  (Remote Sensing and Interpretation)   

 01205518** หลักการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้ 3 )3-0-6(  

  )Principle of Machine Learning and its 
Applications) 

  

 01205519** การรู้จ าแบบรูป 3 )3-0-6(  

  (Pattern Recognition)   

     

 - กลุ่มวิชาสื่อสาร 
 01205521 ระบบส่ือสารดิจิทัล 3 )3-0-6(  

  (Digital Communications Systems)   

 01205522** การตรวจจับและประมาณค่าสัญญาณ 3 )3-0-6(  

  )Signal Detection and Estimation)   

 01205523 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส 3 )3-0-6(  

  (Information Theory and Coding)   

 01205524** ทฤษฎีการเข้ารหัสแหล่งก าเนิดและการบีบอัด
ข้อมูล 

3 )3-0-6(  

  (Source Coding Theory and Data 
Compression) 

  

 01205525** ทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ 3 )3-0-6(  

  (Channel Coding Theory)   

 01205526 การส่ือสารไร้สายหลายผู้ใช้ 3 )3-0-6(  

  (Multiuser Wireless Communications)   

 01205527** เครือข่ายส่ือสารข้อมูล 3 )3-0-6(  

  (Data Communication Networks)   

 01205528** การออกแบบระบบส่ือสารไร้สาย 3 )3-0-6(  

  (Wireless Communication System Design)   

 01205529** เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย 3 )3-0-6(  

  (Wireless Sensor Networks)   

     
** วิชาปรับปรุง 
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 - กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
 01205531 การออกแบบระบบดิจิทัล 3 )3-0-6(  

  (Digital System Design)   

 01205532* การออกแบบวงจรรวมสัญญาณผสม 3 )3-0-6(  

  (Mixed-Signal Integrated Circuit Design)   

 01205533** การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล 3 )3-0-6(  

  (Digital Integrated Circuit Design)   

 01205534** ระบบเครือ่งกลไฟฟ้าจุลภาค 3 )3-0-6(  

  (Microelectromachanical Systems)   

 01205535** เทคโนโลยีตัวรับรู ้ 3 )3-0-6(  

  (Sensor Technology)   

 01205536** อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสง 3 )3-0-6(  

  (Optoelectronic Devices)   

 01205537 เทคโนโลยีอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 3 )3-0-6(  

  (Semiconductor Device Technology)   

 01205538** เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 3 )3-0-6(  

  (Solar Cells Technology)   

 01205539** การออกแบบวงจรรวมความถ่ีคล่ืนวิทยุ 3 )3-0-6(  

  (Radio Frequency Integrated Circuit Design)   

     

 - กลุ่มวิชาคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์
 01205541 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง 3(3-0-6)  

  )Advanced Electromagnetic Theory)   

 01205542 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ 3(3-0-6)  

  (Antenna Theory and Design)   

 01205543 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงค านวณ 3(3-0-6)  

  )Computational Electromagnetics)   

 01205544** การออกแบบวงจรไมโครเวฟ 3(3-0-6)  

  (Microwave Circuit Design)   

 01205545* ปริภูมิฮิลเบิร์ตเบื้องต้นและการประยุกต ์ 3(3-0-6)  

  Introduction to Hilbert Space and 
Applications 

  

 01205546* การสร้างแบบจ าลองอุปกรณ์อิเลคตรอน 3 )3-0-6(  

  (Electron Device Modeling)   

 01205547* เทคโนโลยีและอุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ 3 )3-0-6(  

  (Nanoelectronic Devices and Technologies)   

 01205548* อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กและแสงในวัสดุและ
อุปกรณ์ 

3 )3-0-6(  

  (Electronic, Magnetic, and Optical Materials 
and Devices) 

  

 01205549* การออกแบบและบรูณาการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Power Electronics Design and Integration)   

     
*  วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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 - กลุ่มวิชาระบบก าลัง 
 01205551 ผลตอบช่ัวครู่ของระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Power System Transients)   

 01205552** เสถียรภาพของระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Power System Stability)   

 01205553 การปฏิบัติงานและการควบคุมระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Power System Operation and Control)   

 01205554 วิศวกรรมการป้องกันระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Power System Protection Engineering)   

 01205555 หลักการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 3 )3-0-6(  

  (Principles of Smart Grid)   

 01205556 ระเบียบวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Computer Methods in Power System)   

 01205557 วิศวกรรมคุณภาพของระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Power System Quality Engineering)   

 01205558 การวางแผนระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Power Systems Planning)   

 01205559** การด าเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบก าลัง 3 )3-0-6(  

  (Economic Operation for Power Systems)   

     

 - กลุ่มวิชาควบคมุและหุน่ยนต ์
 01205561** ระบบพลวัตและการควบคุม 3 )3-0-6(  

  (Dynamical Systems and Control)   

 01205562** การควบคุมดิจิทัลของระบบพลวัต 3 )3-0-6(  

  (Digital Control of Dynamic Systems)   

 01205563 ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 3 )3-0-6(  

  (Nonlinear Control Systems)   

 01205564 การควบคุมเหมาะที่สุด 3 )3-0-6(  

  (Optimum Control)   

 01205565* การควบคุมอัจฉริยะ 3 )3-0-6(  

  (Intelligent Control)   

 01205566* การควบคุมทนทาน 3 )3-0-6(  

  (Robust Control)   

 01205567* ระบบปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับหุ่นยนต ์ 3 )3-0-6(  

  (Human-Robot Interaction System)   

 01205568 ทฤษฎีและการออกแบบหุน่ยนต ์ 3 )3-0-6(  

  (Robotic Theory and Design)   

     

 - กลุ่มวิชาการแปลงผนัพลงังานและพลวัตของระบบก าลัง 
 01205571 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 )3-0-6(  

  (Dynamics of Electrical Machines)   

 01205572** เครื่องแปลงผันก าลังสามเฟส 3 )3-0-6(  

  )Three-Phase Power Converters)   

*  วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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 01205573 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก 

3 )3-0-6(  

  (Renewable Energy Technology and Small 
Power Producers) 

  

 01205574 ระบบส่งและจ าหน่ายก าลังไฟฟ้าแบบปรับตัวได ้ 3 )3-0-6(  

  (Flexible Power Transmission and 
Distribution System) 

  

 01205575 การวิเคราะห์ฟอลต์ที่ไม่สมดุล 3 )3-0-6(  

  )Unbalanced Faults Analysis)   

 01205576 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงข้ันสูง 3 )3-0-6(  

  (Advanced High Voltage Engineering)   

 01205577 การผลิตก าลังไฟฟ้าแบบกระจายและการสะสม
พลังงาน 

3 )3-0-6(  

  (Distributed Generation and Energy 
Storage) 

  

 01205578** ความเช่ือถือได้ของระบบจ าหน่ายก าลัง 3 )3-0-6(  

  )Power Distribution System Reliability)   

 01205579 องค์ประกอบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและ
วิธีการควบคุมข้ันสูง 

3 )3-0-6(  

  (Smart Grid Components and Advanced 
Control Method) 

  

     

 - กลุ่มวิชาด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 01205581** สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร ์ 3 )3-0-6(  

  (Computer System Architecture)   

 01205582 เครือข่ายส่ือสารและคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบ
ก าลัง 

3 )3-0-6(  

  )Computer and Communication Network 
for Power Systems) 

  

 01205583** การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 3 )3-0-6(  

  (Application Development)   

 01205584** การท าเหมืองข้อมูลส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3 )3-0-6(  

  (Data Mining for Electrical Engineering)   

 01205585** คลังข้อมูลและการสร้างแบบจ าลองข้อมูลส าหรับ
การบริหารทรัพย์สิน 

3 )3-0-6(  

  )Data Warehouse and Data Modeling for 
Asset) 

  

 01205586* การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 (1-9-7)  

  )Practical Problem Solving in Electrical 
Engineering) 

  

 01205587 การออกแบบและหลักการเครื่องมือวัดทางชีว
การแพทย์ 

3 )3-0-6(  

  (Biomedical Instrumentation and Design)   

*  วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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 01205588** การออกแบบระบบไบโอเมตรกิ 3 )3-0-6(  

  (Biometric System Design)   

 01205589** การบูรณาการและการจัดการโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ 

3 )3-0-6(  

  (Smart Grid Integration and Management)   

     

 - กลุ่มวิชาการวิจัย เรื่องเฉพาะทาง และปญัหาพิเศษ 
 01205596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)  

  (Selected Topic in Electrical 
Engineering) 

  

 01205598 ปัญหาพิเศษ 1-3  

  (Special Problems)   

 
 ข. วิทยานพินธ ์  ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 01205599 วิทยานิพนธ์ 1-12  
  (Thesis)   
 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5 (205)  หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง ระดับช้ันป ี
เลขล าดับที่ 7  หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆ ดังนี้ 

1 คือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการประมวลสัญญาณ 
2 คือ กลุ่มวิชาส่ือสาร 
3 คือ กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
4 คือ กลุ่มวิชาคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5 คือ กลุ่มวิชาระบบก าลัง 
6 คือ กลุ่มวิชาควบคุมและหุ่นยนต์ 
7 คือ กลุ่มวิชาการแปลงผันพลังงานและพลวัตของระบบก าลัง 
8 คือ กลุ่มวิชาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9 คือ กลุ่มวิชาการวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์  

เลขล าดับที่ 8  หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 
 
 

*  วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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แสดงแผนการศกึษา 
3.1.1.1. แผน ก แบบ ก 2 

 
 ปทีี่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I 1 (1-0-2) 
01205597 สัมมนา 1 
  วิชาเอกเลือก 9 (  -  -  ) 
 รวม 11 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า II 1 (1-0-2) 
01205597 สัมมนา 1 
  วิชาเอกเลือก 7 (  -  -  ) 
 รวม 9 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205599 วิทยานิพนธ์ 6 
  วิชาเอกเลือก 3 (  -  -  ) 
 รวม 9 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205593 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า III 1 (1-0-2) 
01205599 วิทยานิพนธ์ 6  
 รวม 7 (  -  -  ) 
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3.1.2. ค าอธบิายรายวิชา 
01205511** พีชคณติเชิงเส้นส าหรบัวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 (Linear Algebra for Electrical Engineering)  
 การทบทวนพ้ืนฐานของพีชคณิตเชิงเส้น เวกเตอร์ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น 

ความเป็นอิสระเชิงเส้น ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ตัวก าหนด ค่าลักษณะเฉพาะ ปริภูมิผล
คูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต การฉายเชิงตั้งฉาก ก าลังสองที่น้อยที่สุด ความคล้ายคลึงแบบยู
นิแทรี ทฤษฎีสเปกตรัม เมทริกซ์เอร์มีเชียนและเมทริกซบ์วกแน่นอน เมทริกซ์เชิงสุ่ม วิธีเชิง
ตัวเลขส าหรับระบบเชิงเส้น การประยุกต์ต่อวศิวกรรมไฟฟ้า 

 

 Review of basic linear algebra: vectors, matrices,  system of linear 
equations. Linear independence. Bases. Linear Transformation. Determinant. 
Eigenvalues. Inner product spaces. Hilbert space. Orthogonal projection. 
Least squares. Unitary similarity. Spectral theory. Hermitian and positive 
definite matrices. Stochastic matrices. Numerical methods for linear systems. 
Applications to electrical engineering. 

 

01205512** กระบวนการสโทแคสติก 3(3-0-6) 
 (Stochastic Processes)  
 นิยามของกระบวนการสโทแคสติก ทฤษฎีโมเมนต์ที่สอง การแปลงเชิงเส้น การ

ทดสอบสมมุติฐาน การประมาณค่าคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ียต่ าสุดเชิงเส้น แคลคูลัสก าลัง
สองเฉล่ีย ภาวะต่อเนื่องก าลังสองเฉล่ีย การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ได้ กระบวนการ
สุ่มเออร์กอดิก ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของกระบวนการสุ่ม การกระจายแบบคาร์ฮูเนน-
โลฟ กระบวนการคงที่เชิงกว้าง กระบวนการเกาส์เซียน คุณสมบัติมาร์คอฟ กระบวน
การปัวซง 

 

 Definition of stochastic processes. Second moment theory. Linear 
transformation. Hypothesis testing. Linear minimum mean square error 
estimation. Mean square calculus. Mean square continuity. Differentiability 
and integrability. Ergodicity. Spectral characteristics of random processes. 
Karhuenen-Loeve expansions. Wide sense stationary processes. Gaussian 
processes. Markov property. Poisson processes. 

 

01205513** การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรบัวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis for Electrical Engineers)  
 การวิเคราะห์ค่าคลาดเคล่ือน รากของสมการ ผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเส้น การ

หาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชันซึ่งไม่มีข้อจ ากัดของตัวแปรเชิงเดี่ยวหรือหลายมิติ การปรับเส้น
โค้ง การประมาณค่าในช่วง การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

 

 Error analysis. Root of equation. Solution of linear algebra equation. 
Optimization of an unconstrained function of a single or multidimensional 
variables. Curve fitting. Interpolation. Numerical integration. Solution of 
ordinary differential equation. 

 

01205514** ทฤษฎีการประมวลสญัญาณ 3(3-0-6) 
 (Signal Processing Theory)  
 ทฤษฎีของสัญญาณ ปริภูมิสัญญาณ เซตฐานหลัก การแทนสัญญาณ ผลการแปลงซี 

ผลการแปลงฟูเรียร์ การชักตัวอย่างและการสร้างใหม่ การประมวลสัญญาณสโทแคสติก 
การวิเคราะห์สัญญาณในโดเมนเวลาและความถ่ี ผลการแปลงเวฟเล็ท ระบบหลายอัตรา ตัว
กรองดิจิทัล เรื่องเฉพาะทางการประยุกต์การประมวลสัญญาณ 
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 Theory of signals. Signal spaces. Basis sets. Signal representation. Z 
transform. Fourier transform. Sampling and reconstruction. Stochastic signal 
processing. Signal analysis in time-frequency domain. Wavelet transform. 
Multirate systems. Digital filters. Selected topics in signal processing 
applications. 

 

01205515 การประมวลภาพและการแทน 3(3-0-6) 
 (Image Processing and Representation)  
 การแทนภาพ การแปลงภาพ การวิเคราะห์ภาพ การประมวลภาพ การแบ่งเป็นส่วน 

การแทนด้วยรูปร่างลักษณะ การดึงลักษณะเดน่ การเลือกลักษณะเด่น การรู้จ าแบบรูป
เบื้องต้น 

 

 Image representation. Image transforms. Image analysis. Image 
processing. Segmentation. Shape representation. Feature extraction. Feature 
selection. Introduction to pattern recognition. 

 

01205516** วิทัศนค์อมพิวเตอร์และหุน่ยนต ์ 3(3-0-6) 
 (Computer and Robot Vision)  
 วิทัศน์คอมพิวเตอร์ แบบจ าลองสี การเทียบมาตรฐานกล้อง การแปลงภาพ เรขาคณิต

เชิงการฉายภาพทัศนมิติ การเทียบมาตรฐานระหว่างกล้องกับตัวรับรู้สามมิติ/ตัวรับรู้
ทิศทาง/ไลดาร์ วิทัศน์สเตอริโอ การรังวัดด้วยภาพเชิงวิเคราะห์ การประมาณท่าทาง การ
เคล่ือนไหวและโครงสร้างพ้ืนผิวจากล าดับวีดิทัศน์ วิทัศน์หุ่นยนต์ 

 

 Computer vision. Color model. Camera calibration. Image 
transformation. Perspective projective geometry. Calibration between camera 
and 3D sensor/orientation sensor/LiDAR. Stereo vision. Analytic 
photogrammetry. Pose estimation. Motion and surface structure from video 
sequences. Robot vision. 

 

01205517** การรับรู้ระยะไกลและการแปลความหมาย 3(3-0-6) 
 (Remote Sensing and Interpretation)  
 แนวความคิดและพ้ืนฐานของการรับรู้ระยะไกล ส่วนย่อยของระบบการถ่ายภาพ การ

รับรู้แบบหลายช่วงคล่ืน แบบใช้อุณหภูมิ และแบบไฮเปอร์สเปกตรัล ดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากรโลก การประมวลภาพดิจิทัล การรับรู้ด้วยไมโครเวฟ การจ าแนกวัตถุ การแปลง
ภาพ การลดลักษณะเด่น การลงทะเบียน 

 

 Concepts and foundations of remote sensing. Elements of photographic 
systems. Multispectral, thermal, and hyperspectral sensing. Earth resource 
satellites. Digital image processing. Microwave sensing. Object classification. 
Image transformation. Feature reduction. Registration. 

 

01205518** หลักการเรยีนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 (Principle of Machine Learning and its Applications)  
 หลักการเรียนรู้ ทบทวนการเรียนรู้แบบมีผู้ฝึกสอนและไม่มีผู้ฝึกสอน แบบจ าลองเชิง

เส้นส าหรับการถดถอยและการจ าแนก แบบจ าลองไม่เชิงเส้นส าหรับการจ าแนก ทฤษฎีการ
เรียนรู้ การประเมนิแบบจ าลองและการเลือกแบบจ าลอง กลวิธีการดึงลักษณะเด่น การแทน
ลักษณะเด่นข้ันสูง ข้อแนะน าส าหรับการใช้การเรียนรู้ของเครือ่งและการประยุกต์ใช้ 

 

                                                 
** วิชาปรับปรุง 
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 Learning principle. Reviews of supervised learning and unsupervised 
learning. Linear models for regression and classification. Nonlinear models for 
classification. Learning theory. Model assessment and model selection. 
Feature extraction techniques. High-level feature representation. Advice for 
applying machine learning and its applications. 

 

01205519** การรู้จ าแบบรปู 3(3-0-6) 
 (Pattern Recognition)  
 ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย์ ดิสคริมิแนนต์ฟังก์ชัน พ้ืนผิวการตัดสินใจ การจ าแนกเบย์

ส าหรับการแจกแจงปกติ การประมาณพารามิเตอร์สถิติ การประมาณแบบไม่มีพารามิเตอร์ 
การลดมิติ การวัดการแยกคลาส การเลือกลักษณะเด่น ดิสคริมิแนนต์ฟังก์ชันเชิงเส้น 
เครื่องจักรเวกเตอร์สนับสนุน เครอืข่ายประสาทเทียมหลายช้ัน เครือข่ายอื่นๆ การเรียนรู้เชิง
ลึก การรวมกันของตัวจ าแนก การเข้าสู่แบกกิงและ บูสติง การเรียนรู้แบบไม่ก ากับดูแลไม่มี
พารามิเตอร์ การจัดกลุ่มเชิงล าดับ การจัดกลุ่มเชิงล าดับช้ัน เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด  

 

 Bayesian decision theory. Discriminant function. decision surface. 
Bayesian classification for normal distributions. Statistic parameter estimation. 
Nonparametric estimation. dimensionality reduction. Class separability 
measures, Feature selection, Linear discriminant functions. Support vector 
machines. Multi-layer neural networks. Other networks. Deep learning. 
Combining classifiers. Bagging and boosting approaches. Nonparametric 
unsupervised learning. Sequential clustering. Hierarchical clustering. 
Optimization techniques. 

 

01205521 ระบบสื่อสารดจิทิัล 3(3-0-6) 
 (Digital Communications Systems)  
 ระบบส่ือสารดิจิทัล การถ่วงดุลระหว่างก าลังและแบนด์วิดท์ในระบบส่ือสาร การ

เข้ารหัสแหล่งก าเนิด ความน่าจะเป็นและกระบวนการเฟ้นสุ่ม  การแทนสัญญาณและระบบ
แบบผ่านแถบ สัญญาณที่ถูกกล้ าแบบดิจิทัล ตัวรับที่เหมาะที่สุด ทฤษฎีสารสนเทศ ความจุ
ช่องสัญญาณ  การส่ือสารที่เช่ือถือได้ การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 

 

 Digital communication systems. Tradeoff between power and 
bandwidth in communication systems. Source coding. Probability and 
stochastic processes. Representations of band-pass signals and systems. 
Digital modulated signal. Optimum receiver. Information theory. Channel 
capacity. Reliable data communications. Basic channel coding. 

 

01205522** การตรวจจับและประมาณค่าสญัญาณ 3(3-0-6) 
 (Signal Detection and Estimation)  
 ทฤษฎีการตรวจจับสัญญาณ การตรวจสอบสมมติฐาน บรรทัดฐานของการตัดสินใจ 

ความน่าจะเป็นของความผิดพลาด เครื่องรับแบบสหสัมพันธ์ เครื่องรับแบบวงจรกรองแมตช์ 
เครื่องรบัแบบร่วมนัยและแบบไม่ร่วมนัย ทฤษฎีการประมาณค่าสัญญาณ แบบจ าลองเชิง
เส้น การประมาณค่าแบบความน่าจะเป็นจริงสูงสุด การประมาณแบบก าลังสองน้อยที่สุด 
วงจรกรองวีนเนอร์ วงจรกรองแบบปรับตัว ตัวกรองคาลมาน เรื่องเฉพาะทางการตรวจจับ
และประมาณค่าสัญญาณ 
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 Signal detection theory. Hypothesis testing. Decision criteria. Probability 
of error. Correlation receiver. Matched filter receiver. Coherent and non-
coherent receiver. Estimation theory. Linear model. Maximum likelihood 
estimation. Least square estimation. Wiener filter. Adaptive filter. Kalman 
filter. Selected topics in signal detection and estimation. 

 

01205523 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส 3(3-0-6) 
 (Information Theory and Coding)  
 ทบทวนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เอนโทรปีและเอนโทรปีสัมพัทธ์ สารสนเทศร่วม 

สมบัติการแบ่งเท่าเชิงเส้นก ากับ อัตราเอนโทรปีของกระบวนการเฟ้นสุ่ม การเข้ารหัส
แหล่งก าเนิด ความจุช่องส่งสัญญาณ เอนโทรปีเชิงอนุพันธ์ ช่องสัญญาณแบบเกาส์ การ
เข้ารหัสช่องสัญญาณ ทฤษฎีอัตราความเพ้ียน ทฤษฎีสารสนเทศข่ายงาน  

 

 Basic mathematical review. Entropy and relative entropy. Mutual 
information. Asymptotic equipartition property. Entropy rates of a stochastic 
process. Source coding. Channel capacity. Differential entropy. Gaussian 
channel. Channel coding. Rate distortion theory. Network information theory. 

 

01205524** ทฤษฎีการเข้ารหัสแหลง่ก าเนิดและการบบีอดัข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Source Coding Theory and Data Compression)  
 ทฤษฎีสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับการบีบอัดแบบคงสัญญาณ การเข้ารหัสแบบฮัฟแมน 

การเข้ารหัสเลขคณิต รหัสโกลอมบ์ เทคนิคการเข้ารหัสแบบพจนานุกรม การเข้ารหัสแบบ
ท านาย ทฤษฎีสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับการบีบอดัแบบคงสัญญาณหลัก การแบ่งนับ
แบบสเกลาร์ การแบ่งนับแบบเวกเตอร์  การเข้ารหัสผลต่าง การเข้ารหัสการแปลง การบีบ
อัดเสียงมนุษย์และเสียงดนตรี การบีบอัดภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 

 

 Introduction to information theory for lossless compression. Huffman 
coding. Arithmetic coding. Golomb coding. Dictionary coding techniques. 
Predictive coding. Introduction to information theory for lossy compression. 
Scalar quantization. Vector quantization. Differential encoding. Transform 
coding. Speech and audio compression. Image and video compression.  

 

01205525** ทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสญัญาณ 3(3-0-6) 
 (Channel Coding Theory)  
 หลักมูลการเข้ารหัสช่องสัญญาณ พีชคณิตที่เกี่ยวข้อง สนามกาโลอิส รหัสบล็อกเชิง

เส้น รหัสวน รหัสบีซีเอช รหัสรีด-โซโลมอน รหัสกลุ่มอื่นๆ การแทนด้วยเทรลิส การเข้ารหัส
และการถอดรหัสบล็อก รหัสคอนโวลูชัน การเข้ารหัสถอดรหัสส าหรับรหัสที่ใช้สัญลักษณ์
หลายระดับ รหัสคอนคาทิเนต 

 

 Channel coding fundamentals. Related algebra. Galois fields. Linear 
block codes. Cyclic codes. BCH codes. Reed-solomon codes. Other classes of 
codes. Trellis representation. Encoding and decoding of block codes. 
Convolutional codes. Encoding and decoding of code with nonbinary 
symbols. Concatenated codes. 

 

01205526 การสื่อสารไร้สายหลายผู้ใช้ 3(3-0-6) 
 (Multiuser Wireless Communications)  
 แบบจ าลองช่องสัญญาณไร้สาย  ความหลากหลาย ระบบเซลลูล่าร์  ความจุของ

ช่องสัญญาณไร้สาย ความจุหลายผู้ใช้ ช่องสัญญาณไมโม 
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 Model of wireless channel. Diversity. Cellular system. Capacity of 
wireless channels. Multiuser capacity. MIMO channels. 

 

01205527** เครือข่ายสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Data Communication Networks)  
 สถาปัตยกรรมของเครือข่ายส่ือสารโดยเน้นที่การวิเคราะห์สมรรถภาพ โครงสร้าง

เครือข่ายแบบช้ัน การท างานของโปรโตคอลพ้ืนฐาน การก าหนดที่อยู่ การรวมส่งสัญญาณ
ร่วมส่ือ การก าหนดเส้นทาง การส่งต่อ การควบคุมการไหล การควบคุมความผิดพลาด และ
การตอบสนองต่อการคั่ง มาตรฐานโปรโตคอลในช้ันเช่ือมโยง ช้ันเครือข่าย และช้ันขนส่ง 
บทน าของเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายประติมากรรมจลดุลเบื้องตน้ 

 

 Architectures of communication networks with focus on performance 
analysis. Layered network structure. Basic protocol functions; addressing, 
multiplexing, routing, forwarding, flow control, error control, and congestion 
response. Transport, network, and link layer protocol standards. Introduction 
to wireless and mobile networks. 

 

01205528** การออกแบบระบบสื่อสารไรส้าย 3(3-0-6) 
 (Wireless Communication System Design)  
 สถาปัตยกรรมของระบบส่ือสาร การแพร่กระจายและการจางหาย  สมบัติ

ช่องสัญญาณ สมรรถนะของเทคนิคการกล้ าสัญญาณ  สมรรถนะของเทคนิคการเข้าถึงหลาย
ทาง การวิเคราะห์ทราฟฟิก การจัดการสเปกตรัม การประเมินประสิทธิภาพระบบส่ือสาร 

 

 Communication system architecture. Propagation and fading. Channel 
properties. Performance of modulation techniques. Performance of multiple 
access techniques. Traffic analysis. Spectrum management. Evaluation of 
communication system efficiency. 

 

01205529** เครือข่ายตัวรับรูไ้ร้สาย 3(3-0-6) 
 (Wireless Sensor Networks)  
 ระบบเครอืข่ายฝังตัว เครือข่ายตัวรับรู้แบบสมาร์ต เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบทราบ

ก าลัง การจัดเส้นทางในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย เครือข่ายตัวรับรู้ที่ถูกกระจาย 
ระบบปฏบิัติการส าหรับการประยุกต์ฝังตัว เครอืข่ายสนับสนุนส าหรับการประยุกต์ฝังตัว 
การประยุกต์ใช้ของเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย  เครือข่ายฝังตัวส าหรับอินเตอร์เนตออฟติงส์ 

 

 Networked embedded systems. Smart sensor networks. Power-aware 
wireless sensor networks. Routing in wireless sensor networks. Distributed 
sensor networks. Operating systems for embedded applications.  Network-
support for embedded applications. Applications of wireless sensor 
networks. Wireless sensor networks for internet of things. 

 

01205531 การออกแบบระบบดจิทิัล 3(3-0-6) 
 (Digital System Design)  
 ตระกูลเกตอิเล็กทรอนิกส์โดยการเปรียบเทียบในด้านราคาและความเร็ว การสร้าง

วงจรรวมโดยทั่วไป วงจรรวมมอสแบบต่างๆ หน่วยความจ าสารกึ่งตัวน าและการประยุกต์ใช้
งาน การออก แบบวงจรตรรกด้วยหน่วยความจ าอ่านอย่างเดียว อุปกรณ์แถวล าดับตรรก
แบบส่ังการได้ และไมโครโพรเซสเซอร์ 
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 Electronic gate families with comparison of cost and speed trade off. 
General fabrication of integrated circuit. Different types of metal oxide 
semiconductor (MOS) integrated circuits. Semiconductor memory and its 
applications. Design of logic circuits with read only memory (ROM). 
Programmable logic array (PLA) and microprocessor. 

 

01205532* การออกแบบวงจรรวมสญัญาณผสม 3(3-0-6) 
 (Mixed-Signal Integrated Circuit Design)  
 ความรู้ในการออกแบบวงจรแอนะล็อก ความรู้ของสัญญาณและระบบเชิงเส้น การชัก

ตัวอย่างและการสมนาม การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อกและวงจรสวิทช์ตัวเก็บ
ประจุ การออกแบบวงจรกรองแบบดิจิทัล อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนในวงจร
แปลงสัญญาณ ความรู้ในการออกแบบวงจรแปลงสัญญาณ การออกแบบวงจรแปลง
สัญญาณแบบแปลงรูปสัญญาณรบกวน 

 

 Knowledge in analog circuit design. Knowledge on signals and linear 
systems. Sampling and aliasing. Design of analog filters and switched-
capacitor circuits. Design of digital filters. Signal-to-noise ratio of data 
converters. Knowledge in data converter design. Design of noise-shaping data 
converters. 

 

01205533** การออกแบบวงจรรวมดิจทิัล 3(3-0-6) 
 )Digital Integrated Circuit Design(   
 ความท้าทายในการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล วงจรผกผันแบบซีมอส การประวิงการ

แพร่กระจาย การประมาณค่าความต้านทางแฝง การวางผัง การปรับมาตราไฟเล้ียงและ
ศักย์ไฟฟ้าขีดเริ่มเปล่ียน วงจรจัดหมู่และวงจรเชิงล าดับ โครงสร้างของวงจรเลขคณิต การ
เช่ือมต่อ การกระจายสัญญาณนาฬิกา หน่วยความจ า เทคนิคการปรับมาตราศักย์ไฟฟ้าข้ัน
สูง การลดพลังงานโดยการลดกิจกรรมการสลับ 

 

 Challenges in digital IC design. CMOS inverter. Propagation delay. 
Parasitic capacitance estimation. Layout. Supply and threshold voltage 
scaling. Combinational and sequential circuits. Arithmetic structure. 
Interconnect. Clock distribution. Memory. Advanced voltage scaling 
techniques. Power reduction through switching activity reduction.  

 

01205534** ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค 3(3-0-6) 
 (Microelectromechanical Systems)  
 ระบบเครือ่งกลไฟฟ้าจุลภาค วัสดุเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคและกระบวนการผลิต 

เทคโนโลยีไมโครแมชินนิง ตัวกระตุน้ระดบัจุลภาค ตัวรับรู้ระดับจุลภาค กฎมาตราส่วนของ
การลดขนาด การออกแบบและบรรจภุัณฑ์ของระบบจุลภาค หลักการท างานระบบ
เครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค การประยุกต์ใช้งานระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค  

 

 Microelectromechanical systems. Microelectromechanical materials and 
fabrication process. Micromachining technologies. Microactuators. 
Microsensors. Scaling laws of miniaturization. Microsystem design and 
packaging. Working principles of microelectromechanical systems. 
Microelectromechanical system applications. 
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01205535** เทคโนโลยตีัวรับรู ้ 3(3-0-6) 
 (Sensor Technology)  
 แนวคิดทั่วไปของระบบการวัดที่ใช้ตัวรับรู้ การจ าแนกตัวรับรู้ ลักษณะเฉพาะของตัว

รับรู้ หลักการท างานของตัวรับรู้ การประยุกต์ใช้งานตัวรับรู้ ตัวรบัรู้จุลภาค ตัวรับรู้แบบ
เบ็ดเสร็จ ตัวรับรู้ระบบเครือ่งกลไฟฟ้าจุลภาค 

 

 General concept of sensor based measurement systems. Sensor 
classification. Characteristics of sensors. Working principles of sensors. Sensor 
applications. Microsensors. Integrated sensors. Microelectromechanical 
system sensors. 

 

01205536** อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์แสง 3(3-0-6) 
 (Optoelectronic Devices)  
 สมบัติพ้ืนฐานของแสง สมบัติทางแสงของวัสดุ อุปกรณ์เปล่งแสงและอุปกรณ์แสดงผล 

ตัวตรวจวัดแสงและตัวรับรู้แสง อุปกรณ์กล้ าทางแสงและอุปกรณ์เบนแสง ท่อน าคล่ืนแสง
และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์แสง เลเซอร์ ระบบเครือ่งจักรกลไฟฟ้าจุลภาคทางแสง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แสงอินทรีย์ 

 

 Basic properties of light. Optical properties of materials. Light-emitting 
and display devices. Light detector and sensor devices. Optical modulation 
and optical deflection devices. Optical waveguide and optoelectronic 
integrated circuits. Lasers. Microoptoelectromechanical systems. Organic 
optoelectronic devices. 

 

01205537 เทคโนโลยีอปุกรณ์สารกึง่ตัวน า 3(3-0-6) 
 (Semiconductor Device Technology)  
 เทคโนโลยีการสร้างวงจรรวม การปลูกผลึก การปลูกช้ันอีพิแท็กซี กระบวนการ

ออกซิเดชันทางความร้อน การเติมสารเจือด้วยการแพร่ซึมและการฝังไอออน 
กระบวนการโฟโตลิโทกราฟี การฉาบไอระเหยของโลหะ การสร้างช้ันสารจากไอสารเคมี 
สปัตเตอริงและการกดักรอ่น 

 

 Integrated circuit fabrication technology. Crystal growth. Epitaxy growth. 
Thermal oxidation process. Solid-state diffusion and ion implantation. Photo-
lithography process. Metallization. Chemical vapor deposition. Sputtering and 
etching. 

 

01205538** เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทติย ์ 3(3-0-6) 
 (Solar Cells Technology)  
 พลังงานทดแทนเบื้องต้น ทฤษฎีของพลังงานแสงอาทิตย์ ทฤษฎีแถบพลังงานของสาร

กึ่งตัวน า สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวน า โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ คุณลักษณะของ
เซลล์แสงอาทิตย์ วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ การ
ออกแบบและการประยุกต์งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มาตรฐานการทดสอบ 

 

 Introduction to renewable energy. Theory of solar energy. Band theory 
of semiconductors. Optical properties of semiconductors. Structure of solar 
cells. Characteristics of solar cells. Equivalent circuit of solar cells. Different 
types of solar cells.  Design and applications of photovoltaic system. Testing 
standard. 
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01205539** วงจรรวมความถีค่ลืน่วิทย ุ 3(3-0-6) 
 (Radio Frequency Integrated Circuits)  
 แนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบวงจรรวมความถ่ีคล่ืนวิทยุ  แนวคิดส าคัญในระบบการ

ส่ือสาร สถาปัตยกรรมวงจรรับส่ง วงจรขยายสัญญาณแบบสัญญาณรบกวนต่ า มิกเซอร์ 
ออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลัง วงจรสังเคราะห์ความถ่ี ตัวอย่างการออกแบบวงจรรับส่ง 

 

 Basic concepts in RF IC design. Important concepts in communication 
systems. Transceiver architecture. Low-noise amplifiers. Mixers. Oscillators. 
Power amplifiers. Frequency synthesizers. Design examples of RF 
transceivers. 

 

01205541 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Electromagnetic Theory)  
 กฎหลักมูลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก แม่เหล็ก และตัวกลางน า ผลเฉลย

ของสมการคล่ืน การสะท้อนและการทะลุผ่านของคล่ืนระนาบ การโพลาไรซ์ การกระจัด
กระจาย การกระจายตามความถ่ี ปัญหาของขอบเขตแบบภายในและภายนอก การแทน
ด้วยสมการปริพันธ์ ผลเฉลยฟังก์ชันเจาะจงและฟังก์ชันของกรีน การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการหาผลเฉลยของปัญหารูปแบบบัญญตัิ 

 

 Fundamental laws of electromagnetic; dielectric, magnetic, and 
conductive media. Solution of the wave equation. Reflection and 
transmission of plane wave. Polarization. Scattering. Dispersion. Interior and 
exterior boundary value problems. Integral representations. Eigenfunction 
solution and Green’s function. Computer applications to solution of 
canonical problems. 

 

01205542 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ 3(3-0-6) 
 (Antenna Theory and Design)  
 พารามิเตอร์หลักมูลของสายอากาศ อินทิกรัลการแผ่รังสีและฟังก์ชันศักย์ช่วย 

สายอากาศแบบลวด แบบปลายเปิด และแถวล าดับ การสังเคราะห์สายอากาศ เทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข อิมพีแดนซ์แบบตนเองและแบบร่วม 

 

 Fundamental parameters of antennas. Radiation integrals and auxiliary 
potential functions. Wire, aperture and array antennas. Antenna synthesis. 
Numerical analysis techniques. Self and mutual impedances.  

 

01205543 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 (Computational Electromagnetics)  
 วิธีของโมเมนต์และการประยุกต์ใช้กับไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สายอากาศ ตัว

กระจัดกระจาย วิธีผลต่างอันตะ วิธีผลต่างอันตะในโดเมนเวลา วิธีสมาชิกจ ากัด 
 

 Method of moment and its applications to electrostatics, 
electromagnetic fields, antennas, scatterers. Finite-difference method. Finite-
difference time-domain method. Finite-element method. 
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01205544** การออกแบบวงจรไมโครเวฟ 3(3-0-6) 
 (Microwave Circuit Design)  
 ทฤษฎีและการท าให้เกิดผลของสายส่ง ซอฟต์แวร์จ าลองแม่เหล็กไฟฟ้าซอนเนทความ

ไม่ต่อเนื่อง หม้อแปลงอิมพีแดนซ์ เมทริกซ์พารามิเตอร์ของโครงข่าย การวิเคราะห์โดยโหมด
คู่และคี่ การวิเคราะห์และออกแบบของอุปกรณ์ไมโครเวฟแบบแพสซิฟ งานวิจัยล่าสุด
เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไมโครเวฟ 

 

 Theory and implementation of transmission lines. Sonnet 
electromagnetic simulation software. Discontinuities. Impedance 
transformers. Network parameter matrices. Even and odd mode analysis. 
Analysis and design of passive microwave devices. Recent researches on 
microwave circuit design. 

 

01205545* ปริภมูิฮิลเบริ์ตเบื้องตน้และการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Hilbert Space and Applications)  
 รากฐานทางคณิตศาสตร์ สนามและปริภูมิเวคเตอร์ นอร์มและผลคูณภายใน ปริภูมิ

นอร์ม ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิบานาค ปริภูมิฮิลเบิร์ต ค่าลักษณะเฉพาะและเวกคเตอร์
ลักษณะเฉพาะ ตัวด าเนินการ ค่าลักษณะเฉพาะและฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม 

 

 Mathematical foundations. Fields and vector spaces. Norms and inner 
products. Normed spaces. Inner product spaces. Banach spaces. Hilbert 
spaces. Eigenvalues and eigenvectors. Operators, Eigenvalues and 
eigenfunctions. Examples of applications in engineering.  

 

01205546* การสร้างแบบจ าลองอปุกรณ์อิเล็กตรอน 3(3-0-6) 
 (Electron Device Modeling)  
 การสร้างแบบจ าลองอุปกรณ์อิเล็กตรอนเบือ้งตน้ การเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนแบบกึ่ง

คลาสสิก แบบจ าลองการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนกระแสลอยเล่ือนและแบบกระแสแพร่ 
ลักษณะเฉพาะเวลาและความยาว แผนภาพพลังงาน โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของ
มอสเฟท แบบจ าลองของมอสเฟท การสร้างแบบจ าลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ 
การปรับปรงุและการสกัดพารามิเตอร ์

 

 Introduction to electron device modeling. Semi-classical bulk electron 
transport. Drift-diffusion transport model. Characteristic times and lengths. 
Energy band diagrams. Structure and characteristics of MOSFET. MOSFET 
model. Electronic device modeling, testing, improvement and parameter 
extraction. 

 

01205547* เทคโนโลยีและอปุกรณน์าโนอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
 (Nanoelectronic Devices and Technology)  
 การเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนเบื้องต้น แบบจ าลองการน ากระแสของอิเล็กตรอนใน

อุปกรณ์นาโน  แบบจ าลองความน ากระแสควอนตัม การประยุกต์ใช้ไดโอด ทรานซิสเตอร์ผล
สนามไฟฟ้า การสร้างแบบจ าลองอุปกรณ์ ข้อจ ากัดทางกายภาพของสมรรถนะ การกระจัด
กระจายของคูลอมบ์เบื้องต้น การค านวณอายุของอิเล็กตรอนและการออกแบบอุปกรณ์ 
เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ การน าเสนอผลงานวิจัย 
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 Introduction to electron transport.  Model of electron conduction in 
nanoscale devices. Model of quantum conductance. Applications of diodes. 
The Field Effect Transistor. Device modeling. Physical performance limitations. 
Introduction to Coulomb scattering. Calculation of electron lifetime and 
device design. The semiconductor laser. Presentation of research papers.  

 

01205548* อิเล็กทรอนกิส์ แม่เหลก็และแสงในวัสดุและอุปกรณ ์ 3(3-0-6) 
 (Electronic, Magnetic, and Optical Materials and Devices)  
 คุณสมบัติเซมิคอนดักเตอร์ ปฏิกริยาของอิเล็คตรอนในวัสดุ หลักการท างานของ

ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์เปล่ียนพลังงานแสงและอุปกรณ์ทางแสง เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์และ
อุปกรณ์รอยต่อ ระบบโฟโตนิค หลักมูลแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก แข็งและอ่อน การจัดเก็บ
ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ 

 

 Semiconductor properties. Carrier action in materials. Operating 
principles of transistors. Photovoltaics and photodevices. Semiconductor 
lasers and heterostructures. Photonic systems. Magnetic fundamentals.  Hard 
and soft magnetic materials. Data storage on hard disks.  

 

01205549* การออกแบบและบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 3(3-0-6) 
 (Power Electronics Design and Integration)  
 การทบทวนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและเทคนิคพีดับบริวเอ็ม ลักษณะเฉพาะการสลับ

และการออกแบบวงจรขับเกตของมอสเฟตก าลังและไอจีบีที ผลของอิมพีแดนซ์แฝงการ
บรรจุภัณฑ์ตอ่รูปคล่ืนการสลับ อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลังชนิดแถบกว้างและการประยุกต์ใช้
งานที่ความถ่ีสูง การจัดการและการออกแบบความร้อนและความเช่ือถือได้ของวงจรแปลง
ผันอิเล็กทรอนกิส์ก าลัง ความต้องการด้านความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคนิคการ
ลดผลกระทบ ความท้าทายในอนาคตส าหรับบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์ก าลังในงานต่างๆ 

 

 Review of power electronics circuits and PWM techniques. Switching 
characteristics and gate drive circuit design of power MOSFET and IGBT. 
Effects of packaging parasitic impedance on switching waveforms. Wide 
bandgap power semiconductor devices and high frequency applications. 
Thermal management and reliability design of power electronic converters. 
EMI requirements and mitigation techniques. Future challenges for power 
electronics integration in applications. 

 

01205551 ผลตอบช่ัวครู่ของระบบก าลงั 3(3-0-6) 
 (Power System Transients)  
 การเปล่ียนแปลงช่ัวครู่ขณะสวิตช์ แนวคิดการขัดจังหวะกระแสชนิดกระแสตรงและ

กระแสสลับ การจ าลองการอาร์ก การเปล่ียนแปลงช่ัวครู่จากการสวิตช์ที่ผิดปกติ การสวิตช์
ตัวเก็บประจุ การเปล่ียนแปลงช่ัวครู่จากผลของการสับกระแส เฟอร์โร -เรโซแนนซ์ ค่า

สู่ภาวะปกติ ปรากฎการณ์คล่ืนเดินทาง โปรแกรมคอมพิวเตแรงดันเปล่ียนแปลงช่ัวครู่คืน อร์
ส าหรับการค านวณการเปล่ียนแปลงช่ัวครู่ขณะการสวิตช์ ผลของการเสิร์จในขดลวดของ
เครื่องจักรและหม้อแปลง เสิร์จอะเรสเตอร์ การปอ้งกนัการเสิร์จ 

 

 Switching transient. Direct current and alternating current interruption 
concepts. Arc modeling. Abnormal switching transients. Capacitor switching. 
Current chopping transients. Ferro-resonance. Transient recovery voltage. 
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Traveling wave phenomena. Computer programs for switching transient 
calculation. Effects of surge in coils of machine and transformers. Surge 
arresters. Surge protection. 

01205552** เสถียรภาพของระบบก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power System Stability)  
 หลักมูลเสถียรภาพของระบบก าลัง แบบจ าลองพลวัตของเครื่องจักรซิงโครนัส ระบบ

กระตุน้ และระบบควบคุมเทอร์ไบน์ เสถียรภาพเชิงมุมเมื่อมีการรบกวนขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ การแกว่งของระบบก าลัง เสถียรภาพของเครื่องจักรหลายชุด เสถียรภาพความถ่ีและ
แรงดัน พ้ืนฐานการควบคุมความถ่ีและแรงดัน 

 

 Fundamental of power system stability. Dynamic models of 
synchronous machines, excitation systems and turbine control systems. 
Small and transient disturbance angle stabilities. Power system oscillations. 
Multimachine stability. Frequency and voltage stability. Basic frequency and 
voltage controls. 

 

01205553 การปฏบิตัิงานและการควบคุมระบบก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power System Operation and Control)  
 ปัญหาและเทคนิคผลเฉลยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการควบคุมไฟฟ้าก าลัง 

การประมาณค่าสถานะ การวิเคราะห์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
การควบคุมค่าภาระไฟฟ้ากับค่าความถ่ี และการควบคุมค่าก าลังการผลิตโดยอัตโนมัติ การ
วิเคราะห์การไหลของค่าก าลังไฟฟ้า และการวิเคราะห์โดยใช้วงจรเทียบเคียงภายนอก
ส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะอยู่ตัว 

 

 Power system operation and control problems and solution 
techniques. State estimation. Contingency analysis. Load-frequency control 
and automatic generation control. Load flow analysis and external 
equivalents for steady-state operations. 

 

05554012  วิศวกรรมการป้องกนัระบบก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power System Protection Engineering)  
 หลักการเบื้องตน้ของวิศวกรรมการป้องกัน การค านวณหาค่าขณะเกิดฟอลต์ 

องค์ประกอบสมมาตร การป้องกนัโดยใช้รีเลย์กระแสเกินกับรีเลย์ป้องกันฟอลต์ลงดินแบบ
ไม่รู้ทิศทาง สมรรถนะของหม้อแปลงทดกระแสในสภาวะอยู่ตัวและในสภาวะการ
เปล่ียนแปลงช่ัวครู่ รีเลย์วัดค่าผลต่าง การป้องกันโดยใช้รีเลย์วัดระยะทาง การป้องกนัโดยใช้
รีเลย์กระแสเกินแบบรู้ทิศทาง การป้องกันบัสบาร์ การป้องกนัหม้อแปลง การป้องกันเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันมอเตอร์ บูรณาการของการควบคุมการส่ือสารและการป้องกัน 

 

 Fundamental of protection engineering. Fault calculation. Symmetrical 
components. Non-directional overcurrent and earth fault protection. Current 
transformers: steady state and transient performance, differential relay, 
protection by distance relaying. Directional overcurrent protection. Busbar 
protection. Transformer protection. Generator protection. Motor protection. 
Integration of communication control and protection. 

 

01205555 หลักการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ 3(3-0-6) 
 (Principles of Smart Grid)  
 ภาพรวมของโครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง โครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ โครงสร้างพ้ืนฐานและส่วนประกอบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ฮาร์ดแวร์ข้ัน
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สูงในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ แอปพลิเคช่ันซอฟต์แวร์ข้ันสูงในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เทคโนโลยีวัสดุข้ันสูงในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบพลังงานแบบพลวัต ทางเลือก
เทคโนโลยีส าหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างฉลาด กรณีศึกษาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะในประเทศอื่นๆ 

 Power system structure overview. Traditional power grid and smart grid. 
Smart grid infrastructure and components. Advanced hardware in smart grid. 
Advanced software applications in smart grid. Advanced material technology 
in smart grid. Dynamic energy system. Technology alternatives for smart 
energy efficiency. Smart grid case studies in other countries. 

 

01205556 ระเบียบวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในระบบก าลัง 3(3-0-6) 
 (Computer Methods in Power System)  
 การแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ระบบก าลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ันตอนวิธี

ในการค านวณการวิเคราะห์กระแสลัดวงจรและการไหลของโหลดในระบบก าลัง ข้ันตอนวิธี
ของการค านวณสมการเชิงพีชคณิตชนิดไม่เชิงเส้นส าหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
ก าลัง 

 

 Solving problems in power system analysis by using computer program. 
Algorithms in computing short circuit analysis and load flow in power system. 
Algorithms of nonlinear algebraic equations for solving power economic 
problems. 

 

01205557 วิศวกรรมคณุภาพของระบบก าลงั 3(3-0-6) 
 (Power System Quality Engineering)  
 ความหมายของคุณภาพของไฟฟ้าก าลังจากมุมมองทางด้านคุณค่าต่อผู้ใช้ไฟ 

เส้นกราฟซีบีอีเอ็มเอ และการประยุกต์ใช้งาน การควบคุมและการคุมค่าแรงดัน ปญัหา
ไฟฟ้าขัดข้องและการตัดไฟฟ้า การพองค่าและการหย่อนค่าของแรงดัน แรงดนัเสิร์จ ฮาร์โม
นิก การวัดค่าทางคุณภาพของไฟฟ้าก าลังและการประเมินค่า การจัดข้ันตอนการปรับปรุง
คุณภาพของไฟฟ้าก าลังที่มีประสิทธิผลต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

 

 Power quality from the standpoint of customer value. Computer and 
business equipment manufacturers association (CBEMA )curves and their 
application. Voltage control and regulation. Outages and interruptions. 
Voltage swells. Sags and surges. Harmonics. Customer value and evaluation. 
Power quality measurement and evaluation. Effective power quality 
improvement programs to meet customer’s need. 

 

01205558 การวางแผนระบบก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Systems Planning)  
 การพยากรณ์การเพ่ิมข้ึนของความต้องการพลังงานไฟฟ้า การค านวณความเช่ือถือได้

ของระบบไฟฟ้าก าลัง การจ าลองการผลิตของระบบไฟฟ้าก าลัง การวางตารางการ
บ ารุงรักษาของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าก าลัง การวางแผนการก าเนิดไฟฟ้า การวางแผนระบบ
เครือข่าย 

 

 The forecasting of growth of demand for electrical energy. Power 
system reliability calculation. Power system probabilistic production 
simulation. Maintenance scheduling of generating units in a power system. 
Generation planning. Network planning. 
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01205559** การด าเนนิงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบก าลัง 3(3-0-6) 
 (Economic Operation of Power Systems)  
 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันที่ไม่เป็นเส้นตรง ลักษณะเฉพาะของโรงจักร

ไฟฟ้าพลังไอน้ า การจ่ายโหลดอย่างประหยัด การสร้างสมการก าลังไฟฟ้าสูญเสีย การ
ค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า การไหลของก าลังไฟฟ้าอย่างเหมาะที่สุด การไหลของ
ก าลังไฟฟ้าแบบ ดีซี การปรับค่าก าลังผลิตไฟฟ้าและการปลดโหลดออกบางส่วนอย่าง
เหมาะสมที่สุดเพ่ือบรรเทาสภาวะการเกินพิกัดของสายส่ง  

 

 Nonlinear function optimization. Characteristics of steam power plants. 
Economic dispatch. Derivation of loss formula. Power flow calculations. 
Optimal power flow. DC power flow. Optimal generation rescheduling and 
load shedding to alleviate transmission line overloads. 

 

01205561** ระบบพลวัตและการควบคุม 3(3-0-6) 
 (Dynamical Systems and Control)  
 ปริภูมิเชิงเส้นและตัวด าเนินการเชิงเส้น การพรรณนาแบบสัญญาณเข้าสัญญาณออก

และแบบตัวแปร สถานะของระบบเวลาต่อเนื่อง ผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเวลาต่อเนื่อง 
ความสามารถควบคุมได้และความสามารถสังเกตได้ของระบบเชิงเส้นเวลาต่อเนื่อง การท า
ให้เป็นจริง เสถียรภาพของการพรรณนาแบบสัญญาณเข้าสัญญาณออกและแบบตัวแปร
สถานะ การป้อนกลับ สถานะและตัวประมาณค่าสถานะ การควบคุมการติดตามแบบเชิง
เส้นก ากับ 

 

 Linear space and linear operator. Input-output and state-variable 
descriptions of continuous-time linear systems. Solution of continuous-time 
linear systems. Controllability and observability of continuous-time linear 
systems. Realizations. Stability of the input-output and state-variable 
descriptions. State feedback and state estimators. Asymptotic tracking 
control. 

 

01205562** การควบคมุดิจทิัลของระบบพลวัต 3(3-0-6) 
 (Digital Control of Dynamic Systems)  
 วิชาที่ต้องมาเรียนก่อน: 01205561  
 ระบบเชิงเส้นเวลาไม่ต่อเนื่อง ผลการแปลงซี การวิเคราะห์ระนาบซีของระบบเชิงเส้น

เวลาไม่ต่อเนื่อง การออกแบบตัวควบคุมโดยวิธีโลกัสของราก การออกแบบตัวควบคุมโดย
วิธีการตอบสนองเชิงความถ่ี การวิเคราะห์ปริภูมิสถานะ ความสามารถควบคุมได้และ
ความสามารถสังเกตได้ของระบบเชิงเส้นเวลาไม่ต่อเนื่อง การวางโพลและการออกแบบตัว
ประมาณค่า ระบบเซอร์โว 

 

 Discrete-time linear systems. Z-transform. Z-plane analysis of discrete-
time linear systems. Controller design by root-locus method. Controller 
design by frequency-response method. State-space analysis. Controllability 
and observability of discrete-time linear systems. Pole placement and 
observer design. Servo systems. 

 

01205563 ระบบควบคมุไม่เชิงเส้น 3(3-0-6) 
 (Nonlinear Control Systems)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01205562 และ 01205564  
 การวิเคราะห์ระนาบเฟส สมบัติหลักมูลของระบบไม่เชิงเส้น เสถียรภาพเลียปูโนฟ 

ทฤษฎีเสถียรภาพก้าวหน้า วงโคจรเป็นคาบ การเฉล่ีย ระบบไม่เชิงเส้นแบบป้อนกลับ การ
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ออกแบบตัวควบคุมไม่เชิงเส้น 
 Phase plane analysis. Fundamental properties of nonlinear systems. 

Lyapunov stability. Advanced stability theory. Periodic orbits. Averaging, 
nonlinear feedback systems. Nonlinear controller design. 

 

01205564 การควบคมุเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 
 (Optimum Control)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01205561   
 การท าให้เหมาะที่สุด การแปรผันของแคลคูลัส ทฤษฎีของสนามและเงื่อนไขเพียงพอ

ของค่าสุดขีดสัมพัทธ์ หลักค่าสูงสุดของฟอนตริยาจิน ทฤษฎีของแฮมิลตัน -การยาโคบี 
ควบคุมแบบป้อนกลับเหมาะที่สุด การควบคุมแบบแบงแบง การควบคุมเหมาะที่สุดใน
ปริภูมิเอชสอง 

 

 Optimization. Calculus of variations. Theory of fields and sufficient 
conditions of relative extremum. Pontryagin maximum principle. Hamilton-
Jacobi theory. Optimal feedback control. Bang-bang control. H2 optimal 
control. 

 

01205565* การควบคมุอัจฉรยิะ 3(3-0-6) 
 (Intelligent Control)  
 การควบคุมปรับตัวได้ การควบคุมปรับตัวแบบมีการอ้างอิงตามแบบจ าลอง กฎการ

ปรับตัวเลียปูโนฟและเอ็มไอที เทคนิคการปรับอัตราขยายแบบจัดก าหนดการ ข้ันตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม การควบคุมปรับตัวตามการเรียนรู้โดยการค านวณซ้ า ทฤษฎีเซตคลุมเครือและ
ทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบโครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้งานของ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือและระบบโครงข่ายประสาทเทียมในระบบควบคุมและระบบควบคุม
ทางเลือก 

 

 Adaptive control. Model reference adaptive control. Lyapunov and MIT 
adaptive rule. Gain scheduling technique. Genetic algorithm. Iterative learning 
control. Fuzzy set and fuzzy logic theory. Artificial neuron networks. 
Applications of fuzzy logic and artificial neuron networks in control system 
and alternative control system. 

 

01205566* การควบคมุทนทาน 3(3-0-6) 
 (Robust Control)  
 การควบคุมทนทานเบือ้งตน้ พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับการควบคุมทนทาน ค่าประจ า

ของสัญญาณ ค่าประจ าของระบบ ปริภูมิเอชสอง และปริภูมิเอชอนนัต์ โครงสร้างป้อนกลับ
และเสถียรภาพภายใน ข้อก าหนดสมรรถนะและข้อจ ากัด การลดอันดับแบบจ าลองแบบได้
ดุล ความไม่แน่นอนของแบบจ าลองและความทนทาน การแปลงเศษส่วนเชิงเส้น ค่าเอกฐาน
แบบโครงสร้างและการสังเคราะห์มิว การออกแบบตัวควบคุมทนทาน การออกแบบ
โครงสร้างตัวควบคุม การลดอันดับตัวควบคุม อสมการเมทริกซ์เชิงเส้น กรณีศึกษา 

 

 Introduction to robust control. Linear algebra for robust control. Signal 
norm, systems norm, H2 space, and H∞ space. Feedback structure and 
internal stability. Performance specifications and limitations. Balanced model 
reduction. Model uncertainty and robustness. Linear fractional 
transformation. Structured singular value and  synthesis. Robust controller 
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design. Controller structure design. Controller reduction. Linear Matrix 
Inequalities. Case studies. 

01205567* ระบบปฏิสมัพนัธม์นุษย์กับหุน่ยนต ์ 3(3-0-6) 
 (Human-Robot Interaction System)  
 การออกแบบตัวควบคุม การเข้าใจภาษาธรรมชาติ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

หุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ การวิเคราะห์จลศาสตร์การเคล่ือนที่และจลศาสตร์ผกผัน การ
สร้างแบบจ าลองพลวัตของระบบหุ่นยนต์ การควบคุมหุน่ยนต์เพ่ือตอบสนองกับส่ิงแวดล้อม
ที่ไม่รู้จักหรือกับผู้ปฏิบัตงิาน การควบคุมหุ่นยนต์ผ่านทางไกลโดยระบบควบคุมสองทศิทาง 
หรือระบบควบคุมหลายทิศทาง 

 

 Controller design. Natural language understandings. Human-robot 
interaction. Mechatronics. Analysis of forward kinematics and inverse 
kinematics. Dynamic modeling of robot system. Control of robot to interact 
with an unknown environments or human operators. Tele-operated robot 
through bilateral or multilateral control. 

 

01205568 ทฤษฎีและการออกแบบหุน่ยนต ์ 3(3-0-6) 
 (Robotic Theory and Design)  
 จลนพลศาสตร์ การวิเคราะห์ต าแหน่ง การเคล่ือนไหวและความเร็วเชิงอนุพันธ์ การ

วิเคราะห์พลวัตและแรง ตัวรับรู้และการก าหนดเอกลักษณ์โดยใช้ภาพ วิทัศน์หุ่นยนต์ การ
วางแผนเส้นทางเดินและการควบคุม 

 

 Kinematics. Position analysis. Differential motions and velocities. 
Dynamic analysis and forces. Sensors and image identification. Robot vision. 
Trajectory planning and control. 

 

01205571 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Electrical Machines)  
 หลักการของเครือ่งจักรกลไฟฟ้า ทฤษฎีแกนอ้างอิง การจ าลองทางคณิตศาสตร์และ

การวิเคราะห์การท างานในสภาวะพลวัตของเครื่องจักรกระแสตรง เครื่องจกัรแบบเหนี่ยวน า
และเครื่องจักรแบบซิงโครนัส การวิเคราะห์การท างานด้วยคอมพิวเตอร์ในสภาวะช่ัวครู่ 

 

 Principles of electrical machines. Reference frame theory. Mathematical 
modeling and analysis of dynamic performances of dc machines. Induction 
machines and synchronous machines. Computer simulation for operations 
during transient conditions. 

 

01205572** เครื่องแปลงผนัก าลังสามเฟส 3(3-0-6) 
 (Three-Phase Power Converters)  
 หลักการท างานของเครื่องแปลงผันสามเฟสอาศัยการมอดูเลตความกว้างพัลส์ การ

ออกแบบการควบคุมส าหรับเครือ่งแปลงผัน การจ าลองสัญญาณขนาดเล็กโดยใช้แกนพิกัดที่
หมุนเคล่ือนทีก่ารออกแบบควบคุมแบบวงรอบปดิ การใช้เวกเตอร์สถานะการสวิตช์และ
ระบบการมอดูเลต อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง 

 

 Power conversion principles in three-phase pulse width modulation 
converters. Controller design for the converters. The small signal modeling in 
rotating coordinates. Closed-loop control design. Use of switching-state 
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vectors and different modulation schemes. Power Semiconductor Devices.  
01205573 เทคโนโลยีพลงังานหมนุเวียนและผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology and Small Power Producers)  
 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม พลังงานแสงอาทิตย์ เช้ือเพลิงมวลชีวภาพ เซลล์

เช้ือเพลิงไฮโดรเจนและ แหล่งพลังงานอื่น ระบบจัดการพลังงานหมุนเวียน ระบบผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก องค์ประกอบและหลักการท างานของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย ระบบ
ป้องกนั วงจรอินเวอร์เตอร์ก าลัง และการเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้าก าลัง  

 

 Electrical energy conversions from wind. Solar energy. Biomass fuel. 
hydrogen fuel cell and other energy sources. Renewable energy 
management system. Small power producers. Components and operation 
principle of distributed generators. Protection system. Power inverter circuits 
and utility interfaces. 

 

01205574 ระบบสง่และจ าหน่ายก าลงัไฟฟ้าแบบปรบัตัวได ้ 3(3-0-6) 
 (Flexible Power Transmission and Distribution System)  
 ระบบส่งและจ าหน่ายก าลังไฟฟ้าอัตโนมัติ หลักการควบคุมพารามิเตอร์ของระบบส่ง

และจ าหน่ายก าลังไฟฟ้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลังสูง หลักการท างานของอุปกรณ์
ส าหรับส่งกระแสสลับแบบปรับตัวได้ แบบจ าลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังในระบบส่ง
และจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า กรณีศึกษาระบบที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

 

 Power transmission and distribution system automation. Control 
principles of electrical power transmission and distribution parameters based 
on high power electronics circuits. Operating principle of flexible alternating 
current transmission system devices. Power electronics device modeling for 
power transmission and distribution system. Case studies on existing systems. 

 

01205575 การวิเคราะหฟ์อลตท์ี่ไม่สมดุล 3(3-0-6) 
 (Unbalanced Fault Analysis)  
 องค์ประกอบสมมาตร การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร พารามิเตอร์ระบบไฟฟ้า

ก าลัง  ล าดับอิมพีแดนซ์และแอตมิตแตนซ์ของสายส่ง ล าดับอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง การ
เปล่ียนให้สมมาตรฟอลต์พร้อมกัน การท าให้ง่ายในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่
สมดุล การแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 Symmetrical components. Analysis of unsymmetrical faults. Power 
system parameters. Sequence impedance and admittance of transmission 
lines. Sequence impedance of transformers. Change in symmetry 
simultaneous faults. Analytical simplification. Unbalanced fault analysis. 
Computer solution. 

 

01205576 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงูข้ันสงู 3(3-0-6) 
 (Advanced High Voltage Engineering)  
 ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง แหล่งก าเนิดแรงดันเกิน การป้องกันแรงดันเสิร์จ 

พฤติกรรมของหม้อแปลงและเสาไฟแรงสูงภายใต้แรงดันกระโชกฟ้าผ่า ผลกระทบของโคโร
น่า พฤติกรรมของฉนวนก๊าซ ฉนวนเหลว ฉนวนแข็ง บนสนามไฟฟ้าแรงสูง สมบัติของ
โครงสร้างและการท างานของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบและการผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและฉนวน  เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ผลกระทบของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากไฟฟ้าแรงสูงต่อสุขภาพของประชาชน  
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 High voltage power transmission system. Sources of overvoltage. 
Protection from high voltage surges. Transformer and towers behavior under 
lightning surge. Corona effects. Behavior of gaseous. Liquid, solid dielectrics 
in high voltage electric fields. Structures and operating characteristics of high 
voltage equipment. Design and manufacturer of high voltage equipment and 
insulation. High voltage testing techniques. Effects of high voltage 
electromagnetic fields on public health. 

 

01205577 การผลติก าลังไฟฟ้าแบบกระจายและการสะสมพลงังาน 3(3-0-6) 
 (Distributed Generation and Energy Storage)  
 แหล่งพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล แหล่งพลังงานทดแทนที่ใช้กับระบบไฟฟ้าก าลัง 

หลักการท างานของการผลิตก าลังไฟฟ้าแบบกระจาย ระบบจัดเก็บพลังงาน อุปกรณ์ส าหรับ
การจัดเก็บพลังงาน ประเด็นคุณภาพไฟฟ้าและการป้องกันส าหรับการผลิตก าลังไฟฟ้าแบบ
กระจาย มาตรฐานการเช่ือมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจายเข้ากับระบบไฟฟ้าก าลัง 

 

 Fossil fuel based energy sources. Utility-integrated renewable energy 
sources. Operation principle of distributed generation. Energy storage system. 
Energy storage devices. Power quality and protection issues of distributed 
generation. Standards of Interconnecting distributed generators with electric 
power systems. 

 

01205578** ความเช่ือถือได้ของระบบจ าหน่ายก าลงั 3(3-0-6) 
 (Power Distribution System Reliability)  
 ระบบจ าหน่ายก าลัง ตัววัดและดัชนีความเช่ือถือได้ สาเหตุของการขัดข้อง 

พารามิเตอร์ความเช่ือถือได้ของส่วนประกอบ การสร้างแบบจ าลองความเช่ือถือได้ของ
ส่วนประกอบ การสร้างแบบจ าลองความเช่ือถือได้ของระบบ การประเมินความเช่ือถือได้
ของระบบจ าหน่าย การจ าลองแบบมอนติคาร์โล การวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ของระบบ 
กรณีศึกษา 

 

 Power distribution systems. Reliability metrics and indices. Interruption 
causes. Component reliability parameters. Component reliability modeling. 
System reliability modeling. Reliability assessment of power distribution 
systems. Monte Carlo simulation. System reliability analysis. Case studies. 

 

01205579 องค์ประกอบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะและวิธีการควบคุมข้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Smart Grid Components and Advanced Control Method)  
 องค์ประกอบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สมาร์ตมิเตอร์และหน่วยรวบรวมข้อมูล 

หน่วยวัดเฟเซอร์ สายส่งตัวน าย่ิงยวด สวิตช์และตัวน าข้ันสูง หม้อแปลงสถานะของแข็งและ
ตัวจ ากัดกระแสผิดพร่อง อุปกรณ์ในระบบสายส่งกระแสสลับยืดหยุ่นได้ยุคใหม่และอุปกรณ์
แก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า แนวคิดไมโครกริด วิธีการควบคุมข้ันสูง การรับรู้และการวัด การ
เฝ้าสังเกตเวลาจริง การส่ือสารรวมส าหรับองค์ประกอบข้ันสูง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
จากโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การท าให้เป็นอัตโนมัติของระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ก าลัง แบบแผนการป้องกนัระบบข้ันสูง 

 

 Smart grid components: smart meter and data concentration unit, 
phasor measurement unit, superconducting transmission cables, advanced 
switches and conductors, solid-state transformers and fault current limiters. 
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Modern flexible AC transmission system and power quality mitigation 
devices. Microgrid concept. Advanced control method: sensing and 
measurements. Real-time monitoring. Integrated communications for 
advanced components. Smart grid data analysis techniques. 
Transmission/distribution automation. Advanced system protection schemes. 

01205581** สถาปตัยกรรมระบบคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer System Architecture)  
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น วิวัฒนาการและสมรรถนะของระบบ ฟังก์ชันการ

ท างานและการเช่ือมต่อของระบบ หน่วยความจ าแบบแคช หน่วยความจ าหลักและ
หน่วยความจ าส ารอง อินพุต-เอาท์พุต การสนับสนุนของระบบปฏิบัตกิาร การค านวณทาง
คณิตศาสตร์และดิจิตอลลอจิก คุณลักษณะ ฟังก์ชันการท างาน การอ้างอิงข้อมูลของ
ชุดค าส่ัง โครงสร้างของหน่วยประมวลผล การประมวลผลแบบขนาน ระบบคอมพิวเตอร์
แบบหลายแกน 

 

 Introduction to computer architecture. Computer evolution and 
performance. Computer function and interconnection. Cache memory. 
Internal and external memory. Input-Output. Operating System support. 
Computer arithmetic and digital logic. Characteristics, functions, addressing 
modes of instruction set. Processor structure. Parallel processing. Multicore 
computers. 

 

01205582** เครือข่ายสื่อสารและคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบก าลัง 3(3-0-6) 
 (Computer and Communication Network for Power Systems)  
 หลักการส่ือสารดิจิทัล หลักการส่ือสารผ่านสายไฟฟ้า หลักการส่ือสารไร้สายด้วยคล่ืน

ความถ่ีวิทยุ หลักการเครือข่ายส่ือสารข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่ายส่ือสารส าหรับองค์ประกอบ
พ้ืนฐานมิเตอร์ข้ันสูง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล 

 

 Principles of digital communication. Principle of power line 
communication. Principle of radio frequency wireless communication. 
Principle of data communication network. Communication network 
technology for advanced metering infrastructure. Information security 
management. 

 

01205583* การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 3(3-0-6) 
 (Application Development)  
 ระเบียบวิธีในการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาจากความคิดถึงผลิตภัณฑ์ การ

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคช่ัน การจัดการฐานข้อมูลและการต่อประสานของ
แอพพลิเคช่ันเพ่ือการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล วิธีการและเครื่องมือส าหรับการพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน วงชีวิตการพัฒนาระบบ ข้ันตอนที่เป็นระบบส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
ต้นแบบ 

 

 Methodologies in system development. Development processes from 
idea to product. Application analysis, design, and development. Database 
management and application interfaces for accessing database systems. 
Methods and tools for application development. System development life 

 

                                                 
** วิชาปรับปรุง 
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cycle. Systematic approaches in the development of prototyped 
applications. 

01205584** การท าเหมืองข้อมูลส าหรบัวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 (Data Mining for Electrical Engineering)  
 แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าเหมืองข้อมูล ธรรมชาติของข้อมูลในงานประยุกต์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การส ารวจข้อมูล การเตรียมข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล การ
จ าแนกและการพยากรณ์ การจับกลุ่ม การตรวจหาค่าผิดปกติ กฎการเช่ือมโยง การตรวจหา
แบบรูปเชิงล าดับ การท าเหมืองข้อมูลเชิงกาลเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

 

 Basic concepts of data mining. Nature of data in electrical engineering 
applications. Data exploration. Data preparation. Data mining techniques. 
Classification and prediction. Clustering. Anomaly detection. Association 
rules. Sequential pattern detection. Temporal data mining. Big data analysis. 

 

01205585* คลังข้อมูลและการสร้างแบบจ าลองข้อมูลส าหรบัการบรหิารทรัพย์สนิ 3(3-0-6) 
 (Data Warehouse and Data Modeling for Asset Management)  
 แนวคิดการบริหารทรัพย์สิน วงชีวิตการคลังข้อมูล ระเบียบวิธีการออกแบบคลังข้อมูล 

การบูรณาการระบบการบริหารทรัพย์สิน แบบจ าลองข้อมูลเชิงแนวคิดส าหรับการบริหาร
ทรัพย์สิน การสร้างแบบจ าลองเพ่ือการบริหารทรัพย์สิน 

 

 Concept of asset management. Data warehousing life cycle. Data 
warehouse design methodologies. Asset management system integration. 
Asset management conceptual data model. Asset management modeling. 

 

01205586* การแก้ปญัหาเชิงปฏบิัตทิางวิศวกรรมไฟฟ้า 4(1-9-7) 
 (Practical Problem Solving in Electrical Engineering)  
 จรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรม การเผชิญปัญหาจริงในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์

ปัญหาเชิงเทคนิค การบริหารโครงการ การบรหิารการท างานเป็นทีม การวางแผนโครงการ
และการกระจายความรับผิดชอบ การเขียนข้อเสนอโครงการและการน าเสนอ การเก็บ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ การหาค าตอบของปัญหาและการบูรณาการ การเขียนรายงานทาง
เทคนิค การน าเสนอแนวทางการแก้ปญัหา 

 

 Engineering ethics. Encountering practical problems in industry. Analysis 
of practical problem. Project management. Team work management. Project 
planning and distribution of responsibility. Proposal writing and presentation. 
Data collection and analysis. Solution finding and integration. Technical 
report writing. Technical presentation of proposed solutions. 

 

01205587 การออกแบบและหลกัการเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย ์ 3(3-0-6) 
 (Biomedical Instrumentation and Design)  
 การวัดและวิเคราะห์ศักย์ชีวภาพ ลักษณะของทรานส์ดิวเซอร์ทางชีวการแพทย์ ความ

ปลอดภัยทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้วงจรรวม วงจรขยายเชิงด าเนินการ การเช่ือมโยงกับ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สัญญาณและการประมวลสัญญาณ การแสดงผล 

 

 Measurement and analysis of bio-potentials. Biomedical transducer 
characteristics. Electrical safety. Applications of integrated circuits, 
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operational amplifiers, computer interfacing. Signal analysis and signal 
processing. Display. 

01205588** การออกแบบระบบไบโอเมตริก 3(3-0-6) 
 (Biometric System Design)  
 ระบบไบโอเมตริกเบื้องต้น การรู้จ าลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา ดีเอ็นเอ และอื่นๆ ไบโอ

เมตริกหลายแบบจ าลอง การออกแบบระบบระบตุัวบุคคลสเกลใหญ่ การทดสอบและการ
ประเมินค่าสมรรถนะ การออกแบบฐานข้อมูลไบโอเมตรกิและการบูรณาการระบบ การ
บริหารอัตลักษณ์ ความมั่นคงระบบไบโอเมตรกิ มาตรฐานไบโอเมตริก ประเด็นภาวะส่วนตัว 
เทคโนโลยีไบโอเมตริกข้ันสูงในปัจจุบัน 

 

 Introduction to biometric systems. Recognitions of fingerprint, face, iris, 
DNA, and others. Multimodel biometrics. Large-scale Identification system 
design. Performance testing and evaluation. Biometric databases and system 
integration design. Identity management. Biometric system security. Biometric 
standards. Privacy issues. Current advances in biometric technology. 

 

01205589** การบูรณาการและการจดัการโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ 3(3-0-6) 
 (Smart Grid Integration and Management)  
 มาตรฐานและข้อก าหนดของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบจัดการจ าหน่ายแบบฉลาด 

การจัดการข้อมูลมิเตอร์ การจัดการไฟฟ้าดับ การตอบสนองตามความต้องการ การ
ประมาณสถานะของระบบจ าหน่าย การจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบฉลาด การ
จัดการภายใต้เงื่อนไข ระบบการจัดการงาน การจัดการเครือ่งมือและสินทรัพย์ รูปแบบ
ธุรกิจแบบใหม ่

 

 Smart grid standard and regulations. Smart distribution management 
system. Meter data management. Outage management. Demand response. 
Distribution state estimation. Smart energy efficiency management. Condition 
based management. Workforce management system. Facility and asset 
management. New utility business models. 

 

01205591** ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า I 1(1-0-2) 
 (Research Methodology in Electrical Engineering I)  
 การคิดเชิงระบบ การตัง้ปัญหาวิจัยและผลงานวิจัยที่คาดหวัง แนวทางการทบทวน

บทความวิจัยที่มีมาก่อน การออกแบบและการจดัการทดลองเบือ้งตน้ การเขียนรายงาน
วิจัย การน าเสนอแบบปากเปล่า 

 

 Systematic thinking. Research problem formulation and expected 
research contribution. Guideline to literature review. Fundamentals of 
designing and conducting experiments. Technical report writing. Oral 
presentation. 

 

01205592* ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า II 1(1-0-2) 
 (Research Methodology in Electrical Engineering II)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01205591  
 จรรยาบรรณและความสุจริต กระบวนการการเรียนรูด้้วยตนเอง การคดิเชิงวิเคราะห์ 

การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์ความเส่ียงของปัญหาวิจัย การ
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ทบทวนวรรณกรรม การเขียนบทสรุปการศกึษางานวิจัยที่มีมาก่อน การตั้งสมมุติฐาน การ
ท าวิจัยเบื้องต้น การเขียนข้อเสนอโครงงานวิทยานิพนธ์ การน าเสนอข้อเสนอโครงงาน
วิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า 

 Ethics and integrity. Self-learning process. Analytical thinking. Practical 
problem solving. Team work. Risk assessment of research problems. 
Literature review. Writing the literature review. Formulation of hypothesis. 
Preliminary research. Writing of thesis proposal. Oral presentation of thesis 
proposal. 

 

01205593* ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า III 1(1-0-2) 
 (Research Methodology in Electrical Engineering III)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01205592  
 จรรยาบรรณในการตีพิมพ์งานทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และจัดการปัญหาทาง

จริยธรรม การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ การท างานเป็นทีม การพัฒนา
ความก้าวหน้าในการวิจัย การประเมินบทความการประชุมวิชาการ การโต้แย้งผลการ
ประเมิน การเขียนบทความวิจัยส าหรับการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการแบบปากเปล่า 

 

 Ethics in scientific publishing. Analysis and handling of ethical problems. 
Critical thinking. Practical problem solving. Team work. Moving research 
forward. Review of conference papers. Rebuttal. Writing research articles for 
technical conferences. Oral presentation in technical conference.  

 

01205596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Electrical Engineering)  
 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับปรญิญาโท หัวข้อเรื่องเปล่ียนแปลงไปในแต่

ละภาคการศึกษา 
 

 Selected topics in electrical engineering at the master’s degree level  .
Topics are subject to change each semester. 

 

01205597 สัมมนา 2 
 (Seminar)  
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปรญิญาโท  
 Presentation and discussion on interesting topics in electrical 

engineering at the master’s degree level. 
 

01205598 ปญัหาพิเศษ 1-3  
 (Special Problems)  
 การศึกษาและวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็น

รายงาน 
 

 Study and research in electrical engineering at the master’s degree 
level and complie into a written report. 

 

01205599 วิทยานิพนธ ์ 1-12 
 (Thesis)  
 วิจัยในระดับปรญิญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์  
 Research at the master’s degree level and compile into a thesis.  
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3.2. ช่ือ-สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหนง่และคุณวุฒิอาจารย์ 
3.2.1. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1  นายกาญจนพันธ์ุ สุขวิชชัย 
 อาจารย ์
 วศ .บ( .วิศวกรรมไฟฟ้า)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
 M.Sc.  ( Electrical and Computer  
 Engineering) 
 University of New Haven, USA., 2549 
 D.Eng (Mechatronics)  
 Asian Institute of Technology, 2557 
 3-5707-00054-01-4 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Robotic and Control 

งานวิจัย 
1. Design of a Fuzzy Logic Adaptive Optimal Robust 

Controller for a Ball-Riding Robot, 2559 
2. Optimal Robust Controller for a Ball-Riding Robot, 

2558 
3. Development of Visual Odometry Estimation for 

an Underwater Robot Navigation System, 2558 
4. RoboCup Small-Size League: Past, Present and 

Future, 2558 

- 01205563 
01205565 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

2 นายเกียรติยุทธ กวีญาณ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า(  เกียรตินิยมอันดับสอง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 University of Bridgeport, USA, 2523 
 Diplome de Docteur (Systems Physiques)  
 Conservative National des Arts et Metiers-  
 Paris, France, 2532 
 3-1017-00142-43-1 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Energy Renewal 

งานวิจัย 
1. การศึกษาผลกระทบระบบแรงต่ าต่อการต่อลงดินของหม้อ

แปลงแบบต่อแยกและแบบต่อร่วมเมื่อเกิดความผิดพร่องท่ี
ระบบแรงสูง, 2559 

2. Analysis of Electric Field and Magnetic Field from 
Overhead Subtransmission Lines Affecting 
Occupational Health and Safety in MEA’s Power 
System, 2559 

3.  Managing and Planning Program Development of 
Electrical Power Consumption for Feed Factory, 
2558 

01205513 
01205575 
01205597 
01205599 

01205513 
01205575 
01205576 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

3  นายคมสันต์ หงษ์สมบัติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า )เกียรตินิยมอันดับ หน่ึง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2540 
 วศ .ม.  (วิศวกรรมไฟฟา้)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2542 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Osaka University, Japan, 2546 
 3-3301-00584-00-6 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power System Dynamics, Controls and   
 Stability, Planning, Modeling, Renewal  
 Energy 

งานวิจัย 
1. Intelligent Determination of a Battery Energy 

Storage System Size and Location Based on RBF 
Neural Networks for Microgrids, 2559 

2. Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and 
Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid 
Nonthermal Discharge Plasma, 2559 

3. Fuzzy Logic Voltage Regulator for Improving 
Transient Stability and Fault Ride Through 
Capability of DFIG Wind Turbines, 2558 

01205551 
01205554 
01205555 
01205574 
01205599 

01205551 
01205553 
01205554 
01205555 
01205574 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

4 นางสาวจันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล  
 อาจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
 วศ.ม. )วิศวกรรมไฟฟา้( 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 
 วศ.ม. )วิศวกรรมไฟฟา้( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
 D.Sc. (Electrical Engineering) 
 George Washington University, USA., 2544 
 3-1009-00356-58-1 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Adaptive control / Stochastic control,  
 Identification, Linear control  

งานวิจัย 
1. Object identification using reaction force from 

disturbance observer in a tele-operated robot 
system, 2558 

2. Object Identification Using Knocking Sound 
Processing and Reaction Force from Disturbance 
Observer, 2558 

3. Quadrotor Robot Based on Disturbance Observer 
Control, 2557 

01205564 
01205599 

01205564 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

5  นายเชาวลิต มิตรสันติสุข* 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ( .วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 
 M.Eng. (Electrical, Electronics and   
 Information Engineering)  
 Nagaoka University of Technology, Japan,  
 2550 
 D.Eng. (Energy and Environment Science), 
 Nagaoka University of Technology, Japan,  
 2553 
 3-1022-01945-89-0 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Robotics 

งานวิจัย 
1. Micro-Macro Bilateral Control in Delta Robot, 2558 
2. An Analysis of Force Response by Using 

Spectrogram, 2558 
3. Force Sensorless Control with 3D Workspace 

Analysis for Haptic Devices based on Delta Robot, 
2558 

4. Object Identification Using Knocking Sound 
Processing and Reaction Force from Disturbance 
Observer, 2558 

01205562 
01205599 

01205561 
01205562 
01205567 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

6 นางณัฏฐกา หอมทรัพย์ 
 รองศาสตราจารย์  
 วท .บ.  (ฟิสิกส์)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520 
 วศ .ม.  (วิศวกรรมไฟฟา้)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร  
 ลาดกระบัง, 2523 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Tennessee Technological University, USA.,  
 2530 
 3-5212-00025-20-2 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Antenna and Electromagnetics 

งานวิจัย 
1. การจ าลองแบบผลกระทบท่ีเกิดจากคล่ืนโทรศัพท์มือถือท่ีมี

ต่อสมองของผู้ใช้โดยวิธีการเอฟดีทีดี, 2559 
2. การพัฒนา Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM 

ส าหรับต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ, 2558 
3. FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating 

near Metals, 2558 
 

01205541 01205541 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

7 นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 
 วศ.ม. )วิศวกรรมไฟฟา้( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

งานวิจัย 
1. Energy Harvesting from Ammonia Gas Treatment 

Tank in Organic Fertilizer Powder Plant, 2559 
2. Design of Energy Harvesting Thermoelectric 

Generator with Wireless Sensors in Organic 
FertilizerPlant, 2558 

01205599 01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

 3-1002-01156-55-9 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Embedded Systems 

3. The Development of Wireless Mesh Network on 
Embedded System using STM32F4 and 
MSP430F2618 Board base on RIP Protocol, 2558 

01205597 
01205598 
01205599 

8  นายดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 West Virginia University, USA., 2542 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 West Virginia University, USA., 2546 
 3-1009-04002-17-2 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power System Reliability & Optimization 

งานวิจัย 
1. แนวทางการศึกษาค่าดัชนีสุขภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์ใน

ระบบจ าหน่าย, 2559 
2. กลยุทธ์การควบคุมระบบสะสมพลังงานส าหรับระบบ

จ าหน่ายก าลัง, 2558 
3. การพยากรณ์พลังงานไฟฟา้ของ กฟภ. โดยใช้วิธีการแยก

ส่วนประกอบร่วมกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน, 
2558 

4. Land-Use Change Prediction by CA-markov 
method for Electric Load Density Map, 2558 

01205559 
01205578 
01205597 
01205599 

01205559 
01205578 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

9 นายดุสิต ธนเพทาย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า )เกียรตินิยมอันดับ หน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
 M.Eng. (Electronics and Computer Science) 
 Toyama University, Japan, 2543 
 D.Eng. (System Science and Engineering)  
 Toyama University, Japan, 2546 
 3-1499-00233-81-0 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Electronics & Biomedical Engineering 

งานวิจัย 
1. Development of a Device to Detect Sound from 

Knee Joint of Patients before and after Surgery, 
2559 

2. EEG-Based Analysis of Auditory Stimulus in a 
Brain-Computer Interface, 2558 

3. Smart Dog Cage System, 2558 

01205587 
01205599 

01205587 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

10  นายเด่นชัย วรเศวต 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Syracuse University, USA., 2543 
 Ph.D (Electrical Engineering) 
 Syracuse University, USA., 2545 
 3-1006-00651-96-1 
 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Electromagnetics, RF/Microwave Devices 

งานวิจัย 
1. Enhanced pseudo-dynamic receive beamforming 

using focusing delay error compensation, 2557 
2. Investigation of mounting effect for single layer 

dual mode antenna for UHF RFID tag using open 
stubs, 2557 

3. Shifted Focusing Method for Ultrasound Imaging, 
2556 

01205544 
01205599 

01205543 
01205544 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

11  นายตฤณ แสงสุวรรณ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527 
 MS.c. (Electrical Power Engineering) 
 University of Manchester Institute of  
 Science and Technology, UK, 2534 
 Ph.D. (Electrical Power Engineering) 
 University of Manchester Institute of  
 Science and Technology, UK, 2538 

งานวิจัย 
1. GIFL Gain Choosing Technique for Fast Voltage   
    Sag/Swell Detection, 2559 
2. A novel simulation of AC magnetic contactor 

based on electromagnetic transients program, 
2557 

3. Using Superimposed Quantity Theory and 
Negative Sequence Network for Unbalanced 
Voltage Sag Source Detection, 2556 
 

01205557 
01205599 

01205557 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

 3-1006-01717-24-8 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power Systems Reliability 

12  นายถิระภัทร จริยะนรวิชช์ 
 อาจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า(   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
 วศ.ม. )วิศวกรรมไฟฟา้( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
 วศ.ด. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 
 3-3399-00186-42-9 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Electromagnetics 

งานวิจัย 
1. การพัฒนา Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM 

ส าหรับต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ, 2558 
2. FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating 

near Metals, 2558 
3. FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating 

near a One Metal Cell, 2557 

01205599 01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

13  นายธีรสิทธ์ิ เกษตรเกษม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า )เกียรตินิยม อันดับสอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Syracuse University, USA., 2542 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Syracuse University, USA., 2545 
 3-1005-03833-18-9 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Remote Sensing and Applications 

งานวิจัย 
1. An SAR Image Speckle Removal Algorithm via 

Image Segmentation, 2558 
2. Fusion and Registration of THEOS Multispectral 

and Panchromatic Images International Journal of 
Remote Sensing, 2557 

3. An Automatic Rice Crop Height Measurement 
Using a Field Survey and Digital Image Processing, 
2557 

01205517 
01205529 
01205599 

01205517 
01205529 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

14  นายนิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช 
 อาจารย ์
 วศ .บ . (วิศวกรรมระบบควบคุม) เกียรตินิยมอันดับ 
 หน่ึง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
 ลาดกระบัง, 2541 
 M.Sc. (Electric Power) 
 University of Newcastle upon Tyne, UK,  
 2544 
 
 Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) 
 University of Nottingham, UK, 2557 
 3-3111-00015-98-3 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power Electronics 

งานวิจัย 
1. Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and 

Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid 
Nonthermal Discharge Plasma, 2559 

2. Arc Flash Hazard in Distribution System with 
Distributed Generation, 2559 

3. Field emission graphene–oxide–silicon field effect 
based photodetector, 2558 

01205571 
01205573 
01205574 
01205599 

01205549 
01205571 
01205573 
01205574 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

15  นางปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 B.S. (Electrical Engineering)  
 University of Arizona, USA., 2532 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 University of Cincinnati, USA., 2536 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 

งานวิจัย 
1. ระบบตรวจวัดเก็บข้อมูลระยะไกลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบ

ผสมผสาน ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาโดยใช้โปรแกรม 
Labview และระบบฐานข้อมูล, 2559 

2. Development of a Motion Controller for a 
Parachute Rice Sprout Transplanter, 2559 
 

01205538 
01205591 
01205597 
01205599 

01205538 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

 University of Cincinnati, USA., 2537 
 3-1002-00931-31-1 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Green Energy 

3. Performance of a Hybrid System at Phu Kradueng 
National Park, 2558 

01205597 
01205598 
01205599 

16 นางสาวปานจิต ด ารงกุลก าจร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ.. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Oklahoma State University, USA., 2536 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Oklahoma State University, USA., 2542 
 3-5499-00085-24-8 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power Economics & Optimization in Power  
 Systems 

งานวิจัย 
1. ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ท่ีเหมาะสมส าหรับ

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับผู้ใช้ไฟท่ีมีการ
คิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน, 2558 

2. Optimal Spinning Reserve considering Wind Power 
Reliability Index by Security-Contrained Unit 
Commitment, 2557 

3. Hybrid computational method for step-bidding 
price optimal power flow, 2556 

01205556 
01205599 

01205556 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

17  นายพันศักด์ิ เทียนวิบูลย์* 
 อาจารย ์
 วศ .บ( .วิศวกรรมไฟฟ้า)  เกียรตินิยมอันดับสอง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 University of Southern California, USA., 2541 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 University of Southern California, USA., 2545 
 3-1015-00112-33-3 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Communication Theory & Systems,  
 Detection, Estimation and Equalization 

งานวิจัย 
1. Simple Prediction Model for Diurnal Rain 

Attenuation Statistics on Earth-Space Links, 2560 
2. A Pinger Localization Algorithm Using Sparse 

Representation for Autonomous Underwater 
Vehicles, 2560 

3. Ku-band (12 GHz) Earth-Space Rain Attenuation 
Statistics in Nonthaburi, Thailand, in 2013-2014, 
2558 
 

01205512 
01205514 
01205522 
01205599 

01205512 
01205514 
01205522 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

18  นายพิสุทธ์ิ รพีศักด์ิ 
 อาจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  เกียรตินิยมอันดับสอง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 West Virginia University, USA., 2542 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 West Virginia University, USA., 2552 
 3-1009-05447-58-5 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Data Mining & Time Series Data Analysis  

งานวิจัย 
1. Operation Management of Micro Grid with Fuzzy 

Logic Controlled Storage System Using Two-stage 
Optimization, 2559 

2. Data Cleaning Approach for Asset Management of 
Power Transformer, 2559 

3. Cat’s Behavior Classification from Signal Recorded 
by Gyroscope Sensor, 2559 

 

01205536 
01205579 
01205584 
01205589 
01205599 

01205536 
01205579 
01205583 
01205584 
01205585 
01205589 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205599 

19  นายพูนลาภ ลามศรีจันทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า )เกียรตินิยมอันดับ หน่ึง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
 

งานวิจัย 
1. Wavelet Image Encoder using Modified Simple Bit-

Plane with Run-length coding and Golomb coding, 
2558 
 

01205523 
01205524 
01205599 

01205523 
01205524 
01205591 
01205592 
01205593 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

 วศ .ม.  (วิศวกรรมไฟฟา้)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
 D.Eng. (Telecommunications) 
 Asian Institute of Technology, 2547 
 3-4099-00405-18-9 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Data Compression & Digital Image  
 Processing 

2. Fingerprint Recognition Performance with WSQ, 
CAWDR, and JPEG2000 Compression, 2558 

3. A Practical Wavelet Compression for Arbitrarily-
SizedNatural Color Images", Kasetsart Journal 
Natural Science, 2556 

01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

20  นายพีระยศ แสนโภชน์ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า )เกียรตินิยมอันดับ หน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
 M.S. (Electrical Engineering Systems) 
 University of Michigan, USA., 2540 
 M.S. (Systems Science and Mathematics) 
 Washington University, USA., 2542 
 D.Sc. (Systems Science and Mathematics) 
 Washington University, USA., 2544 
 3-4199-00595-07-7 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
Control and Automation 

งานวิจัย 
1. Robust Geometric Control of a Two-Tank System, 

2559 
2. Nonlinear System Identification of pH Process 

using Hammerstein-Wiener Model, 2559 
3. Development of  Wireless Signal Transmission and 

Calibration of Geotechnical Instrumentation for 
Area 4.1 in Mae Moh Mine, Lamphang Province, 
2556 

01205561 
01205599 

01205561 
01205566 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

21  นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า )เกียรตินิยมอันดับ หน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
 M.S. (Computer Engineering) 
 University of Southern California, USA.,  
 2536 
 Ph.D. (Computer Engineering) 
 University of Southern California, USA.,  
 2541 
 5-1024-99004-57-6 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Computer System Architecture, Remote  
 Sensing, Embedded Systems 

งานวิจัย 
1. Daily Monitoring of Soil Moisture in Thailand by 

FY-2E Satellite, 2557 
2. Performance evaluation of Global Satellite 

Mapping of Precipitation (GSMaP) products over 
the Chaophraya River basin Thailand, 2557 

3. Rainfall estimation for real time flood  
    monitoring using geostationary meteorological   

satellite data, 2557 

01205582 
01205599 

01205581 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

22  นายมิติ รุจานุรักษ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
 M.S. (Information and Communication  
 Engineering) 
 University of Tokyo, Japan, 2548 
 Ph.D. (Information and Communication  
 Engineering) 
 University of Tokyo, Japan, 2551 
 3-1006-02077-26-9 
 

งานวิจัย 
1. Humanoid Robot Upper Body Motion Generation 

Using B-Spline-Based Functions, 2558 
2. Automatic Landing for Fixed-wing UAV Using 

Stereo Vision with A Single Camera and An 
Orientation Sensor: A Concep, 2558 

3. Color Marker Detection with Various Imaging 
Conditions and Occlusion for UAV Automatic 
Landing Control, 2558 

01205516 
01205568 
01205599 

01205516 
01205568 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=19869
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=19869
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=19869
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Machine Vision 

23  นายวชิระ จงบุรี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า )เกียรตินิยมอันดับ หน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Virginia Polytechnic Institute and State  
 University, USA., 2541 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Virginia Polytechnic Institute and State  
 University, USA., 2547 
 3-1020-00651-62-7 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Satellite Communications  
 and Wireless Communication Systems 

งานวิจัย 
1. การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเพื่อลดอัตราสายหลุด

ของการให้บริการโทรศัพท์มือถือโครงข่าย 3G ในพื้นท่ี
บริเวณด่านพรมแดนด่านศุลกากรแม่สาย, 2559 

2. การพัฒนา Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM 
ส าหรับต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ, 2558 

3. Evaluation of Channel Capacities throughout 
Power-Line Networks by Using Backward 
ImpedanceTransform Technique, 2557 

01205528 
01205548 
01205599 

01205528 
01205582 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

24  นายวรฐ คูหิรัญ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Pennsylvania State University, USA., 2541 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Pennsylvania State University, USA., 2546 
 3-1005-01797-14-2 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Electromagnetics, Antenna Engineering 

งานวิจัย 
1. Directivity and gain enhancement of  
   rectangular waveguide with near zero refractive  
   index superstrates, 2560 
2. A new technique to design planar dipole 

antennas by using Bezier curve and Particle 
Swarm Optimization, 2559 

3. Investigation on Possibility of the Mainbeam  
   Steering Capability of a Single Antenna  
   Element, 2559 
 

01205599 01205542 
01205545 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

25  นายวรดร วัฒนพานิช 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 B.Sc. (Electrical and Computer Engineering,    
Summa Cum Laude with Honors) 
 Cornell University, USA., 2548 
 S.M. (Electrical Engineering and Computer   
 Science) 
 Massachusetts Institute of Technology,  
 USA., 2550 
 Ph.D (Electrical Engineering and Computer  
 Science) 
 Massachusetts Institute of Technology,  
 USA., 2554 
 3-5399-00256-17-4 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Low-power Analog & Mixed-Signal 
Integrated Circuit Design 

งานวิจัย 
1. Graphical analysis and design of multistage 

operational amplifiers with active feedback Miller 
compensation, 2559 

2.Design of A Low-Power High Open-Loop Gain  
   Operational Amplifier for Capacitively- Coupled  
   Instrumentation Amplifiers, 2559 
3.A compact low-power mixed-signal architecture  
  for powerline interference rejection in  
  biopotential analog front ends, 2557 

 

01205532 
01205539 
01205599 

01205532 
01205533 
01205539 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

26  นางสาววัชรี วีรคเชนทร์ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
 M.S. (Electrical and Computer Engineering) 
 Northwestern University, USA., 2539 
 M.S. (Electrical  Engineering) 
 University of Wisconsin, USA., 2540 
 3-1018-01178-38-4 
 สาขาท่ีเช่ียวชาญ Remote Sensing 

งานวิจัย 
1. Rainfall estimation for real time flood monitoring  
   using geostationary meteorological satellite data,  

2557 
2. Daily Monitoring of Soil Moisture in Thailand by 

FY-2E Satellite, 2557 
3. Performance evaluation of Global Satellite 

Mapping of Precipitation (GSMaP) products over 
the Chaophraya River basin Thailand, 2557  

 

01205599 01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

27  นายวิชัย สุระพัฒน์ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522 
 วศ .ม.  (วิศวกรรมไฟฟา้)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 
 3-1014-03137-97-1 
 สาขาท่ีเช่ียวชาญ Power System Planning, 
Reliability 

งานวิจัย 
1. การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายแบบสมาร์ท    

กริดอย่างมีประสิทธิภาพ, 2557 
2. Improved Load Shedding Scheme in a Microgrid 

Using Rate of Change Under Frequency Relay, 
2559 

3. Land-Use Change Prediction by CA-markov 
method for Electric Load Density Map, 2558 
 

01205558 
01205599 

01205558 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

28  นายวิรุณศักด์ิ สันติเพ็ชร์* 
 รองศาสตราจารย ์
 B.S. (Electrical Engineering)  
 Northwestern University, USA., 2543 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Northwestern University, USA., 2544 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Northwestern University, USA., 2549 
 3-8399-00410-98-7 
 สาขาท่ีเช่ียวชาญ Wireless Communications 
and Communication Theory 

งานแต่งและเรียบเรียง 
1. วิศวกรรมโทรคมนาคมเบ้ืองต้น, 2559 

งานวิจัย 
1. Outage Bound for Max-Based Downlink Scheduling 

With Imperfect CSIT and Delay Constraint, 2559 
2. On Transmit Beamforming for MISO-OFDM 

Channels With Finite-Rate Feedback, 2558 
3. On optimizing transmit antenna placement for 

downlink distributed antenna systems with zero-
forcing beamforming, 2558 

01205521 
01205526 
01205599 

01205521 
01205526 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

29  นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร 
 อาจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
 วศ.ม. )วิศวกรรมไฟฟา้( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
 วศ.ด. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 
 3-2199-00085-81-0 
 สาขาท่ีเช่ียวชาญ Power Quality, Power 
Systems Reliability, Power System 
Simulation 

งานวิจัย 
1. การใช้ทฤษฏีปริมาณซ้อนทับและวงจรล าดับลบเพื่อระบุ

พื้นท่ีของสาเหตุของแรงดันตกช่ัวขณะชนิดไม่สมดุล, 2556 
2. Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and 

Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid 
Nonthermal Discharge Plasma, 2559 

3. A novel simulation of AC magnetic contactor 
based on electromagnetic transients program, 
2557 

01205577 
01205597 
01205599 

01205577 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=23419
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=23419
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

30  นายวุฒิพงศ์ อารีกุล 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  
 2530 
 วศ .ม.  (วิศวกรรมไฟฟา้)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
 Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
 Washington State University, USA., 2541 
 3-1005-02255-37-8 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Biometrics, Fingerprint  
 Recognition, Image Processing and Pattern  
 Recognition 

งานแต่งและเรียบเรียง 
1. การประมวลลายน้ิวมือดิจิทัล, 2557 

งานวิจัย 
1. Latent fingerprints segmentation based on 

Rearranged Fourier Subbands, 2558 
2. Adaptive boosted spectral filtering for progressive 

fingerprint enhancement, 2556 
3. Fingerprint Quality Assessment Using Frequency 

and Orientation Subbands of Block-based Fourier 
Transform, 2556 
 
 

 

01205519 
01205599 

01205519 
01205588 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

31  นางศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า )เกียรตินิยมอันดับ หน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Pennsylvania State University, USA., 2537 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Pennsylvania State University, USA., 2547 
 3-1699-00340-14-4 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Communication Systems and Applications 

งานวิจัย 
1. The Reconfigurable Coding Design of MPEG-4 

Medical Image in Time-varying Rician Fading 
Channels, 2557 

2. The Performance Evaluation of Reconfigurable 
Random Interleavers with MAP Decoding for 
MPEG-4 Medical Image Transmission Systems over 
Indoor Wirless Channels, 2556 

3. Reconfigurable Convolutional Interleavers with 
MAP Decoding for MPEG-4 Image Transmission 
Systems for Time Varying Rician Block-fading 
Channels, 2556 

01205511 
01205599 

01205511 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

32  นายศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2543 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2547 
 3-6099-00424-45-9 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power Electronics Systems & Energy 

งานวิจัย 
1. Impact of Photovoltaic Power Generations on 

Voltage Level of Low-Voltage Distribution 
Systems, 2559 

2. Enhanced Linear Exponential Smoothing 
Technique with Minimum Energy Storage Capacity 
for PV Distributed Generations, 2557 

3. Power Electronics-based Energy Storages: A Key 
Component for Smart Grid Technology, 2557 

01205572 
01205577 
01205579 
01205599 

01205572 
01205577 
01205579 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

33  นายศิวพล ศรีสนพันธ์ุ 
 อาจารย ์
 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์( เกียรตินิยมอันดับ 
 หน่ึง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
 ลาดกระบัง, 2548 
 M.S. (Electrical  and Computer Engineering) 
 University of Texas at Austin, USA., 2552 
 Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)  
 University of Pittsburgh, USA., 2556 
 3-5202-00214-53-5 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Semiconductor and Nanoelectronic Devices
  

งานวิจัย 
1. Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and 

Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid 
Nonthermal Discharge Plasma, 2559 

2. Atmospheric Cold Plasma via Fringe Field 
Enhanced Corona Discharge on Single Dielectric 
Barrier for Large-Volume Applications, 2559 

3. Organic and Bio Material Surface Modification Via 
Corona Discharge Induced Atmospheric-Cold 
Plasma, 2559 

01205537 
01205599 

01205534 
01205535 
01205537 
01205546 
01205547 
01205548 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

34  นางสาวสมหญิง ไทยนิมิต 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2531 
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา้)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2536 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Vanderbilt University, USA., 2540 
 Ph.D. (Computer Engineering) 
 University of Louisiana at Lafayett, USA.,  
 2545 
 3-2099-00396-06-8 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Image Processing 
 

งานวิจัย 
1. The Adjustable Division Method for Self-

evaluation Thai Handwriting Program, 2559 
2. Color Marker Detection with Various Imaging 

Conditions and Occlusion for UAV Automatic 
Landing Control, 2558 

3. Iris Surface Deformation, 2556 

01205515 
01205599 

01205515 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

35  นายสัญชัย เดชานุภาพฤทธา* 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 B.Eng. (Electrical Engineering)  
 Sirindhorn International Institute of 
Technology (SIIT), 2543 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Sirindhorn International Institute of 
Technology (SIIT), 2546 
 D.Eng. (Electrical Engineering)  
 Kyushu Institute of Technology (Kyutech), 
JAPAN, 2551 
 3-4701-01473-68-1 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power System Stability, Dynamics and  
 Robust Controller Design, Metaheuristic  
 optimization 

งานวิจัย 
1. Impacts of Low Voltage PEVs Single Phase 

Charging on Electrical Distribution Network, 2558 
2. Optimal Phasor Measurement Unit Placement for 

Monitoring of PEA Bowin Power, 2558 
3. Kinetic Energy Method to Vehicle Behavior 

Assessment for Economic Energy Consumption 
under Practical Conditions, 2556 

01205552 
01205574 
01205589 
01205599 

01205552 
01205553 
01205574 
01205576 
01205589 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

36  นางอุศนา ตัณฑุลเวศน์ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
 M.S. (Electrical Engineering)  
Pennsylvania State University, USA., 2540 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Pennsylvania State University, USA., 2545 
 3-1012-00124-94-8 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Channel Coding 

งานวิจัย 
1. An Efficient New ARO Strategy for Vector Symbol 

Decoding with Performance in Power Line 
Communications, 2560 

2. Reed Solomon Inner-Convolutional Outer-
Concatenated Code with Error-Erasure Decoding 
for Narrowband and Broadband Power Line 
Communications, 2560 

3. Vector Symbol Decoding for Systematic Nonbinary 
Convolutional Codes in Narrowband Power Line 
Communications, 2560 

01205521 
01205525 
01205599 

01205521 
01205525 
01205527 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

37  นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล  
 รองศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 North Carolina State University, USA., 2546 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 North Carolina State University, USA., 2550 
 3-7502-00051-98-7 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Machine Learning 

งานวิจัย 
1. การพยากรณ์โหลดระยะกลางส าหรับข้อมูลการแข่งขัน 

EUNITE 2001, 2557 
2. การเลือกอินพุทคุณลักษณะโดยใช้ความสัมพันธ์ข้ามเชิง

ฤดูกาลส าหรับการพยากรณ์ลมระยะส้ัน, 2557 
3. Improving Scheduling Performance of EV Charging 

using Binary Programming, 2558 
 

01205518 
01205599 

01205518 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 
01205599 

 
3.2.2. อาจารย์ผู้สอน  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

1  นายชูเกียรติ การะเกตุ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
 M.Sc. (Microelectronics Systems Design)  
 University of Souththampton, UK, 2535 
 Ph.D. (Electronics and Computer Science)  
 University of Souththampton, UK, 2540 
 3-1005-02850-28-4 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Micro-electronic Systems 

งานวิจัย 
1. ระบบปากกาอัลตร้าโซนิคเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลการ

เขียนส าหรับคอมพิวเตอร์, 2558 
2. Novel design of fast pipelined 2D QDCT on FPGA, 

2555 

01205531 
01205599 

01205531 
01205533 
01205591 
01205592 
01205593 
01205594 
01205595 
01205596 
01205597 
01205598 

 
3.2.3. อาจารย์พิเศษ  

ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกับประสบการณ์ภาคสนาม 
มีวิชาเลือก ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนการไปทดลองแก้ปัญหาจริงในภาคสนาม และ 01205586 การ

แก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาที่มีจุดมุ่งหมายในการน านิสิตทุกคนเข้าไปรับทราบโจทย์ปัญหาจริงของ
โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือชุมชน และฝึกคิดหาวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้ากบัโจทย์
ปัญหาจริงที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ภาคสนาม การน าปัญหาที่เกิดข้ึนจริงมาคิดวิเคราะห์ เก็บข้อมูลน ามา
ท าการทดลอง และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

คณาจารย์ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีโจทย์ปัญหาจริงที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับความเช่ียวชาญของอาจารย์และสาขาวิชาที่นิสิต
เรียนอยู่ โดยติดต่อก่อนล่วงหน้าที่จะเปิดวิชานี้  และในการเตรียมความพร้อมของนิสิต คณาจารย์สามารถเปิดวิชา 
เพ่ือให้นิสิตได้ทดลองแก้ปัญหาก่อนจะออกภาคสนามจริงและถูกประเมินโดยคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรมก่อน 
เมื่อคณาจารย์ นิสิต และอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความพร้อม คณาจารย์จะขอเปิดวิชา 01205586 การแก้ปัญหาเชิง
ทฤษฎีทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยกลุ่มนิสิตจะต้องท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าจากโจทย์ปัญหาจริงของ
โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือชุมชน และต้องน าผลลัพท์การแก้ปัญหาจริงมาน าเสนอ
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าชุมชน เพ่ือให้เจ้าของโจทย์ท าการประเมินผลโครงงาน ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 

 
4.2  ช่วงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเวลาและตารางสอนในภาคการศึกษาปกต ิ
 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
นิสิตปริญญาโททุกคนต้องเลือกด าเนินการวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักที่เหมาะสมในหัวข้องานวิจัยที่สนใจ ภายในปีการศึกษาแรก การลงทะเบียนวิชา 01205591-3 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า I – III จะเป็นการจัดเตรียมนิสิตให้เข้าสู่กระบวนการสร้างนักวิจัยอย่างเป็นล าดับข้ัน และ การลงทะเบียนวิชา 
01205599 วิทยานิพนธ์ ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษาเฉพาะ โดยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

 
5.1  ค าอธบิายโดยย่อ 

ให้นิสิตเลือกด าเนินการวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสรุปผลการวิจัยเรียบเรียงเป็น
วิทยานิพนธ์ มีการน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม )Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง )Peer Review) ก่อนตีพิมพ์ มีขอบเขตโครงงานวิจัยที่
สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้
หลักสูตรนี้ได้ยึดแนวทางมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามมาตรฐาน สกอ. ส าหรับมหาบัณฑิต รวมทั้งการ

ควบคุมมาตรฐานงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ การตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม )Proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งการน าวิทยานิพนธ์ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
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5.3  ช่วงเวลา 
ตามแผนการศึกษา 
 

5.4  จ านวนหน่วยกติ 
วิทยานิพนธ์          ไม่น้อยกว่า      12   หน่วยกิต 
 

5.5  การเตรียมการ 
การเตรียมการส าหรับนิสิต มีกระบวนการดงัต่อไปนี้ 

5.5.1  ส าหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเรียนปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ควรศึกษาข้อมูลอาจารย์ในภาควิชา
จากเว็บของภาควิชาฯ หรือข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์จากอินเตอร์เน็ต เพ่ือเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงความ
สนใจตามหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสามารถให้ค าปรึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นได้  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
จะต้องเป็นอาจารย์ประจ าของหลักสูตรฯ และมีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อก าหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ นิสิตจะต้องระบุช่ืออาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในใบ
สมัครอย่างน้อย 1 ท่านและไม่เกิน 3 ท่านตามล าดับความสนใจ 

5.5.2  ผู้สอบสัมภาษณ์จะประกอบด้วยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่นิสิตสนใจเลือกเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าทุกคนที่เข้าในแต่ละปีการศึกษา ในกรณีที่ผู้สมัครมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไม่
เพียงพอแต่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ กรรมการสอบสัมภาษณ์จะก าหนดให้ผู้สมัครเป็นนิสิตทดลองเรียนและ
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาพ้ืนฐานที่ก าหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี( 
โดยนิสิตทดลองเรียนต้องมีผลการเรียนในวิชาที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ก าหนด จึงจะศึกษาต่ อในภาค
การศึกษาถัดไปได้ 

5.5.3  เมื่อผู้สมัครผ่านการสอบสัมภาษณ์ ก่อนเปิดภาคเรียน จะมีการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีทั้ง นิสิต
ปริญญาเอก และ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งการปฐมนิเทศจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน วิชาต่างๆ ที่เปิดในภาคการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะพัฒนาจนนิสิตผ่าน
ข้อก าหนดต่างๆ ของหลักสูตรฯ และได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย
สมบูรณ์ การปฐมนิเทศน์นี้ นิสิตจะได้รับหนังสือ EE Graduate Guide ซึ่งจะท าการปรับปรุงข้อมูลทุกปี โดย
รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน 

5.5.4  หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ มีการเพ่ิมวิชาบังคับอีก 3 วิชาที่เป็นการพัฒนานิสิตอย่างเป็นล าดับข้ัน ซึ่งจะท าให้นิสิต
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ความสามารถในการ“คิดเป็น แก้ปัญหาได้” 
และการท าผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือบทความประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ได้ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของนิสิต นอกจากนี้ยังมีวิชาที่เปิดโอกาสให้นิ สิตได้สร้างประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาจริงภายนอกในอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะท าให้นิสิตมีโอกาสให้ทดสอบตนเอง แสดง
ศักยภาพ และการท างานเป็นทีม ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประเมินอีกด้วย 

5.5.5  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะต้องจัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าการท างานวิจัยของ
นิสิตทุก ๆ สัปดาห์ 

5.5.6  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีอาจารย์ดูแลอุปกรณ์
และเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการสนับสนุนการเรียนรู้และการท าวิจัย 
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5.6  กระบวนการประเมนิผล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ร่วมกันก าหนดกระบวนการประเมินผล

ตั้งแต่การรับนิสิตเข้าเรียน การพัฒนานิสิตในแต่ละภาคการศึกษาด้วยวิชาบังคับ ซึ่งมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้านของนิสิตอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการหาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย กระบวนการท าวิจัย จนถึงการ
เขียนบทความเพ่ือที่จะตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ และ วารสารวิชาการนานาชาติ เป็นเป้าหมายสุดท้าย 

กระบวนการประเมินผล สามารถแบ่งเป็นกระบวนการย่อยดังตอ่ไปนี้ 
5.6.1  ในทุกภาคการศึกษา นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 01205599 จะต้องมาน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในช่วง

ปลายภาคให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการท า
วิจัยของนิสิต เพ่ือก าหนดเกรด S หรือ U ให้นิสิต เป็นการก ากับ ดูแล ติดตามความก้าวหน้าของนิสิต 

5.6.2  วิ ช า  01205591-3 Research Methodology in Electrical Engineering I-III เป็ น วิ ช า ที่ จ ะ พั ฒ น า
ความสามารถของนิสิตในด้านต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ทั้ง จริยธรรม คุณธรรม การ
คิดเป็นแก้ปัญหาได้ การท าวิจัย การเขียนทางวิชาการ การน าเสนอทางวิชาการ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ข้ัน อาจารย์ที่
ปรึกษาจะต้องประเมินนิสิตก่อนว่าพร้อมในการเรียนวิชานี้ในแต่ละข้ันเมื่อใด และให้ค าแนะน าเมื่อนิสิตพร้อมที่
จะเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะต้องร่วมอยู่ในคณาจารย์ที่สอนวิชานี้ด้วยเพ่ือร่วมกันพัฒนานิสิต 
นิสิตจะถูกประเมินโดยคณาจารย์ที่สอนวิชานี้เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา จะท าให้นิสิตสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ได้ตามก าหนดเวลา 

5.6.3  ผลงานวิจัยจะต้องเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับ ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม 
)Proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกก ล่ันกรอง )Peer Review) หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกล่ันกรอง 
)Peer Review) 

5.6.4  การสอบวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย จะถูกประเมินจากการน าเสนอผลงานวิจัยโดยการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
โดยประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรรมการจากบัณฑิต
วิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามมาตรฐานของ สกอ. 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนิสติ 
 

คณุลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนิสติ 
คิดเป็น แก้ปัญหาได ้ 1) นิสิตจะได้รับการพัฒนาการฝึกให้แก้ปัญหา ในวิชา 01205591-3 Research 

Methodology I-III โดยการให้โจทย์ปัญหาทั้งทางจริยธรรม คุณธรรม วิชาการ 
วิศวกรรม รวมทั้งพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาเชิงวิจัยอย่าง
เป็นล าดับข้ัน 

2) นิ สิ ต ส าม าร ถ เ ลือ ก ล ง วิ ช า  01205586 Practical Problem Solving in 
Electrical Engineering เพ่ือฝึกการแก้ปัญหาจริงจากอุตสาหกรรม หรือจาก
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ 
 

มีทักษะการท างานเป็นทีม 1) วิชา 01205592-3 Research Methodology II-III จะมี โค รงงาน ให้ นิ สิต ได้
ท างานเป็นกลุ่ม เช่นการให้นิสิตในทีมระดมสมองเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
และเขียนรายงานพร้อมน าเสนอในช้ันเรียน 

2) จะฝึกการแก้ปัญหาซึ่งต้องท างานเป็นทีมประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต
ป ริ ญ ญ าโท  แ ล ะ  01205586 Practical Problem Solving in Electrical 
Engineering ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาจริงจากอุตสาหกรรม จะต้องท างานเปน็ทมี 
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาโท ซึ่งต้อง
มีการบริหารจัดการแก้ปัญหาในลักษณะการท างานร่วมกับผู้ประกอบการหรือ
อุตสาหกรรม การท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบและมีการมอบหมายความ
รับผิดชอบในแต่ละคน รวมถึงการรวมผลลัพท์มาสรุปน าเสนอให้กับเจ้าของ
ปัญหา 

สามารถแก้ปัญหาบางส่วนได้ด้วย
ตัวเองเพ่ือให้งานวิจัยก้าวหน้า 

สามารถหาค าตอบด้วยการค้นคว้า
และวิจัย มีทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และหาค าตอบในการ

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบและประหยัด

ทรัพยากรโดยเน้นความพอเพียง 

1) วิชา 01205591-3 Research Methodology I-III จะพัฒนานิสิตตั้งแต่ การ
เลือกปัญหาวิจัยที่เหมาะสมและมีความส าคัญ สู่การพัฒนาผลงานวิจัยที่สามารถ
เผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

2) การน าผลงานวิจัยมาเขียนเป็นบทความวิชาการเพ่ือการน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ส าคัญในสาขาเฉพาะ 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม 
ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปริญญาโทของ สกอ. และจริยธรรม คุณธรรมในทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ สามารถก าหนดเป้าหมายหรือผลในการเรียนรู้ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม ไว้ 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
1. มีภาวะผู้น า ริเร่ิม ส่งเสริม ด้านการประพฤติ ปฏิบัติโดยใช้หลักการ เหตุผลและค่านิยม อันดีงาม 
2. มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการ ปัญหาที่ ซับซ้อน ข้อโต้แย้ง และข้อบกพร่อง ทาง

จรรยาบรรณ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ 
 

2.1.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามเป้าหมายทั้ง 3 ประการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้นิสิต
เรียนรู้และปฏิบัติตาม ถ่ายทอดประสบการณ์การวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นิสิต รวมทั้งการช้ีให้เห็นผลเสียของการขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวม 

2. เชิญวิทยากรผู้มีช่ือเสียงและมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็น
ที่ประจักษ์แก่สังคม มาน าเสนอตัวอย่างในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในสังคมปัจจุบัน  

3. น าปัญหาจริงทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดข้ึนจริง มาให้นิสิตทดลองวินิจฉัยและหาทางแก้ไขปัญหา 
และน าเสนอข้อสรุปของการแก้ไขปัญหา โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาต้องค านึงถึงผลลัพท์ที่เหมาะสมที่สุด
รวมถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 

 
2.1.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีดังต่อไปนี้ 
1. ประเมินนิสิตจากผลลัพท์ที่นิสิตได้หาทางแก้ปัญหาจริยธรรม คุณธรรม จากโจทย์สถานการณ์จริงที่

ก าหนดให้ 
2. ประเมินนิสิตทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเมื่อออกไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน หรือท าการแก้ปัญหาโจทย์ของ

อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอก ประเมินโดยหัวหน้าโครงการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต  
3. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม ของอาจารย์ผู้สอนในแง่การเป็นตัวอย่างที่ดีของนิสิตทั้ง 3 ด้าน โดยผู้ประเมิน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือ นิสิต โดยมีการปกปิดตัวตนของผู้ประเมิน ผลการประเมินควรเป็น
ลักษณะที่ให้ผลที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาอาจารย์ 

 
2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้
ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับปริญญาโทของ สกอ. ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ไว้ 3 

ด้าน ดังต่อไปนี ้
1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย 
2.   มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ และการประยุกต์ 
3.   มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติและในวิชาชีพ 
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2.2.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ มีดังต่อไปนี้ 

1. การท าวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาด้านความรู้ 
กระตุ้น สนับสนุน จัดสภาพแวดล้อมให้นิสิตสามารถพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านความรู้ทั้งสามด้านให้นิสิตที่
ปรึกษา อาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีในทั้ง 3 ด้าน 

2. เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัย พัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  ที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างสูงในประเทศ มาเป็นตัวอย่างแก่นิสิต หรือ เชิญอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ท าวิจัยและ
ประสบความส าเร็จ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการหาค าตอบโจทย์วิจัยที่ซับซ้อน  กรรมวิธีการหา
ค าตอบ และการคิดเชิงวิเคราะห์ 

3. ในรายวิชา 01205591-3 Research Methodology I-III ให้นิสิตอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาเกี่ยวกับชีวิต
และวิธีคิดของบุคคลต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จในระดับโลก เพ่ือเรียนรู้ถึงวิธีการเก็บเกี่ยว
ความรู้และหลักวิธีคิดอันก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ส าคัญต่างๆ ในปัจจุบัน 

4. การส่งนิสิตใกล้ส าเร็จการศึกษาออกไปทดลองแก้ปัญหาจริงในทางอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้นิสิตไป
เย่ียมชมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหา ก าหนดโจทย์ปัญหาจริงที่เกิดข้ึน 
เป็นโครงงานทดลองให้นิสิตศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไข และให้นิสิตน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาจริงกับ เจ้าของปัญหาหรือผู้ประกอบการหรือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ  

 
2.2.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านความรู ้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 
1. ประเมินวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึ่งจากข้อก าหนดของวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จะต้องตีพิมพ์บทความฉบับ

เต็มในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือในวารสารวิชาการ ซึ่งสามารถประเมิน
คุณภาพของงานวิทยานิพนธ์นั้นได้จากคุณภาพของการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
หรือวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์นั้น อาทิเช่น การถูกอ้างอิงของบทความนั้นๆ จากบทความอื่นๆ 

2. ประเมินผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของนิสิตทั้ง 3 ด้าน โดยผู้ประเมิน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือ นิสิต โดยมีการปกปิดตัวตนของผู้ประเมิน  ผลการประเมินควรเป็น
ลักษณะที่ให้ผลที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ประเมินนิสิตทางด้านการเรียนรู้ทางด้านความรู้ เมื่อออกไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน หรือท าการแก้โจทย์จาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอก ประเมินโดยหัวหน้าโครงการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต 

4. ประเมินความรู้จากผลการสอบไล่และการสอบย่อยในช้ันเรียน 
 

2.3 ทักษะทางปญัญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปญัญา 

ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับปริญญาโทของ สกอ. ได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญาไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี ้
1. สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลยพินิจในการ ตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูล  
2. สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาความคิดใหม่  
3. สามารถวางแผนและท าโครงการวิจัยค้นคว้าได้ 
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2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปญัญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ได้แก่ 

1. โจทย์วิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นโจทย์ที่ท้าทายการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยเน้นโจทย์วิจัยที่ท า
แล้วพัฒนาประเทศชาติและแก้ไขปัญหาของส่วนรวม และเป็นโจทย์วิจัยที่สามารถตีพิมพ์บทความในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่ส าคัญในสาขาย่อยวิชาที่เป็นที่ยอมรับได้ 

2. การส่งนิสิตใกล้จบออกไปทดลองแก้ปัญหาจริงในทางอุตสาหกรรม โดยเปิด โอกาสให้นิสิตไปเย่ียมชม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหา ก าหนดโจทย์ปัญหาจริงที่เกิดข้ึน เป็น
โครงงานทดลองให้นิสิตศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไข และให้นิสิตน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาจริงกับ เจ้าของปัญหาหรือผู้ประกอบการหรือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ  

 
2.3.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปญัญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปญัญา นี้สามารถท าได้โดย 
1. ประเมินวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึ่งจากข้อก าหนดของวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จะต้องตีพิมพ์บทความฉบับ

เต็มในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการ  ซึ่งสามารถประเมิน
คุณภาพของงานวิทยานิพนธ์นั้นได้จากคุณภาพของการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
หรือวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์นั้น อาทิเช่น การถูกอ้างอิงของบทความนั้นๆ จากบทความอื่นๆ 

2. ประเมินผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของนิสิตทั้ง 3 ด้าน โดยผู้ประเมิน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือ นิสิต โดยมีการปกปิดตัวตนของผู้ประเมิน ผลการประเมินควรเป็น
ลักษณะที่ให้ผลที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ประเมินนิสิตทางด้านปัญญา เมื่อออกไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน หรือท าการแก้ปัญหาโจทย์ของอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานภายนอก ประเมินโดยหัวหน้าโครงการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต  

 
2.4 ทักษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างตัวบคุคลและความสามารถในการรบัผิดชอบ 
ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับปริญญาโทของ สกอ. ได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. มีภาวะผู้น าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ ท างานของกลุ่มและสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืน ในการแก้ไข

ปัญหาที่ซับซ้อน ยุ่งยาก 
2. มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประเมิน วางแผน และ

ปรับปรุงตนเอง 
3. มีความรับผิดชอบในบทบาทของตนเองในการท างานกลุ่ม รู้หน้าที่และรับผิดชอบภาระงานของตนเองที่ตอ้ง

เกี่ยวพันกับผู้อื่นเพ่ือให้งานกลุ่มส าเร็จลุล่วง 
 

2.4.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ได้แก่ 
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การวางแผนการเรียน  และการวางแผนการท าวิจัย การเขียน

รายงานวิจัยรายเดือน และการหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเมื่อประสบกับปัญหา 
2. การท างานกลุ่มของนิสิตในวิชา 01205592-3 Research Methodology II-III  
3. การส่งกลุ่มนิสิตใกล้จบออกไปทดลองแก้ปัญหาจริงในทางอุตสาหกรรมด้วยวิชา 01205586 Practical 

Problem Solving for Electrical Engineering โด ย เปิ ด โอ ก าส ให้ ก ลุ่ม นิ สิต ไป เย่ี ยมชม โรง งาน
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหา ก าหนดโจทย์ปัญหาจริงที่เกิดข้ึน เป็นโครงงาน
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ทดลองให้กลุ่มนิสิตศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไข และให้กลุ่มนิสิตน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาจริงกับ เจ้าของปัญหาหรือผู้ประกอบการหรือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ  

 
2.4.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นี้สามารถ
ท าได้โดย 
1. ประเมินข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ประเมินแผนการเรียน ประเมินแผนการท าวิจัย ประเมินการเขียน

รายงานวิจัยรายเดือน และประเมินแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเมื่อประสบปัญหา 
2. ประเมินการท างานกลุ่มของนิสิตในวิชา 01205592-3 Research Methodology II-III โดยคณาจารย์

ผู้สอน 
3. ประเมินนิสิตทางด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในวิชา 01205586 Practical 

Problem Solving for Electrical Engineering เมื่อออกไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน หรือท าการแก้ปัญหาโจทย์
ของอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอก ประเมินโดยหัวหน้าโครงการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้
บัณฑิต 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับปริญญาโทของ สกอ. ได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี ้
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ สถิติมาใช้แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์หรือ โครงการค้นคว้า ที่ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่

เป็นทางการ 
2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
1. การท าวิทยานิพนธ์ทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้าของนิ สิตปริญญาโท ต้องวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์และสถิติเป็นหลัก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน ามาสนับสนุนกับผลการวิจัย  โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย กระตุ้น สนับสนุน จัดสภาพแวดล้อมให้นิสิต
สามารถพัฒนาทักษะได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่
ดีในทั้ง 3 ด้าน 

2. ให้นิสิตฝึกน าเสนอปากเปล่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการน าเสนอในยุคปัจจุบัน โดยฝึก
น าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ฝึกน าเสนอบทความวิจัยต่างๆ ที่อ่านมาเพ่ือศึกษา
งานวิจัยที่มีมาก่อน ฝึกน าเสนอโครงงานการทดลองแก้ปัญหาจริงของอุตสาหกรรม รวมทั้งการน าเสนอ
โครงการวิทยานิพนธ์ การน าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และการ
น าเสนอการสอบวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย  

3. ให้นิสิตฝึกการเขียนรายงานวิจัยและสรุปผลการทดลองทุกภาคการศึกษา ฝึกเขียนสรุปผลการศึกษา
บทความวิจัยให้ส้ันและได้ใจความ รวมทั้งการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การเขียนบทความวิจัย
ส าหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการเขียนวิทยานิพนธ์ 
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2.5.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 
1. ประเมินการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถประเมินในส่วนผลการทดลองในวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึ่งการท า

วิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จะต้องมีผลการทดลองที่ต้องวิเคราะห์เชิงตัวเลข หรือการวิเคราะห์คัดกรอง
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเป็นหลัก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปต่างๆ ที่ตอบปัญหาโจทย์วิจัย 

2. ประเมินจากการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ประเมินการน าเสนอบทความหรือส่ิง
ที่ได้รับมอบหมายต่างๆ ประเมินจากการน าเสนอโครงงานการทดลองแก้ปัญหาจริงของอุตสาหกรรม 
ประเมินจากการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ประเมินจากการน าเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และ ประเมินจากการน าเสนอการสอบวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย 

3. ประเมินจากรายงานวิจัยและสรุปผลการทดลองทุกภาคการศึกษา ประเมินจากผลสรุปการศึกษาบทความ
วิจัยต่างๆ ประเมินจากข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ประเมินจากบทความวิจัยส าหรับการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และประเมินวิทยานิพนธ์ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01205511                
01205512                
01205513                
01205514                
01205515                
01205516                
01205517                
01205518                
01205519                
01205521                
01205522                
01205523                
01205524                
01205525                
01205526                
01205527                
01205528                
01205529                
01205531                
01205532                
01205533                
01205534                
01205535                
01205536                
01205537                
01205538                
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รหัสวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01205539                
01205541                
01205542                
01205543                
01205544                
01205545                
01205546                
01205547                
01205548                
01205549                
01205551                
01205552                
01205553                
01205554                
01205555                
01205556                
01205557                
01205558                
01205559                
01205561                
01205562                
01205563                
01205564                
01205565                
01205566                
01205567                
01205568                
01205571                
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รหัสวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01205572                
01205573                
01205574                
01205575                
01205576                
01205577                
01205578                
01205579                
01205581                
01205582                
01205583                
01205584                
01205585                
01205586                
01205587                
01205588                
01205589                
01205591                
01205592                
01205593                
01205596                
01205597                
01205598                
01205599                
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 
2.1 การทวนสอบระดบัรายวิชาขณะนิสติยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

หลักสูตรฯ จะมีการทวนสอบในระดับรายวิชาอย่างน้อย 25% ของวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดย
การทวนสอบแบบพ้ืนฐาน คือการให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาในรูปแบบสอบถามผ่านทาง Google 
Doc ซึ่งให้ความสะดวกกับนิสิตซึ่งสามารถท าผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็นผู้ควบคุม 
ก ากับ ดูแล ในข้ันต้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาปรับปรุงความเหมาะสมของแบบสอบถามทุกปี 

ในการพัฒนาข้ันต่อไป จะใช้เทคนิค Rubrics ในการวัดผลการเรียนรู้ที่ตามเกณฑ์ผลลัพท์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
อธิบายหลักเกณฑ์ที่สะท้อนถึงผลลัพท์การเรียนรู้ต่อนิสิตได้ ซึ่งต้องประเมินรายวิชา ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มี
การประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
2.2 การทวนสอบระดบัหลักสตูรหลงัจากนิสติส าเร็จการศกึษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต จะท าการวิจัยผลสัมฤทธิของการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตโดยท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนรวมทั้งหลักสูตร
แบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการตรวจสอบรายช่ือและขอข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ Email และสถานที่ท างานของ

มหาบัณฑิตส าหรับการติดต่อการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต ในเวลาเดียวกันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจก
แบบประเมินหลักสูตรให้มหาบัณฑิตจบใหม่ เพ่ือท าการประเมินหลักสูตรได้ในคราวเดียวกัน โดยแบบประเมินจะ
ประกอบด้วย ภาวะการณ์ได้งานท าของมหาบัณฑิต ระยะเวลาของการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ 
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดี
ย่ิงข้ึนด้วย ฯลฯ 

2. ตามก าหนดสกอ. คือเมื่อมหาบัณฑิตจบไปแล้วประมาณ 2 ปี คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการติดตามไป
ประเมินผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการแบบส่งแบบสอบถาม หรือ การโทรศัพท์ขอสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา 2 ปี 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
แผน ก แบบ ก 2 
1)   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติที่คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ )Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ )Proceedings) ดังกล่าว 

2)  ต ามข้อบั งคั บมหาวิ ทยาลัย เก ษตรศ าสต ร์  ว่ าด้ว ยก ารศึ กษาระ ดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษาของบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหม ่
การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ใหม่ทุกท่านจะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัด
อบรมพร้อมกันรวมทั้ง คณะ หรือ มหาวิทยาลัย ท าให้ได้รู้จักประวัติของมหาวิทยาลัย และคณะมากย่ิงข้ึน เกิดความรักใน
องค์กร มีการให้ความรู้ ค าแนะน าและ ฝึกอบรมวิธี การสอนนิสิตอย่างไรถึงจะประสบผลส าเร็จ มีอาจารย์รุ่นพ่ีที่เป็น
ศาสตราจารย์มาให้ค าแนะน าในการขอต าแหน่งวิชาการ เข้าใจถึงระเบียบการด าเนินการด้านเอกสารต่างๆภายในองค์กร 
การขอทุนวิจัย และรางวัลตอบแทนจากการท างานวิจัย 

2. อาจารย์ใหม่จะได้รับคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอน เช่น รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ทางการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จรรยาบรรณอาจารย์ และจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยได้แก่ 
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และ การอบรมอาจารย์ใหม่ วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะครอบคลุม
ประเด็นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. อาจารย์สามารถข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอาจารย์ใหม่ที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลและประเมินผล 
การใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอน และการจัดท าประมวลการสอน 

5. ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทุนอุดหนนุวิจัยส าหรับการท างานวิจัยของอาจารย์ใหม่  
 

การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะ มีดังต่อไปนี ้
1. ภาควิชาฯ ได้พิจารณาเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ในสาขาวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ขาดแคลนเนื่องจากอาจารย์เกษียณ หรือ

ใกล้จะเกษียณ หรือสาขาวิชาที่ไม่มีผู้สอน ต้องใช้อาจารย์พิเศษ แต่เป็นสาขาวิชาที่มีความส าคัญต่อสาขาวิศวกรรมไฟ ฟ้า 
และในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้สมัครได้ตรงตามสาขาที่ต้องการ ภาควิชาฯ ก็จะพิจารณานิสิตที่เรียนดีและมีความประสงค์จะ
เป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบถึงปริญญาเอกและกลับมาเป็นอาจารย์ในสาขาที่ขาด
แคลนต่อไปในอนาคต 

2. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับอาจารย์ภายในภาควิชาฯ ทุกๆเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อ
มีอาจารย์ใหม่เข้ามาก็จะมีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้อาจารย์ทุกท่านได้รู้จัก  

3. ภาควิชาฯ มีการกระจายภาระงานสอนพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีให้อาจารย์เดิมและอาจารย์ใหม่อย่างทั่วถึง โดยอาจารย์
แต่ละท่านจะมีภาระความรับผิดชอบในการสอนวิชาปริญญาตรีอย่างนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 วิชา ส าหรับวิชาระดับปริญญา
โทและระดับปรญิญาเอก ภาควิชาฯ ให้อิสระกับอาจารย์ในการเลือกวิชาสอน ซึ่งจะข้ึนอยู่กบัความเช่ียวชาญและงานวิจัย
ของอาจารย์แต่ท่าน โดยใช้มาตรฐาน สกอ. เป็นกรอบก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

4. อาจารย์ใหม่ จะได้รับค าแนะน าจากอาจารย์เดิมในภาควิชาฯ ในแต่ละสาขา ถึงภาระหน้าที่การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การขอทุนวิจัยของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมในการขอทุนวิจัยภายนอก อาทิ 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.( เป็นตน้ 
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การเตรียมการส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
โดยเฉพาะนั้น มีดังต่อไปนี ้

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ คนใหม่ จะถูกคัดเลือกโดยกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เดิมร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ 
โดยได้รับการทาบทามจากประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และแจ้งให้หัวหน้าภาควิชาฯ รับทราบ  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ คนใหม่ จะต้องเตรียมความพร้อมโดยการเข้ามาเรียนรู้งานกับกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ปัจจุบัน  ซึ่งทางกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรฯ จะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ คนใหม่ควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยเริ่มงานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพ่ือที่จะได้เรียนรู้
กระบวนการท างานทั้งหมดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละด้าน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ คนใหม่ จะต้องเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน /วิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะมีการอบรมในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือให้เข้าใจในบริบทของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งจะต้องจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลต่างๆ ที่จะถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการจากภายนอก 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้แก่อาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ของคณะฯ ให้มีทักษะด้านการสอนที่ดี และสอดรับกับ

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของนิสิตในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดโครงการอบรมอาจารย์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ท าการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบ Web Service โดยให้นิสิตเป็นผู้
ประเมินอาจารย์และวิชาที่สอนในทุกภาคการศึกษา และให้อาจารย์สามารถเข้าถึงข้อเสนอแนะของนิสิตเพ่ือท าการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

3. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ท าการทวนสอบวิชาต่างๆ ที่ท าการเปิดสอนในแต่ละภาควิชาอย่างน้อยหนึ่งในส่ีของวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าลังปรับปรุงการทวนสอบเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาทักษะของอาจารย์ต่อไป  

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ ให้แก่อาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี ้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา และมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการประกวดการเรยีบเรียงต าราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ข้ึนเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก โดย
พิจารณาจากผลงานที่เป็นประโยชน์และใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง วิจัยเพ่ือองค์ความรู้ใหม่ ตีพิมพ์ผลงานวารสารวิชาการคุณภาพ
ระดับประเทศและนานาชาติ โดยสนับสนุนทุนวิจัย ทุนผู้ช่วยวิจัยหลังปริญญาเอก และรางวัลในการตีพิมพ์งานวิจัยใน
แต่ละระดับ 
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3. สนับสนุนทุนให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานพัฒนาประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์ของคนไทย เพ่ือ

การพ่ึงพาตนเองของประเทศไทย 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานบริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน ชุมชน เพ่ือคืนความรู้สู่การใช้งาน 
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการบูรณาการความรู้ในอดีตของไทยหรือภูมิปัญญาไทย กับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือ

สร้างภูมิปัญญาไทยให้สืบต่อไป 
 

หมวดที่ 7. การประกันคณุภาพหลกัสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี ้
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี ้
1. มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2558 
2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา โดยให้สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. มีคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลมาตรฐานของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก

ท่าน ควรเป็นผู้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกันในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ถูกประเมิน และการไปประเมินหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

4. มีคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกันท างาน
และจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
คอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และนิสิตที่ใกล้ส าเร็จ
การศึกษา 

7. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยการส ารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคการศึกษา ส ารวจความเห็นจากคณาจารย์ในภาควิชาฯ และส ารวจความเห็นจากนิสิต 

 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีลักษณะเด่นคือ คิดเปน็ แก้ปัญหาได้ รวมทั้งมีผลลัพท์ในการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายหลักคือ เป็นที่ต้องการแกอุ่ตสาหกรรมและหน่วยงานทั่วไปที่ตอ้งใช้คนที่
มีศักยภาพในการแก้ปัญหา พัฒนา 

ผลงานการตีพิมพ์ของนิสิตปริญญาโทในปัจจุบันถือว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. แต่สามารถพัฒนาได้อีกเพ่ือ
ยกระดับงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจ าเป็นต้องท าเพ่ือเน้นให้
เป็นจุดแข็งในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างให้หลักสูตรมีจุดเด่น และสามารถดึงดูดนิสิตที่มีความสนใจเฉพาะด้านมาเรียน  
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คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแผนการติดตามผลการเรียนรู้ของบัณฑติต่อเนือ่งหลังจากส าเร็จการศึกษา 
โดยมีการวางแผนการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตหลังจากจบหลักสูตร การติดตามการเข้าท างานของบัณฑิต และท าการ
ประเมินบัณฑิตจากผู้ประกอบการที่ได้รบันิสิตเข้าท างาน โดยจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

 
3. นิสติ 

นิสิตในหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับการ
ดูแลดังต่อไปนี ้
3.1 การรับนิสติและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

การรับนิสิตเข้ามาเรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีข้ันตอนดังตอ่ไปนี ้

1. นิสิตปริญญาโททุกคนควรจะมีจุดมุ่งหมายในการเรียนปรญิญาโทและเป้าหมายอาชีพหลังการเรียนปริญญาโท 
2. นิสิตควรศึกษาและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนสมัครเรียนหรือในระหว่างการเรียนภาคต้นปกีารศึกษาแรก ส าหรับ

อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสามารถรับนิสิตได้ไม่เกินมาตรฐานที่ สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาต้องผ่าน
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาตามมาตรฐานของ สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย 

3. นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะร่วมกันสร้างแผนการเรียนและสร้างส่ิงแวดล้อมในการ
เรียนรู้ให้นิสิตได้ตามความมุ่งหมายของนิสิต รวมทั้งอาจมีผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมหาบัณฑิตในกรณีที่
นิสิตต้องการท างานกับอุตสาหกรรม มีอนาคตและเส้นทางอาชีพอย่างชัดเจนและมั่นคง 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี ้
1. หลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตครบทั้ง 5 ด้านและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย

ตลอดแผนการเรียนมีการพัฒนานิสิตตามล าดับเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส าหรับผู้สมัครเรียนที่อาจมีความรู้พ้ืนฐานไม่ครบถ้วน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่า

ผู้สมัครมีความสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จ อาจจะรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตทดลองเรียนก่อน โดยก าหนดให้ลง
วิชาพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งเป็นรายวิชาในระดับปริญญาตรีหรือในระดับปริญญาโทในภาคแรก เมื่อนิสิตสามารถเรียนและได้
ระดับผลการเรียนที่ก าหนดจะถือว่าพ้นจากการทดลองเรียน สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรและอยู่ในความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อไปได้ 

3. ส าหรับนิสิตแรกเข้าที่มีงานประจ าจะได้รับค าแนะน าให้ลาเรียนหรือลดเวลาที่ใช้ในการท างานประจ าเพ่ือใช้ในการศึกษา
อย่างเต็มที่โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด นิสิตที่มีงานประจ าควรจะท าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประจ า 

 
3.2 การใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิตปริญญาโท จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นหลัก โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีเวลาเข้าพบให้นิสิต และก าหนดเวลาให้เข้าพบ
สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเปน็อย่างน้อยส าหรับการให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอื่นๆ กับนิสิต นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว ยังมีดังต่อไปนี ้

1. ในกรณีที่นิสิตยังไม่สามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน สามารถให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ ให้กับนิสิตปรญิญาเอกได้ โดยนิสิตที่มีปญัหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทุกท่าน โดยมีการประกาศเวลาเข้าพบให้นิสิตรับทราบ 
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2. นิสิตสามารถขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่สามารถให้ค าปรึกษาได้เพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท าเอกสารแนะน าข้อมูลการเรียนที่เรียกว่า EE Graduate Guide Book แจกให้นิสิต
ปริญญาโททุกท่าน ซึง่จะประกอบไปด้วยข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ในภาควิชาฯ ใน
เชิงลึก ประสบการณ์และความเช่ียวชาญด้านต่างๆ เป็นต้น 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท าฐานข้อมูลนิสิตปริญญาโท โดยรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์และ Email เพ่ือสะดวกใน
การติดต่อ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตได้รับทราบผ่านทาง Email เช่น ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
รางวัลตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ทุนบัณฑิตวิทยาลัย ทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น 

3.3 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในปัจจุบันมีอตัราการคงอยู่ทีด่ี โดยเฉพาะนิสิตที่ผ่านการเรียนในปีแรก จะคงอยู่ทั้งหมด แต่ปัญหาคือการส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนด ส่วนใหญ่จะใช้เวลามากกว่าเวลาที่ก าหนด นิสิตส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตในหลักสูตรแบบ ก2 คือมี Course Work ซึ่ง
ควรจะใช้เวลา 2 ปี ตามหลักสูตร แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาถึง 3 ปี หรือมากกว่านั้น หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ได้สร้างกลไก ก ากับ
การเรียนโดยใช้วิชาบังคับเป็นตัวช่วยก ากับ 

 

3.4 ความพงึพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสติ 
นิสิตสามารถย่ืนอุทธรณ์ได้กับอาจารย์ท่านใดก็ได้ในคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน หรอือุทธรณ์

ผ่านการประเมินแบบต่างๆ ที่มีประจ าทุกภาคการศึกษา 
 

4. อาจารย ์
อาจารย์ในหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับ

การสนับสนุนและพัฒนาดังต่อไปนี ้
 

4.1 การรับอาจารย์ใหม ่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจะเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิ และ

คุณสมบัติที่ต้องการ การคัดเลือกอาจารย์มีการก าหนดให้ผู้สมัครน าเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า สาธิตการสอน และสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งจากหัวหน้าภาควิชาฯ 

การพัฒนาในอนาคต ผู้สมัครจะต้องน าเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า สาธิตการสอน และสัมภาษณ์ ในที่ประชุมคณาจารย์
ของภาควิชาฯ เพ่ือให้อาจารย์ในภาควิชาฯ พิจารณาเห็นชอบ เพราะอนาคตจะต้องท างานกับอาจารย์ในภาคฯ ต่อไป 

ส าหรับการรับอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรคนใหม่  ส า หรับหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จะต้องพิจารณาคุณสมบัติโดยเน้นอาจารย์ที่มีศักยภาพในการท างานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยที่มีผลกระทบในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงในวงกว้าง 
4.2 ความก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อาทิเช่น ห้อง
วิจัย เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ 
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5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
การบริหารจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี

ดังต่อไปนี ้
 

5.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูร 
คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตร

ในเรื่องต่างๆ ตามแผนการพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรประจ าปี โดยมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบในแต่ละเรื่อง เช่น การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นิสิต อาจารย์ การเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
5.2 การออกแบบหลกัสูตร การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

การออกแบบหลักสูตรและการแก้ไขหลักสูตรในปัจจุบัน เพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบัน การ
ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา และการวางระบบผู้สอน จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนข้ึนอยู่กับอาจารย์ผู้สอน แต่ถูกก ากับโดยคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเนื้อหารายวิชาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ตามที่แต่ละรายวิชาได้
ก าหนดไว้ 
5.3 การประเมนิผู้เรียน 

การประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยทุกภาคการศึกษา จะมีการประเมินผู้เรียนในวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนอย่างน้อยหนึ่งในส่ี การ
ประเมินในปัจจุบันจะเป็นแบบสอบถามนิสิตถึงผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

การบริหารจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

 
6.1 การด าเนนิงานเพื่อความพรอ้มของสิง่สนับสนนุ 

ในการด าเนินงานตามหลักสูตรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับ
จากค่าหน่วยกิตนิสิต การใช้เงินส่วนนี้ คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเสนอโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
เพ่ือขอใช้ในแต่ละโครงการในแต่ละปีต่อปี 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีแนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกองทุนที่
สนับสนุนโดยภาคอุตสาหกรรม เพ่ือน ามาบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความคล่องตัว ผลิตมหาบัณฑิตที่อุตสาหกรรมต้องการ โดย
การสร้างห้องวิจัยศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
อย่างเต็มประสิทธิภาพและศักยภาพ ของนิสิต อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 
6.2 การจัดหาทรพัยากรด้านการเรียนการสอน 

ภาควิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดหาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 
 ให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตทั้งในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการท างานวิจัย รวมถึงการสืบค้นหาข้อมูลทางด้าน
สารสนเทศผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ด าเนินการเพ่ิมทรัพยากรทางด้านการวิจัย โดย
ขอทุนวิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี การพัฒนาส่ิงอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เพ่ือดึงดูดนิสิตให้เข้าเรียนต่อในระดับสูง โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะกับการวิจัยซึ่งสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมและภาคเอกชน สร้างห้องวิจัยรวม จัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่มี
อยู่ โดยมีการประเมินจากแบบสอบถาม อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านได้พัฒนาหน่วยวิจัยโดยการได้ทุนจากภายนอกมาซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเฉพาะ และในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์หนึ่งท่านรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้จากภายนอก เพ่ือใช้ในการประเมินศักยภาพของหลักสูตรและคณาจารย์ในการแข่งขันกั บ
ภายนอก 
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7. ตัวบง่ช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบง่ช้ีผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 
ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 

1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 

✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมนิผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะใหด้ าเนนิการ 

✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเป้าประสงค ์    
   ของหลักสตูรหรอืค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่สอน  
   หรือเทคนคิการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 

✓ ✓ ✓ 

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ทีท่ าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กบันิสติ (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรบัผิดชอบของส่วนงานตน้สังกัด และมีการ
น าผลไปปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพการบรหิารหลักสตูรโดยรวม 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

✓* ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 ✓* ✓* ✓ 
 
* เป็นการประเมินตัวช้ีวัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้ 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมนิประสทิธิผลของการสอน 
1.1 การประเมนิกลยทุธ์การสอน 

การเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นี้มี ลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากมีวิชาบังคับ
ทางด้านกระบวนการวิจัยทั้งหมด 3 วิชาตามล าดับความพร้อมของนิสิตปริญญาโท วิชา 01205591-3 Research Methodology I-
III ซึ่งจะสอนโดยทีมของอาจารย์ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จะมี การ
บรรยาย การสาธิต การฝึกการคิดวิเคราะห์ การฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ การเชิญวิทยากรมาบรรยายและท า Workshop การเรียนรู้
แบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือท าความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง วิชาบังคับทั้ง 3 ได้บรรจุกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ สกอ. ทั้ง 5 ด้านในระดับมหาบัณฑิต รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ วิชาบังคับทั้ง 3 จะเป็นวิชาที่ท าการเช่ือมโยงงานวิจัยเฉพาะ
ของนิสิตแต่ละคนเข้าสู่กระบวนการเขียน ตั้งแต่การเขียนรายงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนบทความประชุมวิชาการ 
รวมไปถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ การเขียนเหล่านี้จะถูกก าหนดเป็นผลลัพท์ของแต่ละวิชา 

นอกจากนี้ หลักสูตรได้มี วิชา 01205586 Practical Problem Solving in Electrical Engineering โดยจะเปิดโอกาสให้
นิสิตได้น าปัญหาจริงจากภายนอก มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เรียนมา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี
กับการปฏิบตัิ เพ่ือการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจรงิ ให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัตกิารจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง สัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงที่เหมาะกับการเรียนรู้ของนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะ
ด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาน าเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายและการ
น าเสนอ และมีการประเมินโดยบุคคลภายนอก ซึง่เป็นผู้ก าหนดปัญหา 

ในการประเมนิกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน จะมีการน า
กระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

1. มีการทวนสอบการสอนวิชาบังคับทั้ง 3 และวิชาแก้ปัญหา โดยคณาจารย์ ที่ปรึกษาจากอุตสาหกรรม และนิสิต และน า
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนิสิต 

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยคณาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบย่อย การทดสอบแก้ปัญหา การท าโครงงาน หรือ
การปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละช้ันปี 

3. ในวิชา 01205586 Practical Problem Solving in Electrical Engineering นิสิตจะถูกประเมินโดยผู้ก าหนดปัญหา 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลการประเมินจะเป็นข้อมูลป้อนกลับอย่างดีในการประเมินการเรียนการ
สอน และศักยภาพของนิสิต 

4. มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษาก่อนส้ินสุดภาค
การศึกษา เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของนิสิต แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างคณาจารย์เพ่ือถ่ายทอด
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละช้ันปี การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และแลกเปล่ียนกลยุทธ์ใน
การสอน หรือการปรับปรุงเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับนิสิต 

 
1.2 กระบวนการประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านในการทวนสอบ ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การช้ีแจงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของรายวิชา การตรงต่อเวลา การใช้ส่ือการสอน และการประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบัน และเครื่องมือต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาการสอนในทุกรายวิชา รวมถึงการประเมินตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
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2. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม 
2.1 โดยนิสติปจัจบุนั และบณัฑติที่จบการศึกษาในหลกัสตูร 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสอบถามนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาหรือนิสิตที่ศึกษาเกินเวลาด้วยแบบสอบถาม โดย
ประเมินทุกส้ินปีการศึกษา รวมทั้งการแจกแบบสอบถามบัณฑิตหลังจบการศึกษาที่มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือติดตาม
ว่าหลักสูตรหรือวิชาต่าง ๆ ที่สอนไปมีประโยชน์กับการท างานของบัณฑิตเพียงใด และควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างไร 

 
2.2 โดยผูท้รงคุณวุฒ ิที่ปรกึษา และ/หรือผูป้ระเมนิ 

ทุกส้ินปีการศึกษา ข้อมูล มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ในแต่ละปีการศึกษา จะถูกประเมินภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก สกอ. ภายนอกทั้งหมด 3 ท่าน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจะถูกน ามาพิจารณาและปฏิบัติ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนย่อยหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี และสะสมเพ่ือท าการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมทุก 5 ปี 

ในปีก่อนปีที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร หรือภายใน 4 ปีเมื่อใช้หลักสูตปรับปรุง หรือครั้งต่อไปคือ ปี 2563 จะมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่น ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพจากอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร
จากข้อมูลใน มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรทั้ ง 5 ปี และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรจาก คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องอืน่ ๆ 

ทุกส้ินปีการศึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยติดตาม
มหาบัณฑิตที่จบไปแล้วประมาณ 2 ปี เพ่ือท าการศึกษาหาข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมต่อไปในปี พ.ศ. 2565 

ในปีก่อนปีที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร หรือภายใน 4 ปีเมื่อใช้หลักสูตปรับปรุง หรือครั้งต่อไปคือ ปี 2563 จะมีการเชิญผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรจากข้อมูลใน มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรทั้ง 5 ปี และแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรจาก คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

ประเมินโดยดูจากดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร (หัวข้อที่ 7 ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร( ทุกส้ินปี
การศึกษา ข้อมูล มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ในแต่ละปีการศึกษา จะถูกประเมินภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้
ประเมินจาก สกอ. ภายนอกทั้งหมด 3 ท่าน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจะถูกน ามาพิจารณาและปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ส่วนย่อยหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี 

 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมนิวางแผนปรบัปรุง  

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่ สามารถด าเนินการได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 


