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มคอ.2 
รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสตูร 
- รหัสหลกัสตูร      25420021100818 
- ช่ือหลักสูตร    
  ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ภาษาอังกฤษ     Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
ช่ือย่อ  วศ.ด. )วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ช่ือเต็ม  Doctor of Engineering (Electrical Engineering( 
ช่ือย่อ  D.Eng. )Electrical Engineering( 

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 

4.1 แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
4.2 แบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2555 

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

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

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

ในปี พ.ศ.  2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรไฟฟ้า 
2. นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. นักประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
4. นักพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. อาจารย์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
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อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
 
ล าดับ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับ

อุดมศีกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปีพ.ศ. 
1 3-1005-03833-18-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม วศ.บ. 

M.S. 
Ph.D. 

วิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับสอง 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Syracuse University, USA. 
Syracuse University, USA. 

2538 
2543 
2546 

2 3-5399-00256-17-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวรดร วัฒนพานิช B.Sc. 
M.S. 
Ph.D. 

Electrical and Computer Engineering, Summa Cum Laude 
Electrical Engineering and Computer Science 
Electrical Engineering and Computer Science 

Cornell University, USA. 
Massachusetts Institute of Technology, USA. 
Massachusetts Institute of Technology, USA. 

2548 
2550 
2554 

3 3-1005-02255-37-8 รองศาสตราจารย ์ นายวุฒิพงศ์ อารีกุล วศ.บ. 
วศ.ม. 
Ph.D. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical and Computer Engineering 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Washington State University, USA. 

2530 
2533 
2541 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
เฉพาะในสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 
11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากภูมิศาสตร์อยู่ในเขตที่อุดม

สมบูรณ์และเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่ท ามาแต่โบราณ ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงจากประเทศอุตสาหกรรม โดยสาเหตุที่ได้รับ
เลือกเป็นฐานการผลิตคือ มีค่าจ้างแรงงานต่ า โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปัจจุบันสถานการณ์ได้เปล่ียนไป แม้ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยยังคงได้เปรียบประเทศอื่นในภูมิภาค แต่ประเทศ
เพ่ือนบ้านโดยมีประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และ เวียดนาม ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมีค่าจ้างแรงงานถูกกว่า 
และแบ่งแย่งฐานการผลิตไปจากประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเข้าสู่กระบวนการแข่งขันแบบใหม่ ซึ่ง
ปัจจัยหลักคือการสร้างองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน าพาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
โดยประเทศไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทิศทางที่ได้เปรียบ และสามารถใช้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้ การเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มีอยู่โดยการลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมผลผลิต ทั้งหมดนี้
ประเทศไทยต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองให้มากข้ึน เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  

ส าหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรู้และเข้าใจในสถานการณ์
ในปัจจุบัน และได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน การคิดเป็น แก้ปัญหาได้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
พัฒนาประเทศไทยสู่ความย่ังยืนและพ่ึงพาตนเองต่อไปในอนาคตอันใกล้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 

กระแสโลกยุคใหม่ได้เปล่ียนแปลงวิถีทางของสังคมและวัฒนธรรมของไทยไปอย่างมากมาย ประเทศไทยก าลังเข้า
สู่สังคมสูงอายุ แต่งงานช้าและมีบุตรจ านวนน้อย ส่งผลถึงนิสิตที่สมัครเข้าเรียนต่อมีจ านวนน้อยลง นอกจากนี้นิสิตมี
เส้นทางอาชีพให้เลือกมากข้ึน ท าให้นิสิตไม่สนใจเรียนในส่ิงที่ยุ่งยากซับซ้อน นิสิตที่เติบโตมากับสังคมที่มีเทคโนโลยี
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ท าให้เกิดความเคยชิน ต้องการเรียนง่าย อยากได้คะแนนดี จบเร็วตามก าหนด ท าให้นิสิต
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดความอดทน ขาดความรอบรู้ในส่ิงต่างๆ รอบตัว ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
ขาดจินตนาการ และขาดคุณธรรมจริยธรรม 

ส าหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรู้และเข้าใจในสถานการณ์
ในปัจจุบัน และได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน การคิดเป็น แก้ปัญหาได้ เพ่ือพัฒนานิสิตให้เกิด
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงพัฒนาโดยเน้นให้นิสิตสามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของประเทศทางด้านการสร้างก าลังคนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยหลักสูตรปริญญาเอก
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านี้ จะเน้นทักษะการตั้งโจทย์วิจัยด้วยตนเอง ทักษะการศึกษาหาความรู้พ้ืนฐานด้วยตนเอง ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ทักษะการแก้ปัญหางานวิจัยหรือปัญหาที่เกิดข้ึนใน
สถานการณ์จริง ทักษะการส่ือสาร การเขียนบทความวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และทักษะความเป็นผู้น า
และการท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
 



5 
 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 
วิสัยทัศน์ของสถาบันคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพ่ือพัฒนาประเทศ

อย่างย่ังยืน 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 คิดเป็น แก้ปัญหาได้ เป็นจุดเด่น ร่วมกับการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ก าหนดโดย สกอ. และ สถาบัน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ทักษะทางความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 

 
13. ความสัมพนัธก์ับหลักสตูรอืน่ที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั (เช่น รายวิชาที่เปดิสอนเพื่อใหบ้ริการคณะ/

ภาควิชาอื่น หรือต้องเรยีนจากคณะ/ภาควิชาอืน่) 
13.1 หมวดกลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสตูรนีท้ี่เปดิสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอืน่ 

ไม่มี 
13.2 หมวดกลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสตูรที่เปดิสอนใหภ้าควิชา/หลักสตูรอืน่ตอ้งมาเรียน 

ไม่มี 
13.3 การบรหิารจดัการ 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรมุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ มี
ความสามารถในการวิจัยข้ันสูงและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการกับ
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและประหยัดทรัพยากรมากกว่าเดิม โดยเน้นความพอเพียงและการ
พ่ึงพาตนเอง เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ส่วนรวม และประเทศชาติ ในปัจจุบันและอนาคตอัน
ใกล้ 
 

1.2 ความส าคญั 
ปัจจุบันประเทศไทยต้องเปล่ียนแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งเคยมี

พ้ืนฐานจากการที่ประเทศมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีแรงงานราคาถูก เข้าสู่ยุคการแข่งขันเสรีที่ต้องมีการพัฒนาโดย
เน้นการวิจัยและบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไปจากภาวะโลก
ร้อน ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ที่ถูกท าลายจากการใช้ประโยชน์ที่ เกินพอดี อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่เน้นผลก าไร
มากกว่าความเสียหายของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้น ประเทศต้องการนักวิจัยที่สามารถ คิดเป็น 
แก้ปัญหาได้ ส าหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศที่มีอยู่มากมายและปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนใหม่ ประเทศต้องการ
นักวิจัยที่มีความสามารถในการวิจัยข้ันสูงและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดย
บูรณาการกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและประหยัดทรัพยากรมากกว่าเดิม 

 

1.3 วัตถุประสงค ์
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้าที่สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาได้ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้และ

ความสามารถในการวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสมและพอเพียง โดยสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการระดับสูงและมีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ  

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 
จากการท าการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน และ 

ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทผู้ใช้บัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีก 2 ท่าน  รวมทั้งการวิพากษ์หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้มีการแก้ไข พัฒนา หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ ในกรอบดังต่อไปนี้ 

 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) แผนพัฒนาการปรับปรุง
หลักสูตรในภาพรวม โดยเน้นมุ่ง
สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ี
สามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ มี
ความสามารถในการวิจัยขั้นสูงและ
พัฒนานวัตกรรมทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่ไม่ได้มีการมุ่งเป้าหมายที่
ชัดเจนเชน่นี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ดังต่อไปนี้ 
1.1) เพิ่มวิชาบังคับ ให้เนน้การคิด

เป็น แก้ปญัหาได ้

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
1.1) ปรับปรุงวิชาบังคับส าหรับนิสิต

ปริญญาเอก โดยเป็นการสอน
ร่วมของอาจารย์หลายท่านผู้มี
ประสบการณ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ คิดเป็น 
แก้ปัญหาได้ และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการท าวิจัยเป็น
ล าดับขั้นไป 

1.2) ปรับปรุงวิชาภาคปฏิบัติการ
แก้ปัญหาจริงกับหน่วยงาน
ภายนอกเช่น ผู้ประกอบการ 

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัดการพัฒนาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
1.1) การปรับปรุงเนื้อหาวิชา 01205691-4  

Research Methodology in Electrical 
Engineering I-IV และการประเมินการพัฒนา
ของนิสิตในการคิดเป็น แก้ปัญหาได้ เม่ือผา่นแต่
ละระดับ 

1.2) การปรับปรุงวิชา 01205695 Real Problem 
Solving in Electrical Engineering โดยเน้นการ
ถูกประเมินความสามารถใน การคิดเป็น 
แก้ปัญหาได้ โดยผู้ประกอบการเจ้าของปัญหา 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.2) เพิ่มวิชาภาคปฏิบัติในการ

แก้ปัญหาจริงกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

แผนพัฒนาหลกัสูตร จะท าใน
หลักสูตรนี้ และเริ่มใช้หลักสตูร
ปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และ
ให้ประเมินผลในรอบ 5 ปี หรือปี 
พ.ศ. 2564 

โรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานเอกชน หน่วยงาน
ของรัฐ และชุมชน ใหเ้น้นการ
สร้างศักยภาพในการคดิเป็น 
แก้ปัญหาได้ของ นิสิตปรญิญา
เอก รวมทั้งการเป็นผู้น าในการ
แก้ปัญหา 

2) แผนพัฒนานิสิตในภาพรวม โดย
เน้นการแก้ปัญหาหลักสองเรื่องที่
ส าคัญที่สุด ดังนี ้
2.1) จ านวนผู้สมัครเรียนทีมี่จ านวน

ต่ ากว่าศักยภาพของ
คณาจารย์ที่สามารถรับนิสิต
ปริญญาเอกได ้

2.2) จ านวนนิสิตปริญญาเอกที่
รับเข้ามาไม่จบตามเวลาที่
ก าหนดมีจ านวนมาก 

 

แผนพัฒนานสิิตนี้ จะกระท า
ทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และ
ให้แล้วเสร็จในรอบ 5 ปี หรือสิ้นสดุ
ที่ปี พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
2.1) การเพิ่มจ านวนผู้สมัครเรียน 

โดยการเพิ่มการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุกกับเป้าหมายที่มี
ศักยภาพในการเรียนปริญญา
เอก ทั้งนิสิตที่ก าลังศึกษาใน
หลักสูตรอื่นของภาควิชาฯ 
การปรับปรุงเว็บภาควิชาที่มี
ข้อมูลวิจัยเชิงลึกของอาจารย์
แต่ละท่านและเปน็ปัจจุบัน 

2.2) พัฒนาระบบการก ากับดูแล
ความก้าวหน้าของการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาเพือ่ให้นิสติ
ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัดการพัฒนาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
2.1) จ านวนผู้สมัครเรียน 
2.2) จ านวนคงอยู่ของนิสิตปริญญาเอกหลังจากหนึ่งปี

การศึกษา 
2.2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยที่นิสิตใช้ในการศึกษาจน

ส าเร็จการศึกษา 

3) แผนพัฒนาอาจารย์ในภาพรวม 
โดยเน้นการแก้ปัญหาหลักเรื่องที่
ส าคัญที่สุดคือ 
3.1) ภาควิชาขาดทิศทางในการท า

วิจัยเชิงบูรณาการ หรือการ
ร่วมกันเป็นทีมท าวิจัยที่เข้มแข็ง 
ท าให้ไม่ได้รับการยอมรับจาก
ภายนอกในรูปแบบการท างาน
เป็นทีม และท าใหข้าดการ
สนับสนุนทีเ่ป็นรูปธรรมส าคัญ 

3.2) คุณภาพของผลงานวิจัย
โดยรวมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องปรับปรุง 
เนื่องจากจ านวนผลงานวิจัยถูก
อ้างอิงต่ า 

 

แผนพัฒนาอาจารย์นี้ จะ
กระท าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
และให้แล้วเสร็จในรอบ 5 ปี หรือ

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 

3.1) การท า EE Research Road 
Map ส าหรับภาควิชาเพือ่การ
พัฒนากลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ
ของภาควิชาฯ ให้เข้มแข็งและ
มีชื่อเสียง 

3.2) สร้างมาตรการส่งเสริมให้
อาจารย์สามารถขอทุนวิจัย
ของ สกว.ในระดับทีสู่งขึ้น ทุน 
คปก. หรือทุนวิจัยอื่นๆ ท่ี
สนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยคุณภาพ หรือ 
สนับสนุนทนุการศึกษาเพื่อให้
อาจารย์สามารถรับนิสิตที่มี
ศักยภาพได ้

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัดการพัฒนาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
3.1) จ านวนกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการของภาควิชา 

จ านวนทุนวิจัยแบบบูรณาการที่ภาควิชาได้รับ 
และความมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
วิจัยในภาควิชา 

3.2) จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยสกว. ในระดับ
ต่างๆ จ านวนทุนคปก. หรือทุนการศึกษานิสิต
ปริญญาเอก จ านวนผลงานตีพิมพ์ทีถู่ก Citation 
ที่ทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2564 
4) แผนพัฒนาการเรียนการสอนใน
ภาพรวม โดยเน้นการแก้ปัญหาหลัก
เรื่องที่ส าคัญที่สุดคอื 
4.1) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก การช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

4.2) การปรับปรุงหลักสูตรและวิชา
ในหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
แผนพัฒนาการเรียนการสอนนี้ 

จะกระท าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2560 และให้แล้วเสร็จในรอบ 5 ปี 
หรือสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
4.1) การใช้กลไกในวิชา Research 

Methodology และ 
Seminar ในการช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามการท า
วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยโดยการท างานเป็น
ทีมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2) วางกระบวนการประเมินวิชา
ต่างๆ โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ 
(peer review) อย่างเข้มข้น
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง
จากภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อน า
ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
และเนือ้หาวิชาต่างๆ 

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัดการพัฒนาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
4.1) ค่าเฉลี่ยจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาปริญญาโทตอ่

นิสิต ใช้เวลาลดลงเม่ือพัฒนากลยุทธ์แล้ว หรือ
การประเมินความก้าวหน้าของนสิิตในแต่ละภาค
การศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ได้ผลเปน็ไปตาม
แผน หรือแนวโน้มในการตีพิมพผ์ลงานทาง
วิชาการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4.2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรในด้านความ
มีประโยชน์ของเนื้อหาในแตล่ะรายวิชา หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านการ
ท างานของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

5) แผนพัฒนากระบวนการประเมิน
นิสิต การติดตามและการประเมิน
บัณฑิต การประเมินผู้ใช้บัณฑิต 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเป้าหมายในการน าข้อมูลการ
ประเมินมาปรับปรุงตนเอง 
 

แผนพัฒนากระบวนการ
ประเมินนิสิตและบัณฑิตนี้ จะ
กระท าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 
และให้แล้วเสร็จในรอบ 5 ปี หรือ
สิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
5.1) การออกแบบระบบการติดตาม

นิสิตและบัณฑิต ที่ใช้
ทรัพยากรต่ าและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5.2) การออกแบบระบบการทวน
สอบ การประเมินนสิิต การ
ประเมินบัณฑิต การประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ทรพัยากรต่ า 
และสามารถน าผลประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม อาทิเช่น เทคนิค 
Rubrics 

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัดการพัฒนาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
5.1) ฐานข้อมูลนิสิต และ ฐานข้อมูลบัณฑิต ที่มีข้อมูล

อย่างละเอียด สามารถน ามาท าการแจกแจงทาง
สถิติ เพื่อการวิเคราะหแ์ละเปน็ดัชนชีี้วัดได้ 

5.2) ระบบการทวนสอบและระบบการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพสูงและใช้ทรพัยากรต่ า โดยการ
ประเมินจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6) แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในภาพรวม โดยเน้นการ
แก้ปัญหาหลักเรื่องที่ส าคัญที่สุดคอื 
6.1) พื้นที่วิจัยเชิงบูรณาการ ท่ีมี

ศักยภาพในการดึงดูดนสิิต และ
มีสภาพแวดล้อมทีส่นับสนนุ
การวิจัยสูง 

กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาใน
แต่ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี ้
6.1) ขอพื้นที่ท าห้องวิจัยเชิงบูรณา

การ ดึงอุตสาหกรรมและ
เอกชนเข้าร่วมสนับสนุน การ
ใช้ห้องวิจัยในรูปแบบการเชา่ 
เพื่อให้การบริหารจัดการมี

หลักฐานและตัวบ่งชี้ในการใช้วัดการพัฒนาในแต่
ละหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้ 
6.1) ปริมาณพื้นที่ จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมงานวิจัย

เชิงบูรณาการ รายได้ที่ได้จากการเช่า เงิน
สนับสนุนจากภายนอก การประเมินประสิทธิภาพ
การใช้งานห้องวิจัย 

6.2) จ านวนและมูลค่าของอุปกรณ์วิจัยใหม่ที่เพิ่มขึ้น 



9 
 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 
6.2) อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้

และการวิจัยที่เอื้อให้นิสิตได้ท า
การเรียนรู้และวิจัยอย่าง
ทันสมัย 

 
แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้นี้ จะกระท าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560 และให้แล้วเสร็จในรอบ 
5 ปี หรือสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2564 

ประสิทธิภาพสูง 
6.2) เพิ่มจ านวนอุปกรณ์สนับสนุน

การเรียนรู้และการวิจัยอย่างมี
นัยยะส าคัญ 

และการสนับสนนุจากภาคเอกชน 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

เป็นระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนนิการหลักสตูร 

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

 
2.2 คณุสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 

แบบ 2.1 
1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์หรือ   
    สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
3)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แบบ 2.2 
1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
     หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก 
2)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
3)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
2.3 ปญัหาของนิสติแรกเข้า 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้าในระดบัปริญญาเอกประกอบด้วย 2 ปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาจ านวนนิสิตแรกเข้าที่มีแนวโน้ม
ลดลง และปัญหาความพร้อมและศักยภาพของนิสิตแรกเข้า 

ปัญหาจ านวนนิสิตแรกเข้ามีจ านวนลดลงเป็นปัญหาที่เกิดกับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมีแนวโน้มความ
รุนแรงของปัญหามากข้ึน พบว่ามีหลายสาเหตุประกอบกัน คือ (1) อัตราการเกิดที่ต่ าลงและการเข้าสู่สังคมสูงอายุของ
สังคมไทย (2) ความนิยมของบุคคลทั่วไปในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าลดลงเนื่องจากมีความสนใจไปศึกษาทางด้าน
สาขาอื่นเช่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เท่าเทียมกัน  แต่มีโอกาสในการหางานท าได้
มากกว่าในปัจจุบัน (3) ตลาดแรงงานในประเทศไทยที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ยังไม่เน้นงานวิจัย และนิ สิตที่จบปริญญา
เอกไม่ได้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโดยตรง ส าหรับสาเหตุภายในพบว่า หลักสูตรของภาควิชาฯ ยังไม่สามารถดึงดูดหรือสร้าง
ความสนใจให้บุคคลภายนอกได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามาเรียนปริญญาเอกแล้วได้อะไร และจบไป
แล้วจะสร้างความแตกต่างอย่างไรให้กับนิสิต 
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ส าหรับปัญหาความพร้อมและศักยภาพของนิสิตแรกเข้า ผู้เข้าศึกษาต่อจบการศึกษาจากหลากหลายสถาบัน จึงมี
พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานไม่
เพียงพอ ไม่สามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จหรือไม่สามารถเรียนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ และตัดสินใจ
เลิกเรียนในระหว่างภาคการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงภาคการศึกษาแรก นอกจากนี้แม้ว่านิสิตหลายคนในปัจจุบันที่ต้องการ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แต่ไม่สามารถเรียนเต็มเวลาได้เนื่องจากมีภาระหน้าที่การงาน และไม่ได้ลาเรียนเต็มเวลา 
ท าให้ไม่สามารถท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงตามแผนที่ก าหนดหรือตามเวลาที่ก าหนดได้ 
 

2.4 กลยทุธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากดัของนิสติในข้อ 2.3 
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาจ านวนผู้สมัครเรียนน้อยส่งผลให้จ านวนนิสิตแรกเข้ามีจ านวนลดลง ซึ่งวิธีแก้อาจต้องเพ่ิม

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในและนอกภาควิชาฯ แต่การแก้ปัญหาที่ย่ังยืนต้องพัฒนาหลักสูตรที่ดึงดูดให้ผู้สนใจสมั คร
เรียน ได้แก่ (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรท างานวิจัยที่น่าสนใจมีอนาคตมีอุตสาหกรรมรองรับและสนับสนุน ซึ่งจะท าให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีเส้นทางอาชีพในอนาคตที่ชัดเจน (2) หลักสูตรต้องมีทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพ ซึ่ง
อาจจะเป็นทุนจากภายนอก เช่น ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (3) หลักสูตรต้องมีความร่วมมือกับนักวิจัยหรือ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศและสามารถส่งนิสิตไปพัฒนาประสบการณ์วิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ  และ (4) ภาควิชา ฯ 
ต้องเป็นเลิศในสาขาวิจัยเฉพาะเรื่อง โดยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและบุคคลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็น
ว่าการแก้ปัญหานี้จะต้องพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย พัฒนาห้องวิจัย
เชิงบูรณาการ และพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานวิจัยระหว่างประเทศ ซึ่งจะท าให้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้ผลอย่าง
เต็มที่ 

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความพร้อมและศักยภาพของนิสิตแรกเข้า ได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตครบทั้ง 5 ด้านและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยตลอดแผนการเรียนมีการพัฒนานิสิต
ตามล าดับเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในข้ันตอนกา รรับนิสิต
ปริญญาเอกจะต้องสอบถามเป้าหมายของนิสิตในการเรียนปริญญาเอก เพ่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้แนะน าการ
เรียนและสร้างส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ให้นิสิตได้ตามเป้าหมายของนิสิต รวมทั้งดึงผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ดุษฎีบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม มีอนาคตและเส้นทางอาชีพอย่างชัดเจนและมั่นคง 

ส าหรับผู้สมัครเรียนที่อาจมีความรู้พ้ืนฐานไม่ครบถ้วน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่คาดว่าจะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าผู้สมัครมีความสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จอาจจะรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตทดลองเรียน
ก่อน  โดยก าหนดให้ลงวิชาพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งเป็นรายวิชาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทก็ได้ในภาคแรก เมื่อ
นิสิตสามารถเรียนและได้ระดับผลการเรียนที่ก าหนดจะถือว่าพ้นจากการทดลองเรียน สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรและ
อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไปได้ ส าหรับนิสิตแรกเข้าที่มีงานประจ าจะได้รับค าแนะน าให้ ลาเรียนหรือลด
เวลาที่ใช้ในการท างานประจ าเพ่ือใช้ในการศึกษาอย่างเต็มที่โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

2.5 แผนการรับนิสติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

2.5.1 หลักสตูรแบบ 2.1 
ปีการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะจบการศึกษา 

2560 10 - - 10 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีละ 10 คน โดยเริ่มจบ ปีการศึกษา 
2562 2561 10 10 - 20 

2562 10 10 10 30 

2563 10 10 10 30 

2564 10 10 10 30 
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2.5.2 หลักสตูรแบบ 2.2 
ปีการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 รวม จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะจบปีการศึกษา 

2560 2 - - - - 2 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีละ 2 คนโดย
เริ่มจบ ปีการศึกษา 2565 2561 2 2 - - - 4 

2562 2 2 2 - - 6 

2563 2 2 2 2 - 8 

2564 2 2 2 2 2 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 จ านวนนิสิตปริญญาเอกท้ังหมด 12 24 36 38 40 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 576,000 1,089,600 1,603,200 1,688,800 1,774,400 
3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 38,000 บาทต่อคน ต่อปี 
456,000 912,000 1,368,000 1,444,000 1,520,000 

 รวมรายรับ 1,032,000 2,001,600 2,971,200 3,132,800 3,294,400 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 งบด าเนินการ      

 เงินเดือนอาจารย์ เหมาจ่ายเดือนละ 20,000 บาท
ต่อคน )21 คน( 

5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 

8 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภค 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 
 รวม (1) 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 
2 งบลงทุน      

 ค่าครุภัณฑ์ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 รวม (2) 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 รวม (1) + (2) 5,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 

 
2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบณัฑติตามหลักสตูร 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณรายจ่าย 5,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 
งบประมาณรายรับ 1,032,000 2,001,600 2,971,200 3,132,800 3,294,400 
จ านวนนิสิต 12 24 36 38 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 347,333 174,933 89,689 80,716 72,640 

 
 

2.7 ระบบการศกึษา 
การศึกษาแบบช้ันเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
ตามข้อ บังคับมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิต ศึกษาของบัณฑิ ตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 



14 
 

 

3. หลักสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลักสตูร 

3.1.1 แบบ 2.1 
3.1.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร  ไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
 ก. วิชาเอก  ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 - 

- 
สัมมนา 
วิชาเอกบังคับ 

  4 
4 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 ข. วิทยานพินธ ์  ไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
3.1.1.2 รายวิชา     
 ก. วิชาเอก  ไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
   -   สัมมนา    4 หน่วยกิต 
 
 

      01205697       สัมมนา 
                           )Seminar) 

  1,1,1,1 

 - วิชาเอกบังคับ   4 หน่วยกิต 
 01205691** ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I 1 )1-0-2(  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering I) 
  

 01205692* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า II 1 )1-0-2(  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering II) 
  

 01205693* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า III 1 )1-0-2(  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering III) 
  

 01205694* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า IV 1 )1-0-2(  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering IV) 
  

 - วิชาเอกเลือก                                                ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 01205611* การเรียนรู้เครือ่งส าหรับการประมวลสัญญาณข้ัน

สูง 
3(3-0-6)  

  (Machine Learning for Advanced Signal 
Processing) 

  

 01205621* การส่ือสารไร้สายข้ันสูง 3(3-0-6)  
  (Advanced Wireless Communications)   
 01205631* การออกแบบวงจรรวมพลังงานต่ าข้ันสูง 3(3-0-6)  
  (Advanced Low Power Integrated Circuit 

Design) 
  

 01205651* เสถียรภาพระบบก าลังข้ันสูง 3(3-0-6)  
  (Advanced Power System Stability)   
 

* วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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 01205695 การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 )1-9-7(  
  (Practical Problem Solving in Electrical 

Engineering) 
  

 01205696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)  
  (Selected Topics in Electrical 

Engineering) 
  

 01205698 ปัญหาพิเศษ 1-3  
  (Special Problems)   
 ข. วิทยานพินธ ์  ไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
 01205699 วิทยานิพนธ์ 1-36  
  (Thesis)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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3.1.2 แบบ 2.2 
3.1.2.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร  ไมน่้อยกว่า 72 หน่วยกติ 
 ก. วิชาเอก  ไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
   -    สัมมนา   6 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกบังคับ   4 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
 ข. วิทยานพินธ ์  ไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
3.1.2.2 รายวิชา     
 ก. วิชาเอก  ไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
 - สัมมนา   6 หน่วยกิต 
  01205697       สัมมนา 

                    (Seminar) 
  1,1,1,1,1,1 

 - วิชาเอกบังคับ   4 หน่วยกิต 
 01205691** ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I 1 )1-0-2(  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering I) 
  

 01205692* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า II 1 )1-0-2(  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering II) 
  

 01205693* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า III 1 )1-0-2(  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering III) 
  

 01205694* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า IV 1 )1-0-2(  
  (Research Methodology in Electrical 

Engineering IV) 
  

 - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
 01205695* การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 )1-9-7(  
  (Practical Problem Solving in Electrical 

Engineering) 
  

 01205696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)  
  (Selected Topics in Electrical 

Engineering) 
  

 01205698 ปัญหาพิเศษ 1-3  
  (Special Problems)   
 ข. วิทยานพินธ ์  ไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
 01205699 วิทยานิพนธ์ 1-48  
  (Thesis)   
 
 
 * วิชาเปิดใหม่ 

** วิชาปรับปรุง 
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ความหมายของเลขประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย

เลข 8 หลักมีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1-2 )01( หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5 )205( หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก 
เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังนี้ 

    9              คือ กลุ่มวิชาการวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ 
เลขล าดับที่ 8  หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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3.1.3 แสดงแผนการศกึษา 
3.1.3.1 แบบ 2.1 

 ปทีี่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205691 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I 1 (1-0-2) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           6 
 รวม  8 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205692 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า II 1 (1-0-2) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           6 
 รวม  8 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205697 สัมมนา                          1 
01205699 วิทยานิพนธ์                          3 
  วิชาเอกเลือก                           4 (  -  -  ) 
 รวม                          8 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205693 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า III 1 (1-0-2) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           6 
 รวม                           8 
 ปทีี่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205694 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า IV 1 (1-0-2) 
01205699 วิทยานิพนธ์                           7 
 รวม                           8 
 ปทีี่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205699 วิทยานิพนธ์                           8 
 รวม                           8 

 



19 
 

 

3.1.3.2 แบบ 2.2 
 ปทีี่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205691 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I 1 (1-0-2) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           2 
 วิชาเอกเลือก  3 (  -  -  ) 
 รวม  7 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205692 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า II 1 (1-0-2) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           2 
  วิชาเอกเลือก  3 (  -  -  ) 
 รวม  7 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           3 
  วิชาเอกเลือก  3 (  -  -  ) 
 รวม  7 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205693 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า III 1 (1-0-2) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           4 
  วิชาเอกเลือก  1 (  -  -  ) 
 รวม  7 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           2 
  วิชาเอกเลือก  4 (  -  -  ) 
 รวม  7 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205697 สัมมนา                           1 
01205699 วิทยานิพนธ์                           6 
 รวม  7 (  -  -  ) 
 ปทีี่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205694 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า IV 1 (1-0-2) 
01205699 วิทยานิพนธ์                           6 
 รวม                           7 
 ปทีี่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205699 วิทยานิพนธ์                           8 
 รวม                           8 
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 ปทีี่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205699 วิทยานิพนธ์                           7 
 รวม                           7 
 ปทีี่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01205699 วิทยานิพนธ์                           8 
 รวม                           8 
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3.1.4 ค าอธบิายรายวิชา 
 

01205611* การเรียนรู้เครื่องส าหรบัการประมวลสญัญาณข้ันสงู 3(3-0-6) 
 (Machine Learning for Advanced Signal Processing)  
 ทฤษฎีหลักมูลผลการคาดคะเนไปบนเซตคอนเวกซ์ การหาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชัน

ต้นทุนคอนเวกซ์แบบไม่เรียบ การแทนสัญญาณเบาบาง ผลเฉลยเบาบางที่สุด การรับรู้
บีบอัด ข้ันตอนวิธีส าหรับการเรียนรู้ทีต่ระหนักรู้ความเบาบาง วิธีมอนติคาโล การชัก
ตัวอย่างแบบสุ่ม การชักตัวอย่างส าคัญเชิงล าดับ การกรองอนภุาค 

 

 Fundamental theorem of projections onto convex sets. Non-smooth 
convex cost function optimization. Sparse signal representation. The 
sparsest solution. Compressive sensing. Algorithms for sparsity-aware 
learning. Monte Carlo methods. Random sampling. Sequential Importance 
Sampling. Particle filtering. 

 

   
01205621* การสื่อสารไร้สายข้ันสงู 3(3-0-6) 
 (Advanced wireless communications)  
 ช่องสัญญาณไร้สาย การส่ือสารจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง ความจุช่องสัญญาณ การส่ือสาร

หลายสายอากาศ การส่ือสารหลายสายอากาศหลายผู้ใช้ การส่ือสารที่มีการป้อนกลับ 
 

 Wireless channel, Point-to-point communication, Channel capacity, 
Multiple-antenna communication, Multiple-antenna multiple-user 
communication, Communication with feedback. 

 

   
01205631* การออกแบบวงจรรวมพลังงานต่ าข้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Low Power Integrated Circuit Design)  
 การออกแบบวงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัดพลังงานต่ า การออกแบบวงจรแปลงข้อมูล

พลังงานต่ า การออกแบบวงจรรับส่งสัญญาณความถ่ีคล่ืนวิทยุพลังงานต่ า การออกแบบ
วงจรทางชีวการแพทย์พลังงานต่ า การออกแบบวงจรแปลงพลังงานประสิทธิภาพสูง
ส าหรับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงาน 

 

 Design of low-power instrumentation amplifiers. Design of low-power data 
converters. Design of low-power radio-frequency transceivers. Design of 
low-power biomedical circuits. Design of high-efficiency power 
management circuits for energy harvesters. 

 

  
 
 
 
 
 

 

   
 

                                                 
 

* วิชาเปิดใหม่ 
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01205651* เสถียรภาพระบบก าลังข้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced power system stability)  
 พ้ืนฐานการท างานของระบบก าลังสมัยใหม่ แบบจ าลองพลวัตของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

สมัยใหม่ เสถียรภาพของระบบก าลังเมื่อถูกรบกวน การแกว่งของระบบก าลัง เสถียรภาพ
ของระบบก าลังเช่ือมต่อหลายพ้ืนที่ เสถียรภาพและการควบคุมความถ่ีและแรงดันในพ้ืนที่ 
การป้องกนัระบบก าลังสมัยใหม่ 

 

 Fundamental of modern power system operation, Dynamic model of modern 
power generations. Stability of disturbed power system. Power system 
oscillations. Multi-area power system stability. Area stability and control of 
frequency and voltage. Protections of modern power system. 

 

   
01205691** ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า I 1(1-0-2) 
 (Research Methodology in Electrical Engineering I)  
 การตั้งปัญหาวิจัยและผลงานวิจัยที่คาดหวัง แนวทางการทบทวนบทความวิจัยที่มีมาก่อน 

การเขียนสรุปงานวิจัยที่มีมาก่อน การวางแผนการวิจัย 
 

 Research problem formulation and expected research contribution. 
Guideline to literature review. Summary writing of research literature. 
Research planning. 

 

   
01205692* ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า II 1(1-0-2) 
 (Research Methodology in Electrical Engineering II)  
 การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ปญัหาและข้อบกพร่องทาง

จรรยาบรรณและจริยธรรมผ่านกรณีศึกษา การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การแก้ปัญหาเชิง
ปฏิบัติ การเขียนข้อเสนอโครงงานวิทยานิพนธ์ การน าเสนอข้อเสนอโครงงานวิทยานิพนธ์
แบบปากเปล่า 

 

 Analytical thinking. Systematic thinking. Analysis of ethic and integrity problems 
through case studies. Formulation of research hypothesis. Practical problem 
solving. Thesis proposal writing. Oral presentation of thesis proposal.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
* วิชาเปิดใหม่ 
**วิชาปรับปรุง 
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01205693* ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า III 1(1-0-2) 
 (Research Methodology in Electrical Engineering III)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) 01205692  
 จรรยาบรรณในการตีพิมพ์งานทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และจัดการปัญหา

ทางจริยธรรม การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ การท างานเป็นทีม การพัฒนา
ความก้าวหน้าในการวิจัย การประเมินบทความการประชุมวิชาการ การโต้แย้งผลการ
ประเมิน การเขียนบทความวิจัยส าหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า 

 

 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 international conferences. Oral presentation in international 
conference. 

 

   
01205694* ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า IV 1(1-0-2) 
 (Research Methodology in Electrical Engineering IV)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) 01205693  
 จริยธรรมส าหรับผู้น า การคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย การประเมินบทความ

วารสารวิชาการนานาชาติ การโต้แย้งผลการประเมิน การเขียนบทความวิจัยส าหรับ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ การเขียนวิทยานิพนธ์ การเตรียมการน าเสนอแบบปาก
เปล่าเพ่ือปกป้องวิทยานิพนธ์ 

 

 Ethics of leaders. Creative thinking. Research contribution. Review of 
research articles in international journals. Rebuttal. Writing research articles 
in international journals. Thesis writing. Preparation of oral presentation for 
thesis defense. 

 

   
01205695* การแก้ปญัหาเชิงปฏบิัตทิางวิศวกรรมไฟฟ้า 4(1-9-7) 
 (Practical Problem Solving in Electrical Engineering)  
 จรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรม การเผชิญปัญหาจริงในอุตสาหกรรม การ

วิเคราะห์ปัญหาเชิงเทคนิค การบริหารโครงการ การบริหารการท างานเป็นทีม การ
วางแผนโครงการและการกระจายความรับผิดชอบ การเขียนข้อเสนอโครงการและการ
น าเสนอ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ การหาค าตอบของปัญหาและการบูรณาการ 
การเขียนรายงานทางเทคนิค การน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

 

 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. 

 

   
 
                                                 
* วิชาเปิดใหม่ 
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01205696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Electrical Engineering)  
 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่องเปล่ียนแปลงไปใน

แต่ละภาคการศึกษา 
 

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

 

   
01205697 สัมมนา 1 
 (Seminar)  
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปรญิญาเอก  
 Presentation and discussion on interesting topics in electrical 

engineering at the doctoral degree level. 
 

   
01205698 ปญัหาพิเศษ 1-3 
 (Special Problems)  
 การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียน

เป็นรายงาน 
 

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

 

   
01205699 วิทยานิพนธ ์ 1-72 
 (Thesis)  
 วิจัยในระดับปรญิญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ ์  
 Research at the doctoral 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 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

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 

01205699 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

3  นายคมสันต์ หงษ์สมบัติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 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 

01205699 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

4  นายเชาวลิต มิตรสันติสุข 
 อาจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 
 M.Eng. (Electrical, Electronics and  
 Information Engineering)  

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

Spectrogram, 2558 
 
 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

 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 
 

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 

01205697 
01205698 
01205699 

5  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  
 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 

01205699 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

6  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 

01205691 
01205697 
01205699 

01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

7  นายดุสิต ธนเพทาย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 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    

01205699 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
0120569 
01205699 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

8  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 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

9  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 
 3-1006-01717-24-8 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power Systems Reliability 

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 
 

01205699 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

10  นายธีรสิทธ์ิ เกษตรเกษม * 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( เกียรตินิยมอันดับสอง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
 M.S. (Electrical Engineering)  
 Syracuse University, USA., 2542 
 Ph.D. (Electrical Engineering) 
 Syracuse University, USA., 2545 
 3-1005-03833-18-9 
 สาขาท่ีเช่ียวชาญ 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 

01205699 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

11  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 

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 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

* 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 

 3-3111-00015-98-3 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
  Power Electronics 

12  นายพูนลาภ ลามศรีจันทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
 วศ.ม. )วิศวกรรมไฟฟา้( 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
 D.Eng. (Telecommunications) 
 Asian Institute of Technology, 2547 
 3-4099-00405-18-9 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Data Compression & Digital Image  
 Processing 

งานวิจัย 
1. Wavelet Image Encoder using Modified Simple Bit-

Plane with Run-length coding and Golomb coding, 
2558 

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 
 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

13  นายพีระยศ แสนโภชน์ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 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  
 Automation, Process Control, Optimal  
 Control, Nonlinear Control 

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 
 

01205691 
01205697 
01205699 

01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

14  นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ 
 รองศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 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  
 Satellite Remote Sensing 

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 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

15  นายมิติ รุจานุรักษ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 

งานวิจัย 
1. Humanoid Robot Upper Body Motion Generation 

Using B-Spline-Based Functions, 2558 
 

01205691 
01205697 
01205699 

01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

 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 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Machine Vision 
 

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 

01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

16  นาย วรดร วัฒนพานิช * 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 B.Sc. (Electrical and Computer Engineering,     
 Summa Cum Laude with Honors) 
 Cornell University, USA, 2548 
 M.S. (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 

 

01205691 
01205697 
01205699 

01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

17  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 
 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
 Wireless Communications and 
Communication Theory 
 

งานแต่งและเรียบเรียง 
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 

01205691 
01205697 
01205699 

01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

18  นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร 
 อาจารย ์
 วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
 วศ.ม. )วิศวกรรมไฟฟา้( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
 

งานวิจัย 
1. การใช้ทฤษฏีปริมาณซ้อนทับและวงจรล าดับลบเพื่อระบุ

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

Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid 
Nonthermal Discharge Plasma, 2559 
 

01205697 
 

01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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 

 วศ.ด. )วิศวกรรมไฟฟ้า( 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 
 3-2199-00085-81-0 
 

 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Power Quality, Power Systems Reliability,  
 Power System Simulation 

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

01205698 
01205699 

19  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 
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 
 

01205691 
01205697 
01205699 

01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

20  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, Energy Conversion and 
Conservation 
 

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 

01205699 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

21  นายศิวพล ศรีสนพันธ์ุ 
 อาจารย ์
 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(  
 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 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 

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 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

* 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 

 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  
 Semiconductor and Nanoelectronic  
 devices, Plasma technologies and  
 applications 
 

22  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 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

 

23  นาย สัญชัย 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 Control; Metaheuristic  
 Optimization and Energy efficiency 

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 

01205699 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 

24  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 

- 01205691 
01205692 
01205693 
01205694 
01205695 
01205696 
01205697 
01205698 
01205699 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

ไม่มี 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกับประสบการณ์ภาคสนาม 
มีวิชาเลือกคือวิชา 01205695 การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีจุดมุ่งหมายในการน านิสิตทุกคนเข้าไป

รับทราบโจทย์ปัญหาจริงของโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือชุมชน และฝึกคิดหาวิธีการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ากับโจทย์ปัญหาจริงที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ภาคสนาม การน าปัญหาที่เกิดข้ึนจริงมาคิด
วิเคราะห์ เก็บข้อมูลน ามาท าการทดลอง และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
คณาจารย์ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีโจทย์ปัญหาจริงที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับความเช่ียวชาญของอาจารย์และสาขาวิชาที่นิสิตเรียน
อยู่ โดยติดต่อก่อนล่วงหน้าที่จะเปิดวิชานี้ เมื่อคณาจารย์ นิสิต และอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความพร้อม คณาจารย์จะขอ
เปิดวิชา 01205695 การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยกลุ่มนิสิตจะต้องท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าจากโจทย์ปัญหาจริงของโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ ชุมชน และต้องน า
ผลลัพท์การแก้ปัญหาจริงมาน าเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าชุมชน เพ่ือ ให้เจ้าของ
โจทย์ท าการประเมินผลโครงงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต  

 
4.2 ช่วงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเวลาและตารางสอนในภาคการศึกษาปกต ิ
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
นิสิตปริญญาเอกทุกคนต้องเลือกด าเนินการวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักที่เหมาะสมในหัวข้องานวิจัยที่สนใจ ตั้งแต่ เริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาแรก การลงทะเบียนวิชา 
01205691-01205694 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I-IV จะเป็นการจัดเตรียมนิสิตให้เข้าสู่กระบวนการสร้างนักวิจัยอย่าง
เป็นล าดับข้ัน และ การลงทะเบียนวิชา 01205699 วิทยานิพนธ์ ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษาเฉพาะ โดยมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
5.1 ค าอธบิายโดยยอ่ 

ให้นิสิตเลือกด าเนินการวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสรุปผลการวิจัยเรียบเรียงเป็น
วิทยานิพนธ์ มีการน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม )Proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง )Peer Review) ก่อนตีพิมพ์ และการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง )Peer Review) โดยมีขอบเขตโครงงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

หลักสูตรนี้ได้ยึดแนวทางมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามมาตรฐาน สกอ. ส าหรับดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งการ
ควบคุมมาตรฐานงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าระดับนานาชาติ และการเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม 
)Proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสากลในวงการวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
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5.3 ช่วงเวลา 
ตามแผนการศึกษา 
 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ 

การเตรียมการส าหรับนิสิต มีกระบวนการดงัต่อไปนี ้
5.5.1 ส าหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเรียนปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ควรศึกษาข้อมูลอาจารย์ในภาควิชาจาก

เว็บของภาควิชาฯ หรือข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์จากอินเตอร์เน็ต เพ่ือเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงความสนใจ
ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสามารถให้ค าปรึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นได้ก่อนสมัครเข้าเรียน โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าของหลักสูตรฯ และมีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อก าหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ นิสิตจะต้องระบุช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการท าวิจัยด้วยในใบสมัคร และนิสิต
ควรเข้าไปแนะน าตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนสมัครเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษายอมรับก่อน 

5.5.2 ผู้สอบสัมภาษณ์จะประกอบด้วยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่นิสิตสนใจเลือกเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนปริญญาเอกสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าทุกคนที่เข้าในแต่ละปีการศึกษา ในกรณีที่ ผู้สมัครมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไม่
เพียงพอแต่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ กรรมการสอบสัมภาษณ์จะก าหนดให้ผู้สมัครเป็นนิสิตทดลองเรียนและให้
ลงทะเบียนเรียนวิชาพ้ืนฐานที่ก าหนดเพ่ือเตรียมความพร้อมโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยนิสิต
ทดลองเรียนต้องมีผลการเรียนในวิชาที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ก าหนด จึงจะศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปได้  

5.5.3 เมื่อผู้สมัครผ่านการสอบสัมภาษณ์ ก่อนเปิดภาคเรียน จะมีการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีทั้ ง นิสิต
ปริญญาเอก และ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งการปฐมนิเทศจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน วิชาต่างๆ ที่เปิดในภาคการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะพัฒนาจนนิสิต ผ่าน
ข้อก าหนดต่างๆ ของหลักสูตรฯ และได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสมบูรณ์ 
การปฐมนิเทศน์นี้ นิสิตจะได้รับหนังสือ EE Graduate Guide ซึ่งจะท าการปรับปรุงข้อมูลทุกปี โดยรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน 

5.5.4 หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ มีการปรับเปล่ียนวิชาบังคับ โดยแยกเป็น 4 วิชาที่เป็นการพัฒนานิสิตอย่างเป็นล าดับข้ัน 
ซึ่งจะท าให้นิสิตสามารถพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ความสามารถในการ“คิดเป็น 
แก้ปัญหาได้” และการท าผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ตามล าดับ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของนิสิต นอกจากนี้ยังมีวิชาที่เปิดโอกาสให้นิ สิตได้สร้าง
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจริงภายนอกในอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะท าให้นิสิตมีโอกาสให้
ทดสอบตนเอง แสดงศักยภาพ และการท างานเป็นทีม ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประเมินอีกด้วย 

5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะต้องจัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าการท างานวิจัยของนิสิตทุก 
ๆ สัปดาห์ 

5.5.6 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีอาจารย์ดูแลอุปกรณ์และ
เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการสนับสนุนการเรียนรู้และการท าวิจัย 
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5.6 กระบวนการประเมนิผล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ร่วมกันก าหนดกระบวนการประเมินผล

ตั้งแต่การรับนิสิตเข้าเรียน การพัฒนานิสิตในแต่ละภาคการศึกษาด้วยวิชาบังคับ ซึ่งมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ของนิสิตอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการหาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย กระบวนการท าวิจัย จนถึงการเขียน
บทความเพ่ือที่จะตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ และ วารสารวิชาการนานาชาติ เป็นเป้าหมายสุดท้าย 

กระบวนการประเมินผล สามารถแบ่งเป็นกระบวนการย่อยดังตอ่ไปนี ้
5.6.1 ในทุกภาคการศึกษา นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 01205699 จะต้องมาน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในช่วงปลาย

ภาคการศึกษาให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการ
ท าวิจัยของนิสิต เพ่ือก าหนดเกรด S หรือ U ให้นิสิต เป็นการก ากับ ดูแล ติดตามความก้าวหน้าของนิสิต 

5.6.2 วิชา 01205691-01205694 Research Methodology in Eleltrical Engineering I-IV เป็ นวิชาที่ จะ พัฒ น า
ความสามารถของนิสิตในด้านต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ทั้ง จริยธรรม คุณธรรม การคิด
เป็นแก้ปัญหาได้ การท าวิจัย การเขียนทางวิชาการ การน าเสนอทางวิชาการ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ข้ัน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักจะต้องประเมินนิสิตก่อนว่าพร้อมในการเรียนวิชานี้ในแต่ละข้ันเมื่อใด และให้ค าแนะน าเมื่อนิสิต
พร้อมที่จะเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะต้องร่วมอยู่ในคณาจารย์ที่สอนวิชานี้ด้วยเพ่ือร่วมกันพัฒนา
นิสิต นิสิตจะถูกประเมินโดยคณาจารย์ที่สอนวิชานี้เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา จะท าให้นิสิตสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ได้ตามก าหนดเวลา 

5.6.3 การสอบคุณสมบัติ เป็นอีกข้ันตอนหนึ่งในการประเมินศักยภาพของนิสิตในการท าวิจัย โดยภาควิชาจะก าหนดการ
สอบคุณสมบัติเป็นข้อเขียน ซึ่งจะเป็นการทบทวนวิชาการต่างๆ ที่จะใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ และมีการสอบ
สัมภาษณ์ โดยบรรจุการน าเสนอ ข้อเสนอโครงงานวิจัย ให้ถูกประเมินโดย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม กรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตามมาตรฐานของ สกอ. โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จะเป็นคนเดียวกับที่มาสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้ายด้วย เพ่ือให้สามารถให้
ความเห็นตั้งแต่เริ่มจนถึงส้ินสุดการท าวิจัย 

5.6.4 ผลงานวิจัยจะต้องเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม )Proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง )Peer Review) 

5.6.5 ผลงานวิจัยในวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง )Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในสากล 

5.6.6 การสอบวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย จะถูกประเมินจากการน าเสนอผลงานวิจัยโดยการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดย
ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัย 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคนเดียวกับที่มาสอบคุณสมบัติ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนิสติ 
 

คณุลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนิสติ 
คิดเป็น แก้ปัญหาได ้ 1) นิสิตจะได้รับการพัฒนาการฝึกให้แก้ปัญหา ในวิชา 01205691-4 Research 

Methodology I-IV โดยการให้โจทย์ปัญหาทั้งทางจริยธรรม คุณธรรม วิชาการ 
วิศวกรรม รวมทั้งพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาเชิงวิจัยอย่าง
เป็นล าดับข้ัน 

2) นิ สิ ต ส าม าร ถ เลื อ ก ล ง วิ ช า  01205695 Practical Problem Solving in 
Electrical Engineering เพ่ือฝึกการแก้ปัญหาจริงจากอุตสาหกรรม หรือจาก
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ 

มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็น
ทีม 

1) วิชา  01205692-3 Research Methodology II-III จะ มี โค รงง าน ให้ นิ สิ ต ได้
ท างานเป็นกลุ่ม เช่นการให้นิสิตในทีมระดมสมองเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
และเขียนรายงานพร้อมน าเสนอในช้ันเรียน 

2) วิชา 01205695 Practical Problem Solving in Electrical Engineering การ
ฝึกการแก้ปัญหาจริงจากอุตสาหกรรม จะต้องไปเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ที่ปรึกษา นิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาโท ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาในลักษณะการท างานร่วมกับผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรม การ
ท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบและมีการมอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละคน 
รวมถึงการรวมผลลัพท์มาสรุปน าเสนอให้กับเจ้าของปัญหา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบด้วยการ
ค้นคว้าและวิจัย มีทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และหาค าตอบในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ 

1) วิชา 01205691-01205694 Research Methodology I-IV จะพัฒนานิสิต
ตั้งแต่ การเลือกปัญหาวิจัยที่เหมาะสมและมีความส าคัญ สู่การพัฒนาผลงานวิจัย
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

2) การน าผลงานวิจัยบางส่วนเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติที่ส าคัญในสาขา
เฉพาะ จะท าให้ได้รับการอ้างอิงและข้อเสนอแนะที่ดีในการเขียนบทความใน
วารสารวิชาการนานาชาติ 

3) การน าเสนอผลงานวิจัยเต็มรูปแบบในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี Impact 
Factor สูง มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

 
2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม 

ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกของ สกอ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง
หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. มีภาวะผู้น าในการริเริ่ม ส่งเสริม ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักการ เหตุผล

และค่านิยมอันดีงาม  
2. มีความสามารถในการวินิจฉัย และใช้ดุลยพินิจในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ความขัดแย้ง และข้อบกพร่อง

ทางจรรยาบรรณ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
3.   มีจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยเฉพาะทางวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบสูงในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
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2.1.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีดังต่อไปนี ้

1. อาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามเป้าหมายทั้ง 3 ประการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้นิสิต
เรียนรู้และปฏิบัติตาม ถ่ายทอดประสบการณ์การวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต 
รวมทั้งการช้ีให้เห็นผลเสียของการขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวม 

2. เชิญวิทยากรผู้มีช่ือเสียงและมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม มาน าเสนอตัวอย่างในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในสังคมปัจจุบัน  

3. น าปัญหาจริงทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดข้ึนจริง มาให้นิสิตทดลองวินิจฉัยและหาทางแก้ไขปัญหา และ
น าเสนอข้อสรุปของการแก้ไขปัญหา โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาต้องค านึงถึงผลลัพท์ที่เหมาะสมที่สุดรวมถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 

2.1.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านคุณธรรม จริยธรรม มีดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินนิสิตจากผลลัพท์ที่นิสิตได้หาทางแก้ปัญหาจริยธรรม คุณธรรม จากโจทย์สถานการณ์จริงที่ก าหนดให้ 
2. ประเมินนิสิตทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเมื่อออกไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน หรือท าการแก้ปัญ หาโจทย์ของ

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

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือ นิสิต โดยมีการปกปิดตัวตนของผู้ประเมิน ผลการประเมินควรเป็นลักษณะที่
ให้ผลที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาอาจารย์ 

 
2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้
ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับปริญญาเอกของ สกอ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง

หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ด้านความรู้ไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ในหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการวิจัยที่เป็นแก่นในสาขาวิชา

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
2. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่  รวมทั้งมีกรรมวิธีในการหาค าตอบในปัญหา

วิจัยอย่างมีระบบ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
ได้อย่างชาญฉลาด 

3. มีทักษะในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ 

2.2.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ มีดังต่อไปนี้ 

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

2. เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัย พัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ที่ประสบความส าเร็จ
อย่างสูงในประเทศ มาเป็นตัวอย่างแก่นิสิต หรือเชิญอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ท าวิจัยและประสบความส าเร็จ 
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการหาค าตอบโจทย์วิจัยที่ซับซ้อน กรรมวิธีการหาค าตอบ และการคิดเชิง
วิเคราะห์ 
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3. ในรายวิชา 01205691-4 Research Methodology I-IV ให้นิสิตอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาเกี่ยวกับชีวิตและ
วิธีคิดของบุคคลต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จในระดับโลก เพ่ือเรียนรู้ถึงวิธีการเก็บเกี่ยวความรู้
และหลักวิธีคิดอันก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ส าคัญต่างๆ ในปัจจุบัน 

4. การส่งนิสิตใกล้ส าเร็จการศึกษาออกไปทดลองแก้ปัญหาจริงในทางอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้นิสิตไปเย่ียม
ชมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหา ก าหนดโจทย์ปัญหาจริงที่เกิดข้ึน เป็น
โครงงานทดลองให้นิสิตศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไข และให้นิสิตน าเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาจริงกับ เจ้าของปัญหาหรือผู้ประกอบการหรือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

2.2.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านความรู ้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

1. ประเมินวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึ่งจากข้อก าหนดของวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต จะต้องตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถประเมินคุณภาพของงานวิทยานิพนธ์นั้นได้จากคุณภาพของวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ตีพิมพ์นั้น อาทิเช่น Impact Factor หรือการถูกอ้างอิงของบทความนั้นๆ จากบทความอื่นๆ 

2. ประเมินผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของนิสิตทั้ง 3 ด้าน โดยผู้ประเมินเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือ นิสิต โดยมีการปกปิดตัวตนของผู้ประเมิน ผลการประเมินควรเป็นลักษณะที่
ให้ผลที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ประเมินนิสิตทางด้านการเรียนรู้ทางด้านความรู้ เมื่อออกไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน หรื อท าการแก้โจทย์จาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอก ประเมินโดยหัวหน้าโครงการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต 

 
2.3 ทักษะทางปญัญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปญัญา 
ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับปริญญาเอกของ สกอ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง

หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญาไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. มีความสามารถในการสังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา เพ่ือออกแบบและ

ท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  
3. สามารถพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ โดยบูรณาการองค์ความรู้จากทั้งในและนอกสาขาวิชา 

2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปญัญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ได้แก่ 

1. โจทย์วิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นโจทย์ที่ท้าทายการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยเน้นโจทย์วิจัยที่ท าแล้ว
พัฒนาประเทศชาติและแก้ไขปัญหาของส่วนรวม และเป็นโจทย์วิจัยที่สามารถตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มี Impact Factor สูงได้ 

2. เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัย พัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ประสบความส าเร็จ
อย่างสูงในประเทศ มาเป็นตัวอย่างแก่นิสิต หรือเชิญอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ท าวิจัยและประสบความส าเร็จ 
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการหาค าตอบโจทย์วิจัยที่ซับซ้อน กรรมวิธีการหาค าตอบ และการคิดเชิง
วิเคราะห์ 

3. ในรายวิชา 01205691-4 Research Methodology I-IV ให้นิสิตอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาเกี่ยวกับชีวิตและ
วิธีคิดของบุคคลต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จในระดับโลก เพ่ือเรียนรู้ถึงวิธีการเก็บเกี่ยวความรู้
และหลักวิธีคิดอันพัฒนาความรู้ไปเป็นปัญญาซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ส าคัญต่างๆ ในปัจจุบัน  
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4. การส่งนิสิตใกล้จบออกไปทดลองแก้ปัญหาจริงในทางอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้นิสิตไปเย่ียมชมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหา ก าหนดโจทย์ปัญหาจริงที่เกิดข้ึน เป็นโครงงานทดลองให้
นิสิตศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไข และให้นิสิตน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจริงกับ 
เจ้าของปัญหาหรือผู้ประกอบการหรือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

2.3.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปญัญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปญัญา นี้สามารถท าได้โดย 

1. ประเมินวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึ่งจากข้อก าหนดของวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต จะต้องตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถประเมินคุณภาพของงานวิทยานิพนธ์นั้นได้จากคุณภาพของวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ตีพิมพ์นั้น อาทิเช่น Impact Factor หรือการถูกอ้างอิงของบทความนั้นๆ จากบทความอื่นๆ 

2. ประเมินผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของนิสิตทั้ง 3 ด้าน โดยผู้ประเมินเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือ นิสิต โดยมีการปกปิดตัวตนของผู้ประเมิน ผลการประเมินควรเป็นลักษณะที่
ให้ผลที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ประเมินนิสิตทางด้านปัญญา เมื่อออกไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน หรือท าการแก้ปัญหาโจทย์ของอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานภายนอก ประเมินโดยหัวหน้าโครงการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต  

4. ประเมินความรู้จากผลการสอบไล่และการสอบย่อยในช้ันเรียน 
 

2.4 ทักษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างตัวบคุคลและความสามารถในการรบัผิดชอบ 

ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับปริญญาเอกของ สกอ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง
หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบไว้ 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี ้
1. มีภาวะผู้น า มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมิน วางแผนและ

ปรับปรุง 
3. สร้างปฏิ สัมพันธ์ ในกิจกรรมก ลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.4.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ได้แก่ 
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การวางแผนการเรียน และการวางแผนการท าวิจัย การออกแบบการ

ทดลองเพ่ือศึกษาปัญหาและหาค าตอบของโจทย์วิจัย การเขียนรายงานวิจัยรายเดือน และการหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขเมื่อประสบกับปัญหา 

2. การท างานกลุ่มของนิสิตในวิชา 01205692-3 Research Methodology II-III 
3. การส่งกลุ่มนิสิตใกล้จบออกไปทดลองแก้ปัญหาจริงในทางอุต สาหกรรมด้วยวิชา 01205695 Practical 

Problem Solving for Electrical Engineering โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตไปเย่ียมชมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหา ก าหนดโจทย์ปัญหาจริงที่เกิดข้ึน เป็นโครงงานทดลองให้กลุ่มนิสิต
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไข และให้กลุ่มนิสิตน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจริงกับ 
เจ้าของปัญหาหรือผู้ประกอบการหรือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

4. ฝึกให้นิสิตท าการประเมินบทความวิจัยต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นผู้ตรวจประเมิน เพ่ือฝึกการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพของนิสิต 
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2.4.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นี้สามารถท า

ได้โดย 
1. ประเมินข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ประเมินแผนการเรียน ประเมินแผนการท าวิจัย ประเมินการออกแบบ

การทดลองเพ่ือศึกษาปัญหาและหาค าตอบของโจทย์วิจัย ประเมินการเขียนรายงานวิจัยรายเดือน และประเมิน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเมื่อประสบปัญหา 

2. ประเมินการท างานกลุ่มของนิสิตในวิชา 01205692-3 Research Methodology II-III 
3. ประเมินนิสิตทางด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในวิชา 01205695 Practical 

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

4. ประเมินการประเมินบทความวิจัยของนิสิต เมื่อเทียบกับการประเมินโดยอาจารย์ เสวนาความแตกต่างระหว่าง
ความเห็นของอาจารย์และความเห็นของนิสิต เพ่ือหาผลประเมินร่วมที่เหมาะที่สุด 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้วยกรอบของมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับปริญญาเอกของ สกอ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง

หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาอย่างเจาะลึกในสาขาวิชา และใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อนในงานวิจัย 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้า ที่ ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น

ทางการ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
1. การท าวิทยานิพนธ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของนิสิตปริญญาเอก ต้องวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์

และสถิติเป็นหลัก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน ามาสนับสนุนกับผลการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย กระตุ้น สนับสนุน จัดสภาพแวดล้อมให้นิสิตสามารถพัฒนา
ทักษะได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีในทั้ง 3 ด้าน 

2. ให้นิสิตฝึกน าเสนอปากเปล่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการน าเสนอในยุคปัจจุบัน โดยฝึกน าเสนอ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ฝึกน าเสนอบทความวิจัยต่างๆ ที่อ่านมาเพ่ือศึกษางานวิจัยที่มีมา
ก่อน ฝึกน าเสนอโครงงานการทดลองแก้ปัญหาจริงของอุตสาหกรรม รวมทั้งการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
การน าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการน าเสนอการสอบวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย  

3. ให้นิสิตฝึกการเขียนรายงานวิจัยและสรุปผลการทดลองทุกภาคการศึกษา ฝึกเขียนสรุปผลการศึกษาบทความ
วิจัยให้ส้ันและได้ใจความ รวมทั้งการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การเขียนบทความวิจัยส าหรับการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเขียนบทความวิจัยส าหรับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเขียน
วิทยานิพนธ์ 
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2.5.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถท าได้ดังต่อไปนี ้
1. ประเมินการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถประเมินในส่วนผลการทดลองในวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึ่งการท าวิจัย

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จะต้องมีผลการทดลองที่ต้องวิเคราะห์เชิงตัวเลข หรือการวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเป็นหลัก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปต่างๆ ที่ตอบปัญหาโจทย์วิจัย 

2. ประเมินจากการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ประเมินการน าเสนอบทความหรือส่ิงที่
ได้รับมอบหมายต่างๆ ประเมินจากการน าเสนอโครงงานการทดลองแก้ปัญหาจริงของอุตสาหกรรม ประเมิน
จากการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ประเมินจากการน าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
และ ประเมินจากการน าเสนอการสอบวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย 

3. ประเมินจากรายงานวิจัยและสรุปผลการทดลองทุกภาคการศึกษา ประเมินจากผลสรุปการศึกษาบทความวิจัย
ต่างๆ ประเมินจากข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ประเมินจากบทความวิจัยส าหรับการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ประเมินจากบทความวิจัยส าหรับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และประเมินวิทยานิพนธ์ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

01205611                
01205621                
01205631                
01205641                
01205691                
01205692                
01205693                
01205694                
01205695                
01205696                
01205697                
01205698                
01205699                
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 
2.1 การทวนสอบระดบัรายวิชาขณะนิสติยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

หลักสูตรฯ จะมีการทวนสอบในระดับรายวิชาอย่างน้อย 25% ของวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 
โดยการทวนสอบแบบพ้ืนฐาน คือการให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาในรูปแบบสอบถามผ่านทาง 
Google Doc ซึ่งให้ความสะดวกกับนิสิตซึ่งสามารถท าผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล ในข้ันต้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาปรับปรุง ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามทุกปี 

ในการพัฒนาข้ันต่อไป จะใช้เทคนิค Rubrics ในการวัดผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ผลลัพท์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
อธิบายหลักเกณฑ์ที่สะท้อนถึงผลลัพท์การเรียนรู้ต่อนิสิตได้ ซึ่งต้องประเมินรายวิชา ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ
สอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
2.2 การทวนสอบระดบัหลักสตูรหลงัจากนิสติส าเร็จการศกึษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต จะท าการวิจัยผลสัมฤทธิของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตโดยท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนรวมทั้ง
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะมีหน้าที่ในการดูแลจัดระเบียบและซ้อมการรับปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตใหม่ที่จบ

ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้รับรายช่ือดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อวัน
ซ้อม ซึ่งดุษฎีบัณฑิตส่วนใหญ่จะมาซ้อม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการตรวจสอบรายช่ือและขอข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ Email และสถานที่ท างานของดุษฎีบัณฑิตส าหรับการติดต่อการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต ใน
เวลาเดียวกันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจกแบบประเมินหลักสูตรให้ดุษฎีบัณฑิตจบใหม่ เพ่ือท าการประเมิน
หลักสูตรได้ในคราวเดียวกัน โดยแบบประเมินจะประกอบด้วย ภาวะการณ์ได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ระยะเวลา
ของการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย ฯลฯ 

2. ตามก าหนด สกอ. คือเมื่อดุษฎีบัณฑิตจบไปแล้วประมาณ 2 ปี คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการ
ติดตามไปประเมินผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ การโทรศัพท์ขอสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา    
2 ปี 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
การส าเร็จการศึกษา 

แบบ 2.1 
1)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

2)  ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงาน
การประชุม )Proceedings) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกล่ันกรอง )Peer Review) ก่อนตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3)  ตามข้อบั งคับมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้ วยการศึกษาระดั บบัณฑิต ศึกษาของบัณฑิ ตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แบบ 2.2 
1) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

2) ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงาน
การประชุม )Proceedings) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกล่ันกรอง )Peer Review) ก่อนตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

3) ตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาขอ งบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1 การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหม ่
การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ส าหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีการ

เตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 
1. อาจารย์ใหม่ทุกท่านจะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัด

อบรมพร้อมกันรวมทั้ง คณะ หรือ มหาวิทยาลัย ท าให้ได้รู้จักประวัติของมหาวิทยาลัย และคณะมากย่ิงข้ึน เกิดความรัก
ในองค์กร มีการให้ความรู้ ค าแนะน าและ ฝึกอบรมวิธีการสอนนิสิตอย่างไรถึงจะประสบผลส าเร็จ มีอาจารย์รุ่นพ่ีที่เป็น
ศาสตราจารย์มาให้ค าแนะน าในการขอต าแหน่งวิชาการ เข้าใจถึงระเบียบการด าเนินการด้านเอกสารต่างๆภายในองคก์ร 
การขอทุนวิจัย และรางวัลตอบแทนจากการท างานวิจัย 

2. อาจารย์ใหม่จะได้รับคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอน เช่น รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบ/ข้อ
ปฏิบัติทางการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิ ตศึ ก ษาขอ งมหาวิท ยาลัย เก ษต รศ าสต ร์  จร รยาบรร ณ อ าจารย์  และ จร รยาบรร ณบุ ค ลาก รขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และ การอบรมอาจารย์ใหม่ วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. อาจารย์สามารถข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอาจารย์ใหม่ที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล การใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอน และการจัดท าประมวลการสอน 

5. ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทุนอุดหนุนวิจัยส าหรับการท างานวิจัยของอาจารย์ใหม่ 
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การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ส าหรับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะนั้น มีดังต่อไปนี้ 
1. ภาควิชาฯ ได้พิจารณาเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ในสาขาวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ขาดแคลนเนื่องจากอาจารย์เกษียณ 

หรือ ใกล้จะเกษียณ หรือสาขาวิชาที่ ไม่มีผู้สอน ต้องใช้อาจารย์พิเศษ แต่ เป็นสาขาวิชาที่มีความส าคัญต่อสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า และในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้สมัครได้ตรงตามสาขาที่ต้องการ ภาควิชาฯ ก็จะพิจารณานิสิตที่เรียนดีและ
มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบถึงปริญญาเอกและกลับมาเป็น
อาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลนต่อไปในอนาคต 

2. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับอาจารย์ภายในภาควิชาฯ ทุกๆเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
เมื่อมีอาจารย์ใหม่เข้ามาก็จะมีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้อาจารย์ทุกท่านได้รู้จัก  

3. ภาควิชาฯ มีการกระจายภาระงานสอนพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีให้อาจารย์เดิมและอาจารย์ใหม่อย่างทั่วถึง โดย
อาจารย์แต่ละท่านจะมีภาระความรับผิดชอบในการสอนวิชาปริญญาตรีอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 วิชา ส าหรับวิชา
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  ภาควิชาฯ ให้อิสระกับอาจารย์ในการเลือกวิชาสอน ซึ่งจะข้ึนอยู่กับความ
เช่ียวชาญและงานวิจัยของอาจารย์แต่ท่าน โดยใช้มาตรฐาน สกอ. เป็นกรอบก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก 

4. อาจารย์ใหม่ จะได้รับค าแนะน าจากอาจารย์เดิมในภาควิชาฯ ในแต่ละสาขา ถึงภาระหน้าที่การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การขอทุนวิจัยของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมในการขอทุนวิจัย
ภายนอก อาทิ ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.( เป็นต้น 
 
การเตรียมการส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะนั้น มีดังต่อไปนี ้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ คนใหม่ จะถูกคัดเลือกโดยกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เดิมร่วมกับหัวหน้า

ภาควิชาฯ 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 /วิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะมีการอบรมในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือให้เข้าใจในบริบทของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งจะต้องจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูล
ต่างๆ ที่จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการจากภายนอก 

 
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้แก่อาจารย์ ของภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ของคณะฯ ให้มีทักษะด้านการสอนที่ดี และสอด

รับกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของนิสิตในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดโครงการอบรมอาจารย์ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ท าการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบ Web Service โดยให้นิสิต
เป็นผู้ประเมินอาจารย์และวิชาที่สอนในทุกภาคการศึกษาการศึกษา และให้อาจารย์สามารถเข้าถึงข้อเสนอแนะ
ของนิสิตเพ่ือท าการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
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3. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ท าการทวนสอบวิชาต่างๆ ที่ท าการเปิดสอนในแต่ละภาควิชาอย่างน้อยหนึ่งในส่ีของ
วิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าลังปรับปรุงการทวนสอบ
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาทักษะของ
อาจารย์ต่อไป 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ 

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

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการประกวดการเรียบเรียงต าราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ข้ึนเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือก โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นประโยชน์และใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง วิจัยเพ่ือองค์ความรู้ใหม่ ตีพิมพ์ผลงานวารสารวิชาการคุณภาพ
ระดับประเทศและนานาชาติ โดยสนับสนุนทุนวิจัย ทุนผู้ช่วยวิจัยหลังปริญญาเอก และรางวัลในการตีพิมพ์
งานวิจัยในแต่ละระดับ 

3. สนับสนุนทุนให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานพัฒนาประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์ของคนไทย 

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประเทศไทย 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานบริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน ชุมชน เพ่ือคืนความรู้สู่การใช้งาน  
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการบูรณาการความรู้ในอดีตของไทยหรือภูมิปัญญาไทย กับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

เพ่ือสร้างภูมิปัญญาไทยให้สืบต่อไป 
 

หมวดที่ 7. การประกันคณุภาพหลกัสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี ้
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. มีคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลมาตรฐานของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทุกท่าน เป็นผู้เข้ารับการอบรมผู้ประเมนิหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกันในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ถูกประเมนิ และการไปประเมินหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

4. มีคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกัน
ท างานและจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ก ากับ ดูแล 
ติดตาม และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกบัหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปอีย่างต่อเนือ่ง 
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และนิสิตที่ใกล้ส าเร็จ
การศึกษา 

7. มีการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยการส ารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ส ารวจความเห็นจากคณาจารย์ในภาควิชาฯ และส ารวจความเห็นจากนิ สิต 

 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีลักษณะเด่นคือ คิดเปน็ แก้ปัญหาได้ รวมทั้งมีผลลัพท์ในการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายหลักคือ เป็นที่ต้องการแกอุ่ตสาหกรรมและหน่วยงานทั่วไปที่ตอ้งใช้
คนที่มีศักยภาพในการแก้ปญัหา พัฒนา 

ผลงานการตีพิมพ์ของนิสิตปริญญาเอกในปัจจุบนัถือว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. แต่สามารถพัฒนาได้อีก
เพ่ือยกระดับงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจ าเป็นต้องท าเพ่ือ
เน้นให้เป็นจุดแข็งในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างให้หลักสูตรมีจุดเด่น และสามารถดึงดูดนิสิตที่มีความสนใจเฉพาะด้านมา
เรียน 

คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแผนการติดตามผลการเรียนรู้ของบัณฑติต่อเนือ่งหลังจากส าเร็จ
การศึกษา โดยมีการวางแผนการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตหลังจากจบหลักสูตร การติดตามการเข้าท างานของบัณฑิต 
และท าการประเมินบัณฑิตจากผู้ประกอบการที่ได้รับนิสิตเข้าท างาน โดยจัดท าเป็นประจ าทุกป ี

 
3. นิสติ 

นิสิตในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับ
การดูแลดังต่อไปนี ้

 
3.1 การรับนิสติและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

การรับนิสิตเข้ามาเรียนในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีข้ันตอนดังตอ่ไปนี ้

1. นิสิตปริญญาเอกทุกคนควรจะมีจุดมุ่งหมายในการเรียนปริญญาเอกและเป้าหมายอาชีพหลังการเรียนปริญญาเอก 
2. นิสิตต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนสมัครเรียนและได้รับการยอมรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ส าหรับอาจารย์ที่

ปรึกษาต้องสามารถรับนิสิตได้ไม่เกินมาตรฐานที่  สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาต้องผ่าน
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาตามมาตรฐานของ สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย 

3. นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะร่วมกันสร้างแผนการเรียนและสร้างส่ิงแวดล้อมใน
การเรียนรู้ให้นิสิตได้ตามความมุ่งหมายของนิสิต รวมทั้งอาจมีผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างดุษฎีบัณฑิตใน
กรณีที่นิสิตต้องการท างานกับอุตสาหกรรม มีอนาคตและเส้นทางอาชีพอย่างชัดเจนและมั่นคง 
 
การเตรียมความพร้อมก่อน เข้าศึกษาของนิ สิต หลัก สูตรดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตครบทั้ง 5 ด้านและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยตลอดแผนการเรียนมีการพัฒนานิสิตตามล าดับเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ส าหรับผู้สมัครเรียนที่อาจมีความรู้พ้ืนฐานไม่ครบถ้วน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่า
ผู้สมัครมีความสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จ อาจจะรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตทดลองเรียนก่อน โดยก าหนดให้
ลงวิชาพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งเป็นรายวิชาในระดับปริญญาตรีหรือในระดับปริญญาโทในภาคแรก เมื่อนิสิตสามารถเรียน
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และได้ระดับผลการเรียนที่ก าหนดจะถือว่าพ้นจากการทดลองเรียน สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรและอยู่ในความ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไปได้ 

3. ส าหรับนิสิตแรกเข้าที่มีงานประจ าจะได้รับค าแนะน าให้ลาเรียนหรือลดเวลาที่ใช้ในการท างานประจ าเพ่ือใช้ใน
การศึกษาอย่างเต็มที่โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด นิสิตที่มีงานประจ าควรจะท าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประจ า 

 
3.2 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิตปริญญาเอก จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นหลัก เนื่องจากนิสิตจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีเวลาเข้าพบให้นิสิต และก าหนดเวลาให้เข้าพบสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ กับนิสิตนอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ยังมีดังต่อไปนี้ 

1. นิสิตสามารถขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่สามารถให้ค าปรึกษาได้เพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน สามารถให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ ให้กับนิสิตปริญญาเอกได้  โดย
นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทุกท่าน โดยมีการประกาศเวลาเข้าพบ
ให้นิสิตรับทราบ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท าเอกสารแนะน าข้อมูลการเรียนที่เรียกว่า EE Graduate Guide Book แจกให้
นิสิตปริญญาเอกทุกท่าน ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการเรียนปริญญาเอก ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ในเชิงลึก ประสบการณ์และความเช่ียวชาญด้านต่างๆ เป็นต้น 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท าฐานข้อมูลนิสิตปริญญาเอก โดยรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์และ Email เพ่ือ
สะดวกในการติดต่อ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตได้รับทราบผ่านทาง Email เช่น ทุน
สนับสนุนการท าวิจัย รางวัลตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ทุนบัณฑิตวิทยาลัย ทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น 

3.3 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
ก ารค งอ ยู่ขอ งนิ สิต ใน ห ลัก สูต ร ดุ ษฎี บัณ ฑิ ต ขอ งภ าค วิ ชาวิศ วก รร ม ไฟฟ้า คณ ะ วิศ วก รร มศ าสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบันมีอัตราการคงอยู่ที่ดี โดยเฉพาะนิสิตที่ผ่านการเรียนในปีแรก จะคงอยู่ทั้งหมด แต่
ปัญหาคือการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด ส่วนใหญ่จะใช้เวลามากกว่าเวลาที่ก าหนด นิสิตส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตใน
หลักสูตรแบบ 2.1 คือจบปริญญาโทแล้วเรียนต่อ ซึ่งควรจะใช้เวลา 3 ปี ตามหลักสูตร แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาถึง 5 ปี หรือ
มากกว่านั้น หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ได้สร้างกลไก ก ากับการเรียนโดยใช้วิชาบังคับเป็นตัวช่วยก ากับ  

 
3.4 ความพงึพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสติ 

นิสิตสามารถย่ืนอุทธรณ์ได้กับอาจารย์ท่านใดก็ได้ในคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน หรือ
อุทธรณ์ผ่านการประเมินแบบต่างๆ ที่มีประจ าทุกภาคการศึกษา 

 
4. อาจารย ์

อาจารย์ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะ
ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาดังต่อไปนี้ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม ่

การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจะเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิ 
และคุณสมบัติที่ต้องการ การคัดเลือกอาจารย์มีการก าหนดให้ผู้สมัครน าเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า สาธิตการสอน และ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากหัวหน้าภาควิชาฯ 
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การพัฒนาในอนาคต ผู้สมัครจะต้องน าเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า สาธิตการสอน และสัมภาษณ์ ในที่ประชุม
คณาจารย์ของภาควิชาฯ เพ่ือให้อาจารย์ในภาควิชาฯ พิจารณาเห็นชอบ เพราะอนาคตจะต้องท างานกับอาจารย์ในภาคฯ 
ต่อไป 

ส าหรับการรับอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ ส าห รับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จะต้องพิจารณาคุณสมบัติโดยเน้นอาจารย์ที่มีศักยภาพในการท างานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยที่มีผลกระทบในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงในวง
กว้าง 
4.2 ความก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อาทิเช่น  
ห้องวิจัย เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในต่างประเทศ 

 
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

การบริหารจัดการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี ้

 
5.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูร 

คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือบริหารจัดการ
หลักสูตรในเรื่องต่างๆ ตามแผนการพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรประจ าปี โดยมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบในแต่ละ
เรื่อง เช่น การก 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 

การประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ ง 5 ด้าน อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยทุกภาคการศึกษา จะมีการประเมินผู้เรียนในวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนอย่าง
น้อยหนึ่งในส่ี การประเมินในปัจจุบันจะเป็นแบบสอบถามนิสิตถึงผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

การบริหารจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังต่อไปนี ้

 
6.1 การด าเนนิงานเพื่อความพรอ้มของสิง่สนับสนนุ 

ในการด าเนินงานตามหลักสูตรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
รายรับจากค่าหน่วยกิตนิสิต การใช้เงินส่วนนี้ คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเสนอโครงการในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือขอใช้ในแต่ละโครงการในแต่ละปีต่อปี 
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีแนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกองทุน
ที่สนับสนุนโดยภาคอุตสาหกรรม เพ่ือน ามาบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความคล่องตัว ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่อุตสาหกรรม
ต้องการ โดยการสร้างห้องวิจัยศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้สนับสนุน การ
เรียนรู้และการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพและศักยภาพ ของนิสิต อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 
6.2 การจัดหาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน 

ภาควิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดหาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อม   ให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตทั้งในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการท างานวิจัย รวมถึงการสืบ
ค้นหาข้อมูลทางด้านสารสนเทศผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ด าเนินการเพ่ิมทรัพยากรทางด้านการวิจัย 
โดยขอทุนวิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี การพัฒนาส่ิง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่ เอื้อต่อการเรียนรู้  เพ่ือดึงดูดนิสิตให้เข้าเรียนต่อในระดับสูง โดยเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการวิจัยซึ่งสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมและภาคเอกชน สร้างห้องวิจัยรวม จัดหาทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ที่มีอยู่ โดยมีการประเมินจากแบบสอบถาม อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านได้ พัฒนาหน่วยวิจัยโดยการได้ทุนจาก
ภายนอกมาซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเฉพาะ และในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์หนึ่งท่าน
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเป็นผู้รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้จากภายนอก เพ่ือใช้ในการประเมินศักยภาพของหลักสูตรและ
คณาจารย์ในการแข่งขันกับภายนอก 
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7. ตัวบง่ช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
 
แบบ 2.1 

ตัวบง่ช้ีผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 
ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 

1.  อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน หลัง
ส้ินสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว ซึ่ง
ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะใหด้ าเนนิการ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

8.  อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรคนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศฺ โดยเฉพ
เป้าประสงค์ของหลกัสตูรหรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ 
ศาสตรท์ี่สอนหรือเทคนคิการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ทีท่ าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กบั
นิสติ (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตค้วามรับผดิชอบ
ของส่วนงานตน้สงักดั และมกีารน าผลไปปรบัปรุงเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการ
ท างาน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพการบรหิาร
หลักสตูรโดยรวม เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

✓* ✓* ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า  3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

✓* ✓* ✓* ✓ 

 

* เป็นการประเมินตัวช้ีวัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้ 
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แบบ 2.2 
ตัวบง่ช้ีผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 

ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 ปทีี่ 6 
1.  อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 
ของปีที่แล้ว ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะให้
ด าเนนิการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.  อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรคนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศฺ โดย
เฉพเป้าประสงค์ของหลักสตูรหรอืค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับ ศาสตรท์ี่สอนหรือเทคนคิการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ทีท่ าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ให้กบันิสติ (ถ้ามี) ได้รบัการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความ
รับผดิชอบของส่วนงานตน้สังกดั และมีการน าผลไปปรับปรงุเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการท างาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพการบรหิาร
หลักสตูรโดยรวม เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

✓* ✓* ✓* ✓* ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า  3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

✓* ✓* ✓* ✓* ✓* ✓ 

 

* เป็นการประเมินตัวช้ีวัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้ 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมนิประสทิธิผลของการสอน 
1.1 การประเมนิกลยทุธ์การสอน 

การเรียนการสอนในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นี้มี ลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากมีวิชา
บังคับทางด้านกระบวนการวิจัยทั้งหมด 4 วิชาตามล าดับความพร้อมของนิสิตปริญญาเอก วิชา 01205691-01205694  ซึ่งจะ
สอนโดยทีมของอาจารย์ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จะมีการบรรยาย 
การสาธิต การฝึกการคิดวิเคราะห์ การฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ การเชิญวิทยากรมาบรรยายและท า Workshop การเรียนรู้แบบ
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือท าความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง วิชาบังคับทั้งส่ี ได้บรรจุกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ สกอ. ทั้ง 5 ด้านในระดับดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ วิชาบังคับทั้ง 4 จะเป็นวิชาที่ท าการเช่ือมโยงงานวิจัย
เฉพาะของนิสิตแต่ละคนเข้าสู่กระบวนการเขียน ตั้งแต่การเขียนรายงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนบทความ
ประชุมวิชาการ การเขียนบทความวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมไปถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ การเขียนเหล่านี้จะถูก
ก าหนดเป็นผลลัพท์ของแต่ละวิชา 

นอกจากนี้ หลักสูตรได้มี วิชา 01205695 Practical Problem Solving in Electrical Engineering โดยจะเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้น าปัญหาจริงจากภายนอก มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เรียนมา สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติ เพ่ือการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง ให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ด้วยตนเอง สัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงที่เหมาะกับการเรียนรู้ของนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาน าเสนอเพ่ือ
สร้างทักษะในการอภิปรายและการน าเสนอ และมีการประเมินโดยบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ก าหนดปัญหา 

ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน จะมีการน า
กระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

1. มีการทวนสอบการสอนวิชาบังคับทั้ง 4 และวิชาแก้ปัญหาจริงโดยคณาจารย์ ที่ปรึกษาจากอุตสาหกรรม และนิสิต 
และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนิสิต  

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยคณาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบย่อย การทดสอบแก้ปัญหา การท าโครงงาน 
หรือการปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่
ละช้ันปี 

3. ในวิชา 01205695 Practical Problem Solving in Electrical Engineering นิ สิตจะถูกประเมินโดยผู้ก าหนด
ปัญหา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลการประเมินจะเป็นข้อมูลป้อนกลับอย่างดีในการประเมินการ
เรียนการสอน และศักยภาพของนิสิต 

4. มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษาก่อนส้ินสุด
ภาคการศึกษา เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของนิสิต แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างคณาจารย์เพ่ือ
ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละช้ันปี การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และ
แลกเปล่ียนกลยุทธ์ในการสอน หรือการปรับปรุงเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับนิสิต 

 
1.2 กระบวนการประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านในการทวนสอบ ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การช้ีแจง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา การตรงต่อเวลา การใช้ส่ือการสอน และการประยุกต์เทคโนโลยีในปั จจุบัน และ
เครื่องมือต่างๆ เพ่ือพัฒนาการสอนในทุกรายวิชา รวมถึงการประเมินตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน  
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2. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม 
2.1 โดยนิสติปจัจบุนั และบณัฑติที่จบการศึกษาในหลกัสตูร 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสอบถามนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาหรือนิสิตที่ศึกษาเกินเวลาด้วยแบบสอบถาม 
โดยประเมินทุกส้ินปีการศึกษา รวมทั้งการแจกแบบสอบถามบัณฑิตหลังจบการศึกษาที่มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือ
ติดตามว่าหลักสูตรหรือวิชาต่าง ๆ ที่สอนไปมีประโยชน์กับการท างานของบัณฑิตเพียงใด และควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างไร 

 
2.2 โดยผูท้รงคุณวุฒ ิที่ปรกึษา และ/หรือผูป้ระเมนิ 

ทุกส้ินปีการศึกษา ข้อมูล มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ในแต่ละปีการศึกษา จะถูกประเมินภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก สกอ. ภายนอกทั้งหมด 3 ท่าน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจะถูกน ามาพิจารณาและ
ปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนย่อยหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี และสะสมเพ่ือท าการปรับปรุงหลักสูตรใน
ภาพรวมทุก 5 ปี 

ในปีก่อนปีที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร หรือภายใน 4 ปีเมื่อใช้หลักสูตปรับปรุง หรือครั้งต่อไปคือ ปี 2563 จะมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่น ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพจากอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ มาประเมิน
หลักสูตรจากข้อมูลใน มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลัก สูตรทั้ ง 5 ปี  และแนวทางการปรับปรุงหลัก สูตรจาก 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องอืน่ ๆ 

ทุกส้ินปีการศึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยติดตาม
ดุษฎีบัณฑิตที่จบไปแล้วประมาณ 2 ปี เพ่ือท าการศึกษาหาข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมต่อไปในปี พ.ศ. 2565 

ในปีก่อนปีที่จะตอ้งปรบัปรุงหลักสูตร หรือภายใน 4 ปีเมื่อใช้หลักสูตปรับปรุง หรือครั้งตอ่ไปคือ ปี 2563 จะมีการเชิญ
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรจากข้อมูลใน มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรทั้ง 5 ปี และแนวทาง
การปรับปรงุหลักสูตรจาก คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

ประเมินโดยดูจากดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร (หัวข้อที่ 7 ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร( ทุก
ส้ินปีการศึกษา ข้อมูล มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ในแต่ละปีการศึกษา จะถูกประเมินภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก สกอ. ภายนอกทั้งหมด 3 ท่าน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจะถูกน ามาพิจารณาและปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขส่วนย่อยหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี 

 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน  

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่
พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถด าเนินการ
ได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5  ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 


