หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

Bachelor of Engineering Program
In
Electrical Communications Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสู ตรในการประชุ มครั้งที่ ๔๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๒
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
๑. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร
Bachelor of Engineering Program in Electrical Communications Engineering

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร)
Bachelor of Engineering ( Electrical Communications Engineering)
B.Eng.(Electrical Communications Engineering)

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

๓. วิชาเอก : วิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร
๔. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร

:

ไม่นอ้ ยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต

๕. รู ปแบบของหลักสู ตร
๕.๑ รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ๔ ปี
๕.๒ ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอน
๕.๓ การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทย หากเป็ นนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู ้ความเข้าใจภาษาไทยได้เป็ นอย่าง
ดี สามารถเข้าศึกษาได้ การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาใช้วธิ ีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
๕.๔ ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิ ดลโดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
๖.๑ เป็ นหลักสูตรฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๒ เริ่ มใช้ในภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป
๖.๓ คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสู ตรนี้ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑

มคอ. ๒
๖.๔ คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่น กรองหลัก สู ต ร พิ จ ารณาหลัก สู ต รนี้ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยมหิ ดลอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมี ความพร้ อมในการเผยแพร่ ว่าเป็ นหลักสู ต รที่ มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ (หลังเปิ ดสอน ๒ ปี )
๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
วิศวกรไฟฟ้ าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร ตามขอบเขตที่สภาวิศวกรกาหนด โดยทางานทางด้าน
๘.๑ วิศวกรออกแบบระบบสื่ อสาร
๘.๒ วิศวกรติดตั้งและบารุ งรักษาระบบสื่ อสาร
๘.๓ วิศวกรไฟฟ้ าสื่ อสาร
๘.๔ วิศวกรโรงงาน
๘.๕ วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์
๘.๖ วิศวกรที่ปรึ กษาระบบสื่ อสาร
๘.๗ วิศวกรฝ่ ายขาย
๘.๘ วิศวกรระบบโครงข่าย
๘.๙ นักวิจยั และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
๙.

ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
(* อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบและประจาหลักสูตร **อาจารย์ประจาหลักสูตร )

เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๑.
๓-๑๐๐๖-๐๐๖๐x-xx-x
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เดชา วิไลรัตน์*
๒.

๓-๑๐๑๕-๐๑๓๖x-xx-x
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เศรษฐีธร*

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
M.S. Electrical Engineering
Northeastern University, USA. : ๒๕๓๖
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง :
๒๕๓๒
Ph.D. (Electrical Engineering)
The University of Manchester, UK : ๒๕๕๐
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๑

๒

มคอ. ๒
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๓.
๓-๑๐๑๔-๐๑๑๑x-xx-x
อาจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยมิ้ *

๑๐. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑-๓
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
Ph.D. (Telecommunication and Networking)
University of Pittsburgh, USA: ๒๕๕๓
M.S. (Telecommunication and Networking)
University of Pittsburgh, USA: ๒๕๔๖
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา และอาคารคณะ

๑๑. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่กล่าวถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมรวมถึงการ
ดารงชีวิตประจาวัน วิศวกรไฟฟ้ าเป็ นต้นทุนมนุษย์ที่สาคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งเตรี ยมพร้อมในการพัฒนาบุค ลากรเพื่อให้มีความรู ้เทียบทันเทคโนโลยีดงั กล่าวและสามารถนา
ความรู ้น้ นั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
๑๑.๒ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสารเป็ นผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเข้าไปสู่ยคุ ของการสื่ อสารไร้พรมแดน ผูค้ นสามารถติดต่อกันทางอุปกรณ์สื่อสารพกพาได้จากทัว่ ทุกแห่ งในโลก
บนโครงข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอาทิเช่น การเกิดสังคมออนไลน์
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและวิถีในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลและองค์กร
๑๒. ผลกระทบจากข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบในหัวข้อที่ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จึ งได้พฒ
ั นาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความรู ้ ในศาสตร์
ดังกล่าวที่มีความพร้อมและศักยภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ตามวิวฒั นาการของเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร
และสามารถพัฒ นาตนเองให้เ ข้า กับ ลักษณะงานวิชาชี พ และวิชาการได้อ ย่า งเหมาะสม รวมถึ ง เข้า ใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสารที่ มีต่อสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชี พ มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม

๓

มคอ. ๒
๑๒.๒ ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้จะส่ งเสริ มพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านความเป็ นเลิศทางศาสตร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี ซึ่ ง
หลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นกั ศึกษามีความรู ้ในนวัตกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสารและสามารถนาความรู ้ดงั กล่าวไป
ประยุกต์อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเป้ าหมายสู่ความเป็ นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
๑๓. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รนี้ ใช้ บ ริ การการเรี ยนการสอนจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกล คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ ภาควิชาฟิ สิ กส์ ภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษา และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ลว้ นเป็ นหน่วยการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ที่ มีมาตรฐานวิชาการ และการเรี ยนการสอนภายใต้กรอบประกันคุณภาพหลักสู ตรเช่ นเดี ยวกัน (รายละเอียดดูได้ใน
ภาคผนวก ก)

๔

มคอ. ๒
หมวดที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสู ตร
เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความรู ้ มี ความสามารถในการบู รณาการและประยุกต์ความรู ้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
สื่ อสารบนพื้นฐานของคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๑.๒ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เมื่อสิ้นสุดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม และจริ ยธรรมดังต่อไปนี้
๑.๒.๑. เข้าใจและตระหนักในคุ ณค่าของวัฒนธรรมไทย มีวินัย ตรงต่อเวลา รั บผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบและข้อบังคับต่างๆของสังคม มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งประพฤติปฏิ บตั ิ ตน
ตามหลักจรรยาบรรณทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานวิศวกรรม
๑.๒.๒. อธิ บายหลักการที่ สาคัญและสามารถประยุกต์ความรู ้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสารและศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
๑.๒.๓. วิเ คราะห์ สรุ ป และปรั บ ใช้อ งค์ค วามรู ้ อ ย่า งสร้ า งสรรค์ใ นการแก้ปั ญ หาได้อ ย่า งเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
๑.๒.๔. สื่ อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆได้อย่างเหมาะสม รู ้จกั บทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อองค์กรและสังคม มี
ความรับผิดชอบต่องานทั้งรายบุคคลและงานกลุ่มและมีจิตสานึ กในด้านความปลอดภัยในการทางาน
และรักษาสภาพแวดล้อม
๑.๒.๕. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยสาหรับการทางานที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชี พได้อย่างเหมาะสม
รวมถึ ง สามารถใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บ ค้น แสวงหาความรู ้ แ ละการสื่ อ สารได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ

๕

มคอ. ๒
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
การประเมิ น ผลหลัก สู ต รเพื่ อ (๑) การประเมิ น ผลหลั ก สู ตรอย่ า ง
การรักษามาตรฐานหลักสูตร
สม่าเสมอ
(๒) พัฒนาหลักสูตรในด้านคุณภาพให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น
IEEE/ACM
การปรั บ ปรุ ง หลักสู ต รเพื่ อ ให้ ติ ดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สอดคล้อ งกับ พัฒ นาการทาง อย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยี
การพัฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ ( ๑ ) ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร น า
เรี ยนการสอนและส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศมา
บุคคลการในการให้บริ การทาง
เป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน
วิชาการแก่สงั คม
(๒) ผลักดันให้บุคลากรเข้าร่ วมอบรม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
(๓) ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้มีโอกาส
ทางานวิจยั หรื อบริ การวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการ (๑) ส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยน
สอนให้ผสู ้ าเร็จการศึกษามี
การสอนภาคปฎิ บัติ ที่ เ น้น การมี
ทักษะปฎิบตั ิทาง
ส่ วนร่ วมขอ งบุ ค ลากร แหล่ ง
วิศวกรรมศาสตร์พร้อมที่จะเข้า
ฝึ กงานกับสถาบันการศึกษา
สู่วชิ าชีพ
(๒) ส่ ง เสริ มให้ มี ร ะบบการเพิ่ ม พู น
ทักษะปฎิบตั ิทางวิศวกรรมศาสตร์
ของอาจารย์ให้ทนั สมัย
(๓) จั ด ระบบห้ อ งปฎิ บั ติ การทาง
วิ ศ วกรรมศาตร์ ที่ ส่ ง เสริ มการ
เรี ยนรู ้ ต ามความต้ อ งการของ
ผูเ้ รี ยน
การปรั บ ปรุ ง หลักสู ต รเพื่ อ ให้ ปรั บ ปรุ ง หลักสู ต รให้ สอดคล้อ งและ
สอ ด คล้ อ งกั บ หน่ วยง าน ที่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดโดย
เกี่ ย วข้อ งกับ สายวิ ช าชี พ ของ สภาวิศวกร
บัณฑิต (สภาวิศวกร)

๖

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
(๑) เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
(๒) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
(๓) จ านวนบทความและวารสารที่
ตีพิมพ์ใน IEEE/ACM
(๑) จานวนการเข้าร่ วมประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(๒) รายงานความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผูป้ ระกอบการ
(๑) จานวนสื่ อการสอนที่ มี การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ใบรับรอง ประกาศนี ยบัตร การ
เ ข้ า ร่ วม อ บ ร ม สั ม ม น าห รื อ
ประชุมวิชาการ
(๓) ปริ มาณงานวิ จั ย หรื อบริ การ
วิชาการ
(๑) ระดับความพึงพอใจของแหล่ง
ฝึ กงานต่ อ ทั ก ษะปฎิ บั ติ ท าง
วิศวกรรมศาสตร์ของนักศึกษา
(๒) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณ ฑิ ต ต่ อ การปฎิ บัติ ก ารทาง
วิศวกรรมศาสตร์ของบัณฑิต
(๓) ร้อยละการสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพในครั้งแรก

เอกสารรับรองปริ ญญาบัตรโดยสภา
วิศวกร

มคอ. ๒
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
๑. ระบบการจัดการการศึกษา
๑.๑ ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค หลักสูตร ๔ ปี
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสู ตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน จัดการเรี ยนการสอนในวันและเวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๒.๒.๑ ถึง ๒.๒.๒
๒.๒.๑ สาเร็ จการศึ กษาไม่ต่ า กว่าระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายตามหลัก สู ตรของกระทรวงศึ กษาธิ การ หรื อ
เทียบเท่า
๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก
ของสถาบันการศึกษาเป็ นผูก้ าหนด
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- ปั ญหาการปรับตัวของนักศึกษา
- ปั ญหาความรู ้ในด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ปั ญหาด้านภาษาอังกฤษ
๒.๔ กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ ๒.๓
ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ปั ญหาการปรับตัวของนักศึกษา
(๑) ส่ งเสริ มให้นักศึ กษาใหม่เข้าร่ วมกิ จกรรมเสริ ม
ทักษะการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
(๒) ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาเข้าช่วยเสริ ม
ปั ญหาความรู ้ในด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(๑) ตรวจสอบคะแนนสอบเข้าในด้านคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ของนักศึ กษา เพื่อดาเนิ นการ
ปรับพื้นฐานให้ความรู ้นกั ศึกษาอย่างเหมาะสม
(๒) จัด คลี นิ ก คณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ปรั บ พื้ น ฐานของ
นักศึกษา
ปั ญหาด้านภาษาอังกฤษ
(๑) อบรมเสริ มสร้ า งความรู ้ ภ าษาอัง กฤษ โดย
สนับสนุ นให้นักศึ กษามีประสบการณ์โดยตรง
ใ น กา ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ กั บ อ า จ าร ย์ ช า ว
ต่างประเทศ

๗

มคอ. ๒
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปี การศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๓๐
๓๐
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๖๐
จานวนสะสม
จานวนที่คาดว่าจะจบ

๒๕๕๗
๓๐
๙๐
-

๒๕๕๘
๓๐
๑๒๐
๓๐

๒๕๕๙
๓๐
๑๒๐
๓๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปี การศึกษา)
๒.๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี
ลาดับ

รายจ่ าย

บาท/ปี การศึกษา

1

ค่าสอนรายวิชา

๓,๐๑๒,๖๐๐.๐๐

2

ค่าสาธารณูปโภค

๖,๓๔๘,๒๗๖.๙๐

3

ค่าตอบแทนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

๖๔,๙๑๐,๙๘๑.๖๗

4

ค่าวัสดุในการจัดการเรี ยนการสอน

๑,๕๘๕,๘๗๐.๙๑

5

ค่าครุ ภณั ฑ์ในการจัดการเรี ยนการสอน

๑๐,๔๕๘,๓๗๐.๔๙

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑,๕๒๑ คน
ค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน/ปี การศึกษา

๘๖,๓๑๖,๐๙๙.๙๗
๕๖,๗๔๙.๕๗

๒.๖.๒ รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ

ลาดับ

รายการ

บาท/ปี /หลักสู ตร

1

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

๗,๐๐๐.๐๐

2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร

๑๔,๐๐๐.๐๐

3

ค่าหน่วยกิตบรรยาย

๖,๓๕๐.๐๐

4

ค่าหน่วยกิตปฏิบตั ิ/สัมมนา

๒,๕๐๐.๐๐

ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ดั เก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ปี การศึกษา

๒๙,๘๕๐.๐๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้น เรี ย น ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึ กษาแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึ กษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์

๘

มคอ. ๒

๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดลว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี /ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยน จากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยมหิ ดลระดับปริ ญญาตรี
๓. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
๓.๑ หลักสู ตร
๓.๑.๑ จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ า งหลัก สู ต รประกอบด้ว ยหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะ หมวดเลื อ กเสรี และวิ ช า
ประสบการณ์ ภาคสนาม โดยมี สัดส่ วนจานวนหน่ วยกิ ตในแต่ละหมวดและหน่ วยกิ ตรวมทั้งหลักสู ตรเป็ นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

๓๐

หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

จานวน

๑๖

หน่ วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๗

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา

๙

หน่วยกิต

๑๔

หน่ วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๕

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา

๓

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์

๖ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาทีห่ ลักสู ตรกาหนด

จานวน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

จานวน

๑๑๐ หน่ วยกิต

- กลุ่มวิชาแกน

๒๖ หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

๗๕ หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

๙

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

๖ หน่วยกิต

ง. การฝึ กงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

๑

(ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒๔๐ ชัว่ โมง)

๙

หน่วยกิต

มคอ. ๒

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๑. กลุ่มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ให้เรี ยน ๗ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

จานวน ๓๐

หน่ วยกิต

จานวน ๑๖
จานวน ๗

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
๒(๑–๒-๓)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development

๓(๒–๒-๕)

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Science for Human Development

๒(๑–๒-๓)

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
จานวน ๙ หน่ วยกิต
วิชาภาษาไทย
ให้เรี ยน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
๓ (๒–๒-๕)
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
วิชาภาษาอังกฤษ
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน ๖ หน่วยกิต ตามระดับคะแนนที่คณะศิลปศาสตร์จดั สอบวัดความรู ้
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒–๒-๕)
LAEN 103
English Level 1
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2

๓ (๒–๒-๕)

ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3

๓ (๒–๒-๕)

ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

๓ (๒–๒-๕)

๑๐

มคอ. ๒

๒.กลุ่มวิชาทีห่ ลักสู ตรกาหนด
๒.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

จานวน ๑๔
๕

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ให้ เรียน ๑ หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
วศคร ๓๐๐
EGID 300

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับวิศวกร
๑ (๑-๐-๒)
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers

ให้ เลือกเรียน ๔ หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
สมสค ๑๓๐
SHSS 130

หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics

๒ (๒-๐-๔)

สมสค ๑๔๐
SHSS 140

จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology

๒ (๒-๐-๔)

สมสค ๑๔๒
SHSS 142

จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

๒ (๒-๐-๔)

สมสค ๑๖๐
SHSS 160

หลักการบริ หาร
Principles of Administration

๒ (๒-๐-๔)

สมสค ๑๖๑
SHSS 161

นโยบายและการวางแผน
Policy and Planning

๒ (๒-๐-๔)

สมมน ๑๐๓
SHHU 103

ศิลปวิจกั ษ์
Art Appreciation

๒ (๒-๐-๔)

สมมน ๑๐๕
SHHU 105

ปรัชญาสังคม
Social Philosophy

๒ (๒-๐-๔)

สมมน ๑๐๘
SHHU 108

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน
Human Relation and Self-Development

๒ (๒-๐-๔)

๑๑

มคอ. ๒

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กบั วัฒนธรรม
SHHU 110 Man and Culture

๒ (๒-๐-๔)

สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุม่ และการทางานเป็ นทีม
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork

๒ (๒-๐-๔)

สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์สาหรับภาวะผูน้ า
SHHU 133 Rhetoric for Leadership

๒ (๒-๐-๔)

*วกศท ๑๐๑
SPGE 101

แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
Aerobic for Health

๑ (๐-๒-๑)

*วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
SPGE 102 Yoga for Health

๑ (๐-๒-๑)

*วกศท ๑๐๓
SPGE 103

เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
Body Conditioning

๑ (๐-๒-๑)

*วกศท ๑๐๔
SPGE 104

เทนนิส
Lawn Tennis

๑ (๐–๒–๑)

*วกศท ๑๐๕
SPGE 105

ฟุตบอล
Soccer

๑ (๐–๒–๑)

*วกศท ๑๐๙
SPGE 109

ว่ายน้ า
Swimming

๑ (๐–๒–๑)

*วกศท ๑๑๐
SPGE 110

บาสเกตบอล
Basketball

๑ (๐–๒–๑)

*วกศท ๑๑๑
SPGE 111

วอลเล่ยบ์ อล
Volleyball

๑ (๐–๒–๑)

*วกศท ๑๑๒
SPGE 112

ลีลาศ
Social Dance

๑ (๐–๒–๑)

๑๒

มคอ. ๒
*เพิ่มรายวิชาใหม่
*วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส
SPGE 113 Table Tennis

๑ (๐–๒–๑)

*วกศท ๑๑๔
SPGE 114

แบดมินตัน
Badminton

๑ (๐–๒–๑)

*วกศท ๑๑๙
SPGE 119

สุขภาพเพื่อชีวติ
Health for Life

๒ (๑-๒-๓)

วศสว ๑๐๑
MSID 101

ดนตรี วจิ กั ษ์
Music Appreciations.

๒ (๑-๒-๓)

๒.๒ กลุ่มวิชาภาษา
ให้ เลือกเรียน ๓ หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
วศคร ๒๙๐
EGID 290

จานวน ๓ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
English for Engineers

วศคร ๔๙๐ การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
EGID 490
English Communication for Engineers

๓ (๓-๐-๖)

*ศศภฝ ๑๔๑
LAFR 141

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑
Elementary French 1

๓ (๒-๒-๕)

*ศศภฝ ๑๔๒
LAFR 142

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒
Elementary French 2

๓ (๒-๒-๕)

ศศภญ ๑๖๑
LAJP 161

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑
Elementary Japanese 1

๓ (๒-๒-๕)

*ศศภญ ๑๖๒
LAJP 162

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒
Elementary Japanese 2

๓ (๒-๒-๕)

ภาษาจีน ๑
Chinese 1

๓ (๒-๒-๕)

ศศภจ ๑๗๑
LACH 171

๑๓

มคอ. ๒
* เพิ่มรายวิชาใหม่
*ศศภจ ๑๗๒

๓ (๒-๒-๕)

LACH 172

ภาษาจีน ๒
Chinese 2

*ศศภจ ๑๗๓
LACH 173

ภาษาจีน ๓
Chinese 3

๓ (๒-๒-๕)

*ศศพฐ ๑๓๑
LAFE 131

มนุษย์กบั ความสามารถในการสื่ อสาร
Man and Communication Competence

๓ (๓-๐-๖)

๒.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

จานวน

๖

หน่ วยกิต

ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนี้
วศฟฟ ๒๐๐
EGEE 200

ความน่าจะเป็ นและตัวแปรสุ่ม
Probability and Random Variables

วศคพ ๑๑๑
EGCO 111

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

ข หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ่มวิชาแกน

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๒-๒-๕)
รวม
รวม

๑๑๐
๒๖

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

วทคณ ๑๑๕
SCMA 115

แคลคูลสั
Calculus

๓ (๓-๐-๖)

วทคณ ๑๖๕
SCMA 165

สมการอนุพนั ธ์เชิงสามัญ
Ordinary Differential Equations

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๑๓
SCCH 113

เคมีทวั่ ไป
General Chemistry

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๑๘
SCCH 118

ปฎิบตั ิการเคมี
Chemistry Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

วทฟส ๑๑๐

ปฎิบตั ิการฟิ สิ กส์ ๑

๑ (๐-๓-๑)

SCPY 110

Physics Laboratory I

๑๔

มคอ. ๒

* เพิ่มรายวิชาใหม่
วทฟส ๑๒๐

ปฎิบตั ิการฟิ สิ กส์ ๒

SCPY 120

Physics Laboratory II

วทฟส ๑๕๑

ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป ๑

SCPY 151

General Physics I

วทฟส ๑๕๒

ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป ๒

SCPY 152

General Physics II

วศคร ๒๐๐
EGID 200

คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Mathematics

๓ (๓-๐-๖)

วศอก
EGIE

๑๐๑
101

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมพื้นฐาน
Basic Engineering Practice

๒ (๑-๓-๓)

วศคก

๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

EGME 102

๑ (๐-๓-๑)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

Engineering Drawing

๒. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

รวม

๗๕

หน่ วยกิต

วศอก ๑๐๓
EGIE 103

วัสดุวศิ วกรรม
Engineering Materials

๓ (๓-๐-๖)

วศคก ๒๒๐
EGME 220

กลศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Mechanics

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๒๐๑
EGEE 201

คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering Mathematics

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๒๑๑
EGEE 211

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับวิศวกรไฟฟ้ า
Computer Aided Design for Electrical Engineers

๒ (๑-๓-๓)

วศฟฟ ๒๑๓
EGEE 213

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
Electric Circuit Analysis

๓ (๓-๐-๖)

๑๕

มคอ. ๒

วศฟฟ ๒๑๔
EGEE 214

ปฏิบตั ิการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
Electric Circuit Analysis Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

วศฟฟ ๒๔๐
EGEE 240

อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๒๔๑
EGEE 241

ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

*วศฟฟ ๒๔๔ ฟิ สิ กส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
EGEE 244
Physics of Electronic Devices

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๒๕๐

การแปลงพลังงานกลไฟฟ้ า

๓ (๓-๐-๖)

EGEE 250

Electromechanical Energy Conversion

วศฟฟ ๒๘๐
EGEE 280

วงจรดิจิทลั และการออกแบบลอจิก
Digital Circuit and Logic Design

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๒๘๑
EGEE 281

ปฏิบตั ิการวงจรดิจิทลั และการออกแบบลอจิก
Digital Circuit and Logic Design Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

วศฟฟ ๓๒๐
EGEE 320

หลักการระบบสื่ อสาร
Principles of Communication Systems

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๒๑
EGEE 321

โครงข่ายสื่ อสารและสายส่ง
Communication Network and Transmission Lines

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๒๒
EGEE 322

การสื่ อสารดิจิทลั
Digital Communication

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบตั ิการโทรคมนาคม
EGEE 324
Telecommunication Laboratory
*
เปิ ดรายวิชาใหม่

๑๖

๑ (๐-๓-๑)

มคอ. ๒

*วศฟฟ ๓๒๕
EGEE 325

การสื่ อสารทางแสง
Optical Communication

๓ (๓-๐-๖)

*วศฟฟ ๓๒๖
EGEE 326

วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๓๐
EGEE 330

ระบบควบคุม
Control System

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๓๑
EGEE 331

ปฏิบตั ิการระบบควบคุม
Control System Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

วศฟฟ ๓๔๐
EGEE 340

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuit Design

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๔๑
EGEE 341

ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuit Design Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

วศฟฟ ๓๕๓
EGEE 353

วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
Engineering Electromagnetics

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๖๐
EGEE 360

สัญญาณและระบบ
Signals and Systems

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๖๑
EGEE 361

การวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
Electrical Measurement and Instrumentation

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๘๐
EGEE 380

ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor

๓ (๒-๓-๕)

วศฟฟ ๔๒๐
การสื่ อสารข้อมูลและโครงข่าย
EGEE 420
Data Communication and Network
*เปิ ดรายวิชาใหม่

๑๗

๓ (๓-๐-๖)

มคอ. ๒
วศฟฟ ๔๒๗
EGEE 427

วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๙๐
EGEE 490

หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
Project Topics in Electrical Engineering

๑ (๐-๓-๑)

วศฟฟ ๔๙๑
EGEE 491

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering Project

๓ (๓-๐-๙)

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
รวม
ให้เลือกเรี ยนรวม ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร

๙

หน่ วยกิต

วศฟฟ ๓๒๓ การแพร่ กระจายของคลื่นวิทยุ
EGEE 323
Radio Wave Propagation

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๒๑
EGEE 421

การสื่ อสารไร้สาย
Wireless Communication

๓ (๓-๐-๖)

โทรคมนาคมสมัยใหม่
Modern Telecommunication

๓ (๓-๐-๖)

*วศฟฟ ๔๒๙
EGEE 429

สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์
วศฟฟ ๔๓๐
EGEE 430

โรงงานอัตโนมัติข้ นั แนะนา
Introduction to Factory Automation

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๓๓
EGEE 433

หุ่นยนต์ข้ นั แนะนา
Introduction to Robotics

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๓๔
EGEE 434

ระบบควบคุมอัจฉริ ยะ
Intelligent Control System

๓ (๓-๐-๖)

*เปิ ดรายวิชาใหม่

๑๘

มคอ. ๒
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
EGEE 342
Power Electronics

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์
EGEE 442
Biomedical Electronics

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๔๖
EGEE 446

๓ (๓-๐-๖)

วงจรรวมแอนะล็อก
Analog Integrated Circuits

สาขาไฟฟ้ากาลัง
*วศฟฟ ๓๕๐
EGEE 350

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากาลัง
Electrical Power System Analysis

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๕๑
EGEE 351

เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
Electrical Machines

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้ า
EGEE 352
Electrical System Design

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๓๕๔
EGEE 354

ปฏิบตั ิการไฟฟ้ ากาลัง
Electrical Power Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

วศฟฟ ๓๕๕
EGEE 355

ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
Electrical Machines Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

*วศฟฟ ๓๕๖
EGEE 356

วิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสูง
High-Voltage Engineering

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง
EGEE 451
Illumination Engineering
*เปิ ดรายวิชาใหม่

๓ (๓-๐-๖)

๑๙

มคอ. ๒
วศฟฟ ๔๕๒
EGEE 452

โรงต้นกาลังไฟฟ้ าและสถานียอ่ ย
Electrical Power Plant and Substation

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๕๔
EGEE 454

การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ า
Electric Drives

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๕๗ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้ า
EGEE 457
Electrical Energy Conservation and Management

๓ (๓-๐-๖)

วศฟฟ ๔๕๘
EGEE 458

การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากาลังและรี เลย์
Electrical Power System Protection and Relay

๓ (๓-๐-๖)

คุณภาพระบบไฟฟ้ ากาลังขั้นแนะนา
Introduction to Power System Quality

๓ (๓-๐-๖)

*วศฟฟ ๔๕๙
EGEE 459

สาขาประมวลผลสัญญาณ
วศฟฟ ๔๖๔
EGEE 464
*วศฟฟ ๔๖๖
EGEE 466

การประมวลผลภาพดิจิทลั
Digital Image Processing

๓ (๓-๐-๖)

การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
Digital Signal Processing

๓ (๓-๐-๖)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศฟฟ ๔๘๑
EGEE 481

ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network System

๓ (๓-๐-๖)

*วศฟฟ ๔๘๖
EGEE 486

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
System Analysis and Design

๓ (๓-๐-๖)

สาขาหัวข้ อพิเศษและอืน่ ๆ
วศฟฟ ๔๙๒-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ า (…….)
EGEE 492-499 Special Topics in Electrical Engineering (…….)
*เปิ ดรายวิชาใหม่

๒๐

๓ (๓-๐-๖)

มคอ. ๒
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
๖ หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาที่ มหาวิทยาลัยมหิ ดลเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี และจัดให้เป็ นวิชาเลือกเสรี
และ / หรื อตามที่ภาควิชากาหนด เป็ นจานวน ๖ หน่วยกิต
ง. การฝึ กงาน
จานวน
๑ หน่วยกิต
นักศึกษาที่มีฐานะปี ที่ ๓ ให้ลงทะเบียนการฝึ กงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนในวิชา

วศฟฟ ๓๙๙ การฝึ กงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
EGEE 399
Electrical Engineering Training
ระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
๑ (๐-๓๕-๑๐)
๒๔๐ ชั่วโมง

๓.๑.๔ ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสู ตร
รหัสรายวิชาประกอบด้วยรหัส ๗ ตัว แบ่งเป็ นรหัสตัวอักษร ๔ ตัวและรหัสตัวเลข ๓ ตัว
ก. รหัสตัวอักษร
อักษรสองตัวแรก
เรี ยนการสอน
วศ หรื อ EG
วท หรื อ SC
สม หรื อ SH
วศ หรื อ MS
ศศ หรื อ LA
วก หรื อ SP
มม หรื อ MU
สพ หรื อ VS
อักษรสองตัวหลัง
รายวิชานั้นๆ ดังนี้
ภอ หรื อ EN
ภท หรื อ TH
สค หรื อ SS
มน หรื อ HU
คณ หรื อ MA
ศท หรื อ GE
เทคโนโลยีการกีฬา
สว หรื อ ID

หมายถึง ชื่อย่อของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิ ดลที่รับผิดชอบจัดการ
หมายถึง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร์
หมายถึง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หมายถึง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
หมายถึง
คณะศิลปศาสตร์
หมายถึง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หมายถึง
สัตวแพทยศาสตร์
หมายถึงชื่อย่อของภาควิชาในคณะที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนใน
หมายถึง ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
หมายถึ ง ภาควิ ช าหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป วิ ท ยาลัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
หมายถึง สหวิทยาการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

๒๑

มคอ. ๒
ภจ หรื อ CH
ภญ หรื อ JP
ฝศ หรื อ FR
พฐ หรื อ FE
ศษ หรื อ ED
คม หรื อ CH
ฟส หรื อ PY

หมายถึง ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปะศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปะศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาศึกษาพื้นฐาน คณะศิลปะศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายถึง ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อย่อของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรหัสตัวอักษร ดังนี้
คร หรื อ ID
หมายถึง สหวิทยาการ (Interdisciplinary course) เป็ นรายวิชาที่เป็ นการ
สอนร่ วมกันระหว่างภาควิชาหรื อไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของภาควิชาใด
โดยตรง
คก หรื อ ME
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
อก หรื อ IE
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ฟฟ หรื อ EE
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คม หรื อ CH
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ยธ หรื อ CE
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คพ หรื อ CO
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชพ หรื อ BE
หมายถึงภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ข. รหัสตัวเลข
ตัวเลขตัวที่หนึ่ง(หลักร้อย)
แสดงชั้นปี ที่เรี ยน
ตัวเลขตัวที่สอง(หลักสิ บ)
แสดงลักษณะวิชาหรื อแขนงวิชาย่อย
ตัวเลขตัวที่สาม(หลักหน่วย)
แสดงลาดับวิชาที่จดั สอน
รหัสเลขหลักสิ บ
๐ หมายถึง แขนงวิชาคณิ ตศาสตร์
๑ หมายถึง แขนงวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้ า
๒ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร
๓ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์
๔ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๕ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
๖ หมายถึง แขนงวิชาประมวลผลสัญญาณ
๗ หมายถึง แขนงวิชาเลือก
๘ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๙ หมายถึง แขนงวิชาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ

๒๒

มคอ. ๒
๓.๑.๕ แผนการศึกษา
ได้วางแนวทางการจัดชั้นเรี ยน สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า โดยมีตวั อักษร
ย่อแสดงคาอธิบายหมวดวิชา
คาอธิบายรายวิชาระบุวชิ าที่ตอ้ งเรี ยนก่อนและวิชาที่ตอ้ งเรี ยนร่ วมไว้โดยมีความหมายดังนี้
วิชาที่ ตอ้ งเรี ยนก่อน (Prerequisite) หมายถึ ง รายวิชาที่ นักศึ กษาจะต้องได้รับการประเมิ นผล หรื ออยู่ใน
ดุลพินิจของภาควิชา จึงสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนร่ วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่มีการเรี ยนพร้อมกันในภาคการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นใน
กรณี ที่นกั ศึกษาได้รับการประเมินผลในรายวิชานั้นมาแล้ว โดยโปรแกรมการศึกษาในแต่ละชั้นปี เป็ นดังต่อไปนี้

๒๓

มคอ. ๒

รหัสวิชา

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ปี ที่ ๑
หน่ วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)

ชื่อวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
MUGE 101
General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
@@
MUGE 102
Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
MUGE 103
Arts and Sciences for Human Development
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ @
LAEN 103-105 English Level 1-3
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร @@@
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
วทคณ ๑๑๕ แคลคูลสั
SCMA 115
Calculus
วทฟส ๑๑๐ ปฎิบตั ิการฟิ สิ กส์ ๑
SCPY 110
Physics Laboratory I
วทฟส ๑๕๑ ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป ๑
SCPY 151
General Physics I
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EGCO 111
Computer Programming
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ฯ
(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี )
General Education Elective: Humanities, etc.
(Physical Education / Music)
รวม
ภาคการศึกษาที่ ๒
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
MUGE 101
General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
@@
MUGE 102
Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
MUGE 103
Arts and Sciences for Human Development
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ @
LAEN 104-106 English Level 2-4
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร @@@
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
วทคม ๑๑๓ เคมีทวั่ ไป
SCCH 113
General Chemistry
วทคม ๑๑๘ ปฎิบตั ิการเคมี
SCCH 118
Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
SCMA 165
Ordinary Differential Equations
วทฟส ๑๕๒ ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป ๒
SCPY 152
General Physics II
วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม
EGME 102
Engineering Drawing
วศอก ๑๐๑ ปฏิบตั ิการวิศวกรรมพื้นฐาน
EGIE 101
Basic Engineering Practice
รวม

@

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘) ลงทะเบียนเรี ยนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
เป็ นรายวิชาต่อเนื่องที่เรี ยนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นบั หน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น
@@@
เป็ นรายวิชาต่อเนื่องที่เรี ยนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นบั หน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น
@@

๒๔

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๒-๑)
๒๑ (๑๔-๑๕-๓๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๕)
๒ (๑-๓-๓)
๒๑ (๑๖-๑๓-๓๗)

มคอ. ๒
ปี ที่ ๒
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑
วศคร ๒๐๐
EGID 200
วศฟฟ ๒๐๐
EGEE 200
วศฟฟ ๒๑๓
EGEE 213
วศฟฟ ๒๑๔
EGEE 214
วศฟฟ ๒๔๔
EGEE 244
วศอก ๑๐๓
EGIE 103
วศคก ๒๒๐
EGME 220
วทฟส ๑๒๐
SCPY 120
ภาคการศึกษาที่ ๒
วศฟฟ ๒๐๑
EGEE 201
วศฟฟ ๒๑๑
EGEE 211
วศฟฟ ๒๔๐
EGEE 240
วศฟฟ ๒๔๑
EGEE 241
วศฟฟ ๒๕๐
EGEE 250
วศฟฟ ๒๘๐
EGEE 280
วศฟฟ ๒๘๑
EGEE 281

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)

คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Mathematics
ความน่าจะเป็ นและตัวแปรสุ่ม
Probability and Random Variables
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
Electric Circuit Analysis
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
Electric Circuit Analysis Laboratory
ฟิ สิ กส์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Physics of Electronic Devices
วัสดุวศิ วกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Mechanics
ปฎิบตั ิการฟิ สิ กส์ ๒
Physics Laboratory II

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
รวม

คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering Mathematics
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับวิศวกรไฟฟ้ า
Computer Aided Design for Electrical Engineers
อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics Laboratory
การแปลงพลังงานกลไฟฟ้ า
Electromechanical Energy Conversion
วงจรดิจิทลั และการออกแบบลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
ปฏิบตั ิการวงจรดิจิทลั และการออกแบบลอจิก
Digital Circuit and Logic Design Laboratory
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
General Education Electives : Humanities, etc.

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
รวม

๒๕

๒๐ (๑๘-๖-๓๘)

๑๘ (๑๕-๘-๓๓)

มคอ. ๒

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑
วศฟฟ ๓๒๐
EGEE 320
วศฟฟ ๓๔๐
EGEE 340
วศฟฟ ๓๔๑
EGEE 341
วศฟฟ ๓๕๓
EGEE 353
วศฟฟ ๓๖๐
EGEE 360
วศฟฟ ๓๖๑
EGEE 361
วศฟฟ ๓๘๐
EGEE 380
วศคร ๓๐๐
EGID 300

ชื่อวิชา

ปี ที่ ๓ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
หน่ วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)

หลักการระบบสื่ อสาร
Principles of Communication Systems
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuit Design
ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuit Design Laboratory
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
Engineering Electromagnetics
สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
การวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
Electrical Measurement and Instrumentation
ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับวิศวกร
Philosophy, Ethics and Law
for Engineers

ภาคการศึกษาที่ ๒
วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่ อสารและสายส่ง
EGEE 321
Communication Network and Transmission
Lines
วศฟฟ ๓๒๒ การสื่ อสารดิจิทลั
EGEE 322
Digital Communication
วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบตั ิการโทรคมนาคม
EGEE 324
Telecommunication Laboratory
วศฟฟ ๓๒๕ การสื่ อสารทางแสง
EGEE 325
Optical Communication
วศฟฟ ๓๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ
EGEE 326
Antenna Engineering
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม
EGEE 330
Control System
วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบตั ิการระบบควบคุม
EGEE 331
Control System Laboratory
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี )
General Education Elective: Humanities, etc.
(Physical Education / Music)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึ กงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
EGEE 399
Electrical Engineering Training

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๕)
๑ (๑-๐-๒)
รวม

๒๐ (๑๘-๖-๓๘)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๒-๑)

รวม

๑๘ (๑๕-๘-๓๓)
๑ (๐-๓๕-๑๐)

๒๖

มคอ. ๒
ปี ที่ ๔
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑
วศฟฟ ๔๒๐
EGEE 420
วศฟฟ ๔๒๗
EGEE 427
วศฟฟ XXX
EGEE XXX
วศฟฟ ๔๙๐
EGEE 490

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)

การสื่ อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Network
วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering Elective
หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
Project Topics in Electrical Engineering
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มภาษา
General Education Elective: Languages

๓ (๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖) หรื อ ๓ (๒-๒-๕)
รวม

๑๖ (๑๕-๓-๓๑) หรื อ (๑๔-๕-๓๐)

ภาคการศึกษาที่ ๒
วศฟฟ
EGEE
วศฟฟ
EGEE
วศฟฟ
EGEE

๔XX
4XX
XXX
XXX
๔๙๑
491

วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering Elective
วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering Elective
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering Project
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)

๒๗

รวม

๑๒(๙-๙-๒๑)

รวม

๑๔๗ หน่ วยกิต

มคอ. ๒
๓.๑.๖ คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาและตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาในหลักสูตร โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๑. ๓-๑๐๐๖-๐๐๖๐x-xx-x
M.S. Electrical Engineering
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เดชา วิไลรัตน์
Northeastern University, USA : ๒๕๓๖
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: ๒๕๓๒
๒. ๓-๑๐๑๕-๐๑๓๖x-xx-x
Ph.D. (Electrical Engineering)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เศรษฐีธร
The University of Manchester, UK : ๒๕๕๐
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๑
๓. ๓-๑๐๑๔-๐๑๑๑x-xx-x
Ph.D. (Telecommunication and Networking)
อาจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยมิ้
University of Pittsburgh, USA : ๒๕๕๓
M.S. (Telecommunication and Networking)
University of Pittsburgh, USA: ๒๕๔๖
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓
๔. ๓-๔๕๑๐-๐๐๐๑x-xx-x
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร)
อาจารย์นิรุทธ์ พรมบุตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๔๕
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล : ๒๕๔๒
๕. ๓-๑๐๐๒-๐๑๗๐x-xx-x
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: ๒๕๓๑
M.S. Technical Management
West Coast University, USA : ๒๕๓๖
๓.๒.๒ อาจารย์ ผ้สู อน
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
๑. ๓-๒๐๙๗-๐๐๐๗x-xx-x
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
Ph.D. (Electrical Engineering)
University of Pittsburgh, USA : ๒๕๔๓
M.S. (Electrical Engineering)
University of Pittsburgh, USA : ๒๕๔๐
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๔

๒๘

มคอ. ๒
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
๒. ๓-๙๐๙๘-๐๐๙๖x-xx-x
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินท์ กิระวานิช

๓.

๓-๑๐๑๖-๐๐๗๒x-xx-x
รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ไพบูลย์

๔.

๓-๓๕๙๙-๐๐๑๔x-xx-x
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ เยรบุตร

๕.

๓-๑๘๙๙-๐๐๐๐x-xx-x
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริ ญสุข

๖.

๓-๗๓๐๕-๐๐๑๒x-xx-x
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์

๗.

๓-๑๐๑๒-๐๑๕๔x-xx-x
อาจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
Ph.D. (Electrical Engineering)
University of Missouri-Columbia, USA : ๒๕๔๓
M.S. (Electrical Engineering)
University of Missouri-Columbia, USA : ๒๕๔๑
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ : ๒๕๓๘
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕๓๓
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕๓๐
Ph.D. (Electrical Engineering)
Texas A&M University, USA. : ๒๕๔๗
M.S. (Electrical Engineering)
Pennsylvania State University, USA : ๒๕๔๓
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: ๒๕๓๗
Ph.D. (Electrical Engineering)
Vanderbilt University, USA : ๒๕๔๔
M.S. (Electrical Engineering)
Vanderbilt University, USA : ๒๕๔๑
วศ.บ. (วิศวกรรมควบคุม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: ๒๕๓๔
Ph.D (Biomedical Engineering)
Case Western Reserve University, USA : ๒๕๔๗
M.S. (Biomedical Engineering)
Case Western Reserve University, USA : ๒๕๔๓
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล : ๒๕๓๙
D.Sc. (Computer Engineering)
George Washington University, USA : ๒๕๔๖
M.Sc. (Computer Science)

๒๙

มคอ. ๒
ลาดับ

เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

๘.

๓-๑๐๐๕-๐๒๒๐x-xx-x
อาจารย์ ดร.สมนิดา ภัทรนันท์

๙.

๓-๑๐๑๖-๐๐๔๙x-xx-x
อาจารย์ ดร.ธัชชะ จุลชาต

๑๐.

๓-๑๐๒๐-๐๑๗๑x-xx-x
อาจารย์ ดร. ธรรมวฤทธิ์ สิ งหวิลยั

๑๑.

๓-๑๐๑๓-๐๐๐๔x-xx-x
อาจารย์ ดร.อารณี ย ์ เตชะวิบูลย์วงศ์

๑๒.

๓-๑๐๑๓-๐๐๒๗x-xx-x
อาจารย์ ดร.กฤษฏา อัศวสกุลเกียรติ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
George Washington University, USA : ๒๕๔๒
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล : ๒๕๓๘
Ph.D. (Electrical Engineering)
Texas A&M University, USA : ๒๕๔๗
M.Eng. (Electrical Engineering)
Texas A&M University, USA : ๒๕๔๑
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล : ๒๕๓๘
Ph.D. (Electrical Engineering)
Wichita State University, USA : ๒๕๔๒
M.S. (Electrical Engineering)
Wichita State University, USA : ๒๕๓๙
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๓๕
Ph.D. (Electrical Engineering)
University ofSyrathclyde, UK : ๒๕๕๔
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ :
๒๕๔๕, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล : ๒๕๔๑
Ph.D. (Bioengineering)
University of Pennsylvania, USA : ๒๕๕๐
B.Sc. (Electrical Engineering and Biomedical
Engineering)
Duke University, USA : ๒๕๔๔
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๔
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๕

๓๐

มคอ. ๒
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
๑๓. ๓-๕๐๐๙-๐๐๖๗x-xx-x
อาจารย์ ดร.สุรโชค ธนพิทกั ษ์

๑๔.

๓-๑๐๐๔-๐๐๕๗x-xx-x
อาจารย์ ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร

๑๕.

xxxxxxxxxxxxx
อาจารย์ศรันย์ พัทโรดม
(กาลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก)

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
Ph.D. (Electrical Engineering)
Imperial College London, UK : ๒๕๕๕
M.Sc. Analogue & Digital Integrated Circuit Design
Imperial College London, UK : ๒๕๕๑
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: ๒๕๔๖
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Texas,
Arlington, USA : ๒๕๕๑
M.Sc. (Electrical Engineering), Univesity of Wisconsin,
Madison USA : ๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: ๒๕๓๗
B.Sc. (Biomedical Engineering and Electrical
Engineering)
Duke University, USA : ๒๕๕๓

๔. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
นักศึกษาในหลักสูตรมีการฝึ กงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดาเนินงานทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ า
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ดาเนิ นการให้มีการจัดทามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้การฝึ กงาน โดยจัดทาคู่มือในการฝึ กงาน การลงเวลา การลง
ลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์พี่เลี้ยงจากสถานที่ฝึกงาน และการจัดนิเทศการฝึ กงานจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๒ ช่ วงเวลา
ให้มีการฝึ กงานตามรายวิชา วศฟฟ ๓๙๙ การฝึ กงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า จานวน ๑ หน่วยกิต ซึ่งต้องมีการฝึ กงาน
ไม่ต่ากว่า ๒๔๐ ชัว่ โมงการปฏิบตั ิงานในการฝึ กทั้งหมด ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด ในช่วงภาคฤดูร้อน ของนักศึกษา
ชั้นปี ที่ ๓

๓๑

มคอ. ๒
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาช่วงภาคฤดูร้อน ของนักศึกษาชั้นปี ที่ ๓ การจัดเวลาและตารางสอนการฝึ กงาน
๕ วันต่อสัปดาห์ รวมเวลา ๒๔๐ ชัว่ โมง
๕. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานวิศวกรรม
ข้อกาหนดในการทาโครงงานวิศวกรรม ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู ้หรื อการประยุกต์
องค์ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร
๕.๑ คาอธิบายโดยย่ อ
หัวข้อโครงงานวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสารที่นักศึ กษาสนใจ ภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานและ/หรื อกรรมการบริ หารหลักสูตร
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษาสามารถวางแผนดาเนิ นการโครงงานวิศวกรรมได้ด้วยตนเอง มี ความเชี่ ยวชาญในการนา
ความรู ้มาประยุกต์ในการทาโครงงาน รวมถึงการใช้เครื่ องมือหรื อโปรแกรมต่างๆที่จาเป็ น
๕.๓ ช่ วงเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปี การศึกษาที่ ๔
๕.๔ จานวนหน่ วยกิต ๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
(๑) นักศึ กษาต้อ งเรี ย นวิชา วศฟฟ ๔๙๐ สัม มนาโครงงานทางวิศ วกรรม เพื่อ เตรี ย มความพร้ อมก่ อนที่ จ ะ
ลงทะเบียนวิชา วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรม
(๒) มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษาจัดทาบันทึกการให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทั้ง
ทางการบรรยายทางเอกสารและทางสื่ อสารสนเทศโดยปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
สามารถประเมินผลจากหัวข้อหลักต่อไปนี้
ก) การสอบความก้าวหน้าในการทาโครงงานวิศวกรรมจานวน ๒ ครั้งโดยมีกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน
ข) การสอบโครงงานวิศวกรรมจานวน ๑ ครั้งโดยมีกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน
ค) การส่งรู ปเล่มโครงงานวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์

๓๒

มคอ. ๒
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีลกั ษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core values) ของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
M = Mastery เป็ นนายแห่งตน
A = Altruism มุ่งผลเพื่อผูอ้ ื่น
H = Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ ง
I = Integrity มัน่ คงยิง่ ในคุณธรรม
D = Determination แน่วแน่กล้าตัดสิ นใจ
O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L = Leadership ใฝ่ ใจเป็ นผูน้ า
มีความสามารถในการนาเสนอผลงาน กล้าคิด กล้า
ทา กล้าแสดงออก

กลยุทธ์ การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑) ผู ้ส อนสอดแทรกแนวคิ ด และการปฏิ บัติ ต ามวัฒ นธรรม
องค์กร (Core values) ของมหาวิทยาลัย
๒) จัดกิ จกรรม เข้าร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม วัฒนธรรมองค์ก ร
(Core values) ของมหาวิทยาลัย อย่างสม่าเสมอ
๓) สร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน

สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าเสนอผลงาน/โครงงานสู่ ห น่ ว ยงาน
ภายนอก หรื อเวทีการประกวดต่างๆ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน
แต่ ละด้ าน

๑. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) เข้า ใจและซาบซึ้ งในวัฒ นธรรมไทย (๑) สร้างเสริ มกิจกรรมที่เกี่ยวกับ (๑) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม วัฒนธรรมไทยเช่ น การไหว้ท า
ความเคารพอาจารย์ เป็ นต้น
จริ ยธรรมเสี ยสละ และ ซื่อสัตย์สุจริ ต
(๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ (๒) มอบหมายงานเดี่ ย ว/กลุ่ ม (๒) ประเมินจากความตรงต่อเวลาใน
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ และก าหนดเวลาที่ แ น่ น อนใน การส่งงาน การเข้าห้องเรี ยน และการ
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่คดั ลอกงานของผูอ้ ื่น
ข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(๓) มี ภ าวะความเป็ นผู ้ น าและผู ้ ต าม
สามารถทางานเป็ นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไ ขข้อ ขัด แย้ง ตามล าดับ ความส าคัญ
เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

(๓) มอบหมายงานกลุ่ม แล้วให้ (๓) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการ
นักศึ กษาวางแผนการดาเนิ นการ ทางานร่ วมกันของนักศึกษา
เองตั้งแต่ตน้ จนสาเร็ จ พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ นให้ มี กิ จกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม

๓๓

มคอ. ๒
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน
แต่ ละด้ าน
(๔) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล (๔) จัดการอภิปรายกลุ่ม ค้นคว้า (๔) ประเมิ นจากรายงาน หรื อการ
กระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อ ห รื อ ท า ร า ย ง า น ใ น หั ว ข้ อ ที่ นาเสนอของกลุ่ม
บุคคล องค์กร
เกี่ ย วกับ ผลกระทบจากการใช้
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ความรู ้ ท างวิศ วกรรมต่ อ บุ ค คล
องค์กร สังคมและสิ่ งแวดล้อม
(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบ
วิชาชี พรวมถึ งเข้าใจถึ ง บริ บททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั

( ๕ ) ก า ห น ด ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ชาที่ มี
หัวข้อที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ รวมถึงการยกกรณี ศึกษา
ด้า นจรรยาบรรณทางวิ ช าการ
และวิชาชีพในวิชาที่เกี่ยวข้อง

๒. ด้ านความรู้
( ๑ ) มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ท า ง (๑) การบรรยายในชั้นเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน การค้นคว้าด้วยตนเองและมี
วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อ แบบฝึ กหัดประกอบ
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ง า น ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

(๕) มี จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชี พตามมาตรฐานวิศวกรรม และ
มีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ

( ๑) ป ร ะ เ มิ น จ ากก าร สอ บ แ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึ กหัด

(๒) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ (๒) จัดให้มีกิจกรรมที่สอดคล้อง (๒) ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ของ
กิจกรรม
หลักการที่ สาคัญ ทั้งในเชิ งทฤษฎี และ กับเนื้อหา
ปฏิบตั ิ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรม
(๓) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชา (๓) กาหนดให้มีวชิ าปฏิบตั ิการ
ที่ ศึ ก ษากับความรู ้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ หรื อให้ทาโครงงานขนาดเล็ก
เกี่ยวข้อง
(๔) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ไ ขปั ญ หา
ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การ
ประยุกต์ใ ช้เครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสม เช่ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

(๓) ประเมิ นจากรายวิชาปฏิ บัติ การ
หรื อผลผลิตที่ได้จากโครงงาน

(๔)กาหนดให้มีวชิ าที่ตอ้ งทาการ (๔) ประเมินจากการดูผลสัมฤทธิ์ ของ
จาลองการทางานด้วยโปรแกรม การรั น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ห รื อ
คอมพิวเตอร์เพื่อเปรี ยบเทียบกับ แบบฝึ กหัดที่มอบหมาย
ทฤษฎี

๓๔

มคอ. ๒
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน
แต่ ละด้ าน
(๕) สามารถใช้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะใน (๕) นาปัญหากรณี ศึกษาในงาน (๕) สังเกตการนาเสนอการแก้ปัญหา
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข จริ งที่เกี่ยวข้องกับวิชามานาเสนอ ของกรณี ศึ ก ษา โดยค านึ ง การใช้
ปั ญหาในงานจริ งได้
ในชั้นให้เห็นตัวอย่าง และให้มี ทักษะของวิชาที่เรี ยน และเก็บสะสม
กลุ่มอภิปรายย่อยในชั้นในการหา เป็ นคะแนนย่อย
คาตอบเหล่านั้น
๓. ด้ านทักษะทางปัญญา
(๑) กาหนดโจทย์หรื อปั ญหาจาก (๑) ตรวจสอบจากกระบวนการคิดที่
(๑) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่ดี
กรณี ศีกษา เพื่อให้มีการอภิปราย ใช้ในการตอบโจทย์
ในชั้นเรี ยน หรื อผ่านแบบฝึ กหัด
(๒) สามารถรวบรวม ศึ กษา วิเคราะห์ (๒) หยิบยกปั ญหาต่างๆที่พบใน (๒) ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ของ
และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ กรณี ศึกษา หรื อให้แบบฝึ กหัดที่ กิจกรรม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
สื่ อ สาร เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเสนอ
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา ผ่ า น
กิจกรรมที่สอดคล้อง
(๓) สามารถคิ ด วิเคราะห์ และแก้ไข (๓) มอบหมายงานรายบุ ค คล (๓) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ได้รับมอบหมาย
ปั ญ หาด้ า นวิ ศ วกรรมได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ หรื องานกลุ่ม
รวมถึงการใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจ
ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
ปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรื อต่อ
ยอดองค์ความรู ้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์

(๔) กาหนดให้มีแบบฝึ กหัดทาง (๔) ประเมินจากการนาเสนอความคิด
วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า สื่ อ ส า ร ที่ ประยุกต์ ดัดแปลง หรื อต่อยอดจาก
เกี่ ย วข้อ งกับ น าไปประยุก ต์กับ องค์ความรู ้เดิม
สาขาอื่น

(๕) สามารถสื บค้นข้อมูลและแสวงหา (๕) มอบหมายงานที่ ตอ้ งสื บค้น (๕) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ได้รับมอบหมาย
ความรู ้ เ พิ่ม เติ มได้ด้ว ยตนเอง เพื่อ การ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
เ รี ย น รู ้ ต ล อ ด ชี วิ ต แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
เทคโนโลยีใหม่ๆ

๓๕

มคอ. ๒
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

๔. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสื่ อสารกั บ กลุ่ ม คนที่ (๑) การนาเสนองานต่อกลุ่ม
บุคคลประเภทต่างๆ
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้ความรู ้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่ อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(๒) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นใน (๒) มอบหมายงานรายบุคคล
การแก้ไ ขสถานการณ์ เชิ ง สร้ า งสรรค์ท้ ัง หรื องานกลุ่ม
ส่ ว นตัว และส่ ว นรวม พร้ อ มทั้ง แสดง
จุ ด ยืนอย่างพอเหมาะทั้ง ของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไ ขปั ญ หา
สถานการณ์ต่างๆ

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน
แต่ ละด้ าน

(๑) ประเมินจากผลการตอบรับของ
กลุ่มบุคคลที่ได้เข้าฟัง

(๒) ประเมินจากผลสาเร็ จของงาน
และจากการสังเกตพฤติกรรมในการ
ทางาน

(๓) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบใน (๓) ส่ งเสริ มกิ จกรรมด้านความ (๓) สังเกตพฤติ กรรมการท างานใน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเอง และ ปลอดภัยในการทางาน และการ รายวิชาบรรยาย และปฏิบตั ิการ
ใช้ท รั พ ยากรอย่า งประหยัด ใน
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รายวิชาบรรยาย และปฏิบตั ิการ
(๔) รู ้จักบทบาท หน้าที่ และมี ความ
รับผิดชอบในการทางานตามที่ มอบหมาย
ทั้ง งานบุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถ
ปรั บ ตัว และท างานร่ วมกับ ผู ้อื่ น ทั้ งใน
ฐ า น ะ ผู ้ น า แ ล ะ ผู ้ ต า ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภาพ สามารถวางตัว ได้อ ย่า ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

(๔) ก าหนดให้ มี ง านที่ ต ้อ งท า
เป็ นกลุ่มหรื อทาเดี่ ยว และให้มี
การรายงานความคื บ หน้ า เป็ น
ระยะ

(๔) สังเกตพฤติกรรมการทางานและ
ประเมิ น ผลจากการที่ ต ้อ งรายงาน
ความคืบหน้า รวมทั้งติดตามบทบาท
ห น้ า ที่ ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

(๕) มีจิตสานึ กความรับผิดชอบด้านความ (๕) มอบหมายงานที่ ต ้ อ งใช้ (๕) ประเมินจากผลสาเร็ จของงาน
ทรั พ ยากรอั น จ ากั ด และรั ก ษา โดยเน้นในเรื่ องการประหยัดและ
ปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สิ่ งแวดล้อม
ปลอดภัยหรื อไม่
สภาพแวดล้อมต่อสังคม

๓๖

มคอ. ๒
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน
แต่ ละด้ าน

๕. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับ (๑) มอบหมายงานรายบุ ค คล/ (๑) ประเมินจากคุณภาพของผลงาน
การทางานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วิช าชี พ ได้เ ป็ น งานกลุ่ม ที่ ตอ้ งใช้เครื่ อ งมื อและ และสังเกตจากทักษะในการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เครื่ องมือและเทคโนโลยี
อย่างดี
วิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร
(๒) มี ทัก ษะในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่ เกี่ ยวข้อง
ได้อย่างสร้างสรรค์

(๒) มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้
ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สารสนเทศและข้อมูลเชิงสถิติที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ า

(๓) สามารถประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี (๓) กาหนดให้มีการทารายงาน
สารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทันสมัยได้ สื บ ค้ น ค ว า ม รู ้ เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก
บทเรี ยน โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิง
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ของความรู ้น้ นั ๆ

(๒) ประเมินจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย

(๓) ประเมิ น คุ ณภาพและความ
ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ร า ย ง า น แ ล ะ ค ว า ม
เหมาะสมในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารโดยดูจาก
แหล่งอ้างอิง

(๔) มี ทัก ษะในการสื่ อ สารข้อ มู ล ทั้ง (๔) กาหนดให้มีการนาเสนองาน (๔) ประเมินจากทักษะในการใช้
ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ที่ตอ้ ทารายงานส่งทางจดหมาย เครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ตอ้ ง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงานกลุ่มและ สื่ อสารกับอาจารย์ผอู ้ ื่น
ความหมายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
งานบุคคล
(๕) ตรวจสอบความถูกต้องของการ
(๕) สามารถใช้เครื่ องมือการคานวณและ (๕) มอบหมายที่ตอ้ งทาการ
ใช้โปรแกรมที่ตอ้ งรันผ่านเครื อข่าย
เครื่ องมื อทางวิศ วกรรม เพื่อ ประกอบ คานวณเชิงวิศวกรรม โดยใช้
โปรแกรมที่ตอ้ งรันผ่านเครื อข่าย คอมพิวเตอร์
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
คอมพิวเตอร์
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข

๓๗

มคอ. ๒
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึ กษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วย การศึ กษาระดับอนุ ปริ ญญา และ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การกาหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา
ดาเนิ นการตามรายวิชาที่เปิ ดสอน และตามกระบวนการเรี ยนการสอน ได้แก่ การประเมินแผนการสอน
การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ดาเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนา ได้แก่ อาจารย์ประจาหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารจากคณะ
อาจารย์จากหลักสูตรอื่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และผูม้ ีส่วนร่ วมใช้บณ
ั ฑิต
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหลังสาเร็ จการศึกษา เพื่อนามาใช้ปรับปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่สาเร็ จการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา
(๒) การทวนสอบจากผูป้ ระกอบการ เพื่อ ประเมิ น ความพึ งพอใจในบัณฑิ ตที่ จบการศึ กษาและเข้าท างาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ
๓. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
(๑) ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
(๒) ต้องศึ กษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสู ตร จานวนหน่วยกิตที่ตอ้ งศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๑๔๗ หน่วย
กิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐

๓๘

มคอ. ๒
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะต้นสังกัด ตลอดจน
หลักสูตรที่สอน
๑.๒ ส่งเสริ มให้อาจารย์ใหม่เข้าฝึ กอบรมวิชาครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
๑.๓ ส่งเสริ มให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนและการทาวิจยั
โดยจะสนับสนุ นในการฝึ กอบรม ดูงานวิชาการ ร่ วมประชุ มวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการลาศึ กษาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
อธิบายถึงสิ่ งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พฒั นา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
๒.๑.๒ สนับสนุนอาจารย์ในการเพิ่มพูนความรู ้และทักษะวิชาครู และวิชาการ ด้วยการส่ งไปฝึ กอบรม ดู
งานวิชาการ ร่ วมประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
๒.๒.๑ ส่งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมในด้านการบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู ้และคุณธรรม
๒.๒.๒ ส่งเสริ มให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการทั้งประเภทผลงานวิจยั และผลงานวิชาการเผยแพร่
๒.๒.๓ ส่งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมกลุ่มวิจยั และกลุ่มบริ การวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ

๓๙

มคอ. ๒
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสู ตร
๑. การบริหารหลักสู ตร
๑.๑ มีระบบกลไกในระดับคณะในการดูแลรับผิดชอบการบริ หารจัดการและควบคุมการดาเนิ นการจัดการศึกษา
ให้เป็ นไปตามหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ โดยมีการกาหนดแผนงานและมีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
อย่างพอเพียงที่ จะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด มีการจัดทาประมวลการสอนทุกรายวิชา มีการจัดทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา มีการกาหนดแผนงานและงบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนและพัฒนาอาจารย์
๑.๒ ดาเนิ นการประกันคุณภาพหลักสู ตร ให้มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็ นการประเมินผลการเรี ยนการสอนของนักศึกษา และผลการสอน
ของอาจารย์
๑.๓ ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
๑.๔ มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุ งให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๕ ปี เพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความต้องการของสังคมและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยมหิ ดลและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดั สรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ เพื่อจัดซื้ อตารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ อี ยู่เดิม
๒.๒.๑ มี ห้อ งสมุ ด และฐานข้อ มู ล อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ในสาขาวิช าตามหลักสู ต ร
นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังมีสานักหอสมุดที่มีบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และการตรวจค้นเอกสารวิชาการ
ด้วยระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ซีดีรอมและอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถค้นหาเอกสารวิชาการจากสถาบันต่างๆในต่างประเทศ
๒.๒.๒ มีหอ้ งคอมพิวเตอร์ท้ งั ของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อ
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ และมีห้องพักนักศึ กษาเพื่อให้นักศึ กษาเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าเรี ยนและทากิ จกรรมกลุ่มต่างๆ
ร่ วมกันเพื่อก่อให้เกิดการทางานเป็ นทีม
๒.๒.๓ มีหอ้ งเรี ยน สื่ อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึ กษาที่เพียงพอสาหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนของหลักสูตร
๒.๒.๔ มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
การเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
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๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
หลักสู ตรฯมีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาโดยมีการระดมสมองผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาความต้องการในการใช้ตารา หนังสื ออ้างอิง เอกสารหรื ออุปกรณ์
การเรี ยนการสอนอื่ นๆ รวมทั้งสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ อื่นๆ เพื่ อจัดสรรทรั พยากรต่างๆให้ส อดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาและผูใ้ ช้บริ การเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กรรมการบริ หารหลักสู ตรประเมินความเพียงพอของหนังสื อ รวมถึงประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อ
เพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา นอกจากนี้ มีการจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครื อข่ายเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาและอาจารย์ดว้ ย
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ ใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ มี การดาเนิ นการเพื่อรั บสมัครอาจารย์ใหม่โดยการกลัน่ กรองคุ ณสมบัติและ
ประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความรู ้ ความสามารถ และทักษะ
จากการนาเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่ งผลการสอบคัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติ
ทางวิชาการที่ สอดคล้อ งกับมาตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริ ญญาศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การและประสบการณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชา รวมทั้งมติการตัดสิ นใจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็ นหลัก
๓.๒ การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกเดือนเพื่อวางแผน ปรึ กษาหารื อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยน
การสอนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบเพื่อทบทวน ติดตามคุณภาพหลักสู ตร และนาข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพื่อการปรับปรุ งหลักสูตร
๓.๓ การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
ของผูส้ อนที่สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาที่ต่างจากความชานาญของคณาจารย์ประจา เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้จากผูม้ ี
ประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ และนาเสนอต่อประธานหลักสู ตรเพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อนจัดการ
เรี ยนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป สอดคล้องกับระเบียบการสรรหาพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
๔.๒ การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พ หรื อเทคนิ ค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามตาแหน่งงานนั้นๆ เช่น การสอนงาน
(Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การจัดการความรู ้ในองค์กร (Knowledge Management) การจัดอบรมในองค์กร (In –
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house Training) หรื อการส่ งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่จดั อบรมในเรื่ องนั้นโดยเฉพาะ (Public Training) โดยการ
พัฒนาในส่วนนี้ควรเป็ นหน้าที่ของส่วนงาน ที่จะจัดหรื อเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาตามรู ปแบบต่างๆ
๕. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
๕.๑.๑ หลักสู ตรฯจัดให้มีการปฐมนิ เทศนักศึ กษาเพื่อให้คาแนะนาทางวิชาการ แผนการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตร วิธีการศึกษาเล่าเรี ยน รวมถึงชี้แจงตารางการให้คาปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาแต่ละท่าน
๕.๑.๒ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อทาหน้าที่แนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการเรี ยนการ
สอนและ/หรื อการให้คาแนะนาในด้านอื่น ๆ ที่นกั ศึกษาอาจมีปัญหา
๕.๒ การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการหรื ออื่นๆมายังคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้โดยตรง
ทั้งในรู ปแบบของการติดต่อด้วยตนเองหรื อยืน่ เป็ นเอกสาร หลังจากนั้นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดาเนิ นการพิจารณา
ข้ออุทธรณ์ดงั กล่าวตามความเหมาะสม
๖. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
๖.๑ มีการประเมินผลความสาเร็ จของการจัดหลักสู ตร ว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และมีความสามารถเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานและ/หรื อสามารถศึกษาต่อในชั้นสูงต่อไปได้
๖.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ทั้งในส่ วนของตัวบัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อดูระดับความพึง
พอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๗. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า มีตวั บ่งชี้ที่ ๑-๕ ซึ่ งเป็ น ตัวบ่งชี้บงั คับต้องมีผลดาเนิ นการ
บรรลุตามเป้ าหมายติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖-๑๒) ที่มีผลดาเนิ นการบรรลุเป้ าหมายไม่
น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บงั คับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานของหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานสาขาวิชา
๓. มี รายละเอี ยดของรายวิชา และรายละเอี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึ กษาให้
ครบทุกรายวิชา
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ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
๔. จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของหลักสู ตรตาม
แบบมคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
๖. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน มคอ. ๓ และ
มคอ. ๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรื อการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ จากผล
การประเมินการดาเนิ นงานที่ รายงานใน มคอ.๗ ปี ที่
แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ กษาปี สุ ด ท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิ ตใหม่เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
๑๓ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่กาลังศึกษาใน
แต่ละชั้นปี ที่มีต่อรายวิชาที่ เปิ ดสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๒๕๕๕


ปี การศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
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มคอ. ๒
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่ จะใช้ในการประเมิ นและปรั บปรุ งยุทธศาสตร์ ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรื อไม่ โดยประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน
ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้นได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน จะสามารถชี้
ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนิ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนในโอกาสต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา การ
สังเกตการณ์ของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรหรื อหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
๒. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมนั้นจะกระทาโดยการสารวจความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
นักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตว่าสามารถปฏิ บตั ิงานได้หรื อไม่ มี
ความรับผิดชอบ และยังมีจุดที่ตอ้ งพัฒนาในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึ กษาประจาปี ตามดัชนี บ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็ นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
ระดับ “ควรปรับปรุ ง” หมายถึง มีผลการดาเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบทุกข้อ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนี ดา้ น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลผลสารวจความต้องการของนักศึกษาต่อวิชาเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปรับปรุ ง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะทาให้ทราบปัญหาของการบริ หารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวิชากรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆ ได้ทนั ที ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งย่อย
โดยในการปรับปรุ งย่อยนั้นสามารถกระทาได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สาหรับการปรับปรุ งหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทา
ทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และสอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิ ดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย โดยมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี

๔๔

