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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 
 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  
 

หมวดที ่ ๑  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
๑. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย         :    วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
ภาษาองักฤษ        :    Bachelor of Engineering Program in Electrical Communications Engineering 

 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย       ช่ือเตม็    :   วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร) 
      ช่ือยอ่       :   วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็  :   Bachelor of Engineering ( Electrical Communications Engineering) 
ช่ือยอ่  :   B.Eng.(Electrical Communications Engineering) 

 
๓. วชิาเอก : วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
 
๔. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  :  ไม่นอ้ยกวา่ ๑๔๗ หน่วยกิต  
 
๕. รูปแบบของหลกัสูตร 
  ๕.๑ รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ๔ ปี 

 ๕.๒ ภาษาทีใ่ช้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน 
  ๕.๓ การรับเข้าศึกษา     รับนกัศึกษาไทย  หากเป็นนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความรู้ความเขา้ใจภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่ง
ดี   สามารถเขา้ศึกษาได ้  การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาใชว้ธีิการสอบขอ้เขียน   สอบสมัภาษณ์ และตรวจสุขภาพ 
๕.๔ ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่  เป็นหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมหิดลโดยเฉพาะ 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว   

 
๖. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
  ๖.๑  เป็นหลกัสูตรฉบบัปี  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ๖.๒ เร่ิมใชใ้นภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 
 ๖.๓ คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาหลกัสูตรน้ีในการประชุมวาระพิเศษ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๕  

เม่ือวนัท่ี   ๑๔  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๕    
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๖ .๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร  พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕                       
เม่ือวนัท่ี  ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕    

๖.๕ สภามหาวทิยาลยัมหิดลอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ๔๖๗ เม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕       
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  (หลงัเปิดสอน ๒ ปี)  

 
๘. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

วศิวกรไฟฟ้าสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  ตามขอบเขตท่ีสภาวศิวกรก าหนด โดยท างานทางดา้น 
  ๘.๑ วศิวกรออกแบบระบบส่ือสาร 
  ๘.๒ วศิวกรติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบส่ือสาร 

๒.๑.  ๘.๓ วศิวกรไฟฟ้าส่ือสาร 

๒.๒.  ๘.๔ วศิวกรโรงงาน 

๒.๓.  ๘.๕ วศิวกรอิเลค็ทรอนิกส์ 

๒.๔.  ๘.๖ วศิวกรท่ีปรึกษาระบบส่ือสาร 

๒.๕.  ๘.๗ วศิวกรฝ่ายขาย 
        ๘.๘ วศิวกรระบบโครงข่าย 
        ๘.๙  นกัวจิยัและนกัวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

๙. ช่ือ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
       (* อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบและประจ าหลกัสูตร    **อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร    ) 
 

ล าดบั 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

ช่ือ –นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

๑. ๓-๑๐๐๖-๐๐๖๐x-xx-x 

ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ดชา  วไิลรัตน์* 

M.S. Electrical Engineering  
Northeastern University, USA. : ๒๕๓๖  
วศ.บ. (วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 
๒๕๓๒ 

๒. ๓-๑๐๑๕-๐๑๓๖x-xx-x 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงศธร เศรษฐีธร* 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
The University of Manchester, UK : ๒๕๕๐ 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๔๓ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๔๑ 
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ล าดบั 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

ช่ือ –นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

๓. ๓-๑๐๑๔-๐๑๑๑x-xx-x 

อาจารย ์ดร.ก่อพร พนัธ์ุยิม้* 

Ph.D. (Telecommunication and Networking) 
University of Pittsburgh, USA: ๒๕๕๓ 
M.S.  (Telecommunication and Networking)  
University of Pittsburgh, USA: ๒๕๔๖ 
วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๔๓ 

 
๑๐. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑-๓  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา และอาคารคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ท่ีกล่าวถึงการพฒันาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงอยา่งมากมายทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมรวมถึงการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั วิศวกรไฟฟ้าเป็นตน้ทุนมนุษยท่ี์ส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเตรียมพร้อมในการพฒันาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้เทียบทนัเทคโนโลยีดงักล่าวและสามารถน า
ความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณทางวชิาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

  การพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมเขา้ไปสู่ยคุของการส่ือสารไร้พรมแดน ผูค้นสามารถติดต่อกนัทางอุปกรณ์ส่ือสารพกพาไดจ้ากทัว่ทุกแห่งในโลก
บนโครงข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมอาทิเช่น การเกิดสังคมออนไลน์ 
การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและวถีิในการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลและองคก์ร 
 
๑๒.  ผลกระทบจากข้อ  ๑๑.๑  และ  ๑๑.๒  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
 ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสูตร   

    จากผลกระทบในหวัขอ้ท่ี ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
จึงได้พฒันาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์
ดงักล่าวท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพท่ีสามารถปรับเปล่ียนตนเองไดต้ามวิวฒันาการของเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร
และสามารถพฒันาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานวิชาชีพและวิชาการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารท่ีมีต่อสังคมและวฒันธรรมบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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๒.๑. ๑๒.๒ ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั   
  หลกัสูตรน้ีจะส่งเสริมพนัธกิจของมหาวิทยาลยั ในดา้นความเป็นเลิศทางศาสตร์และนวตักรรมเทคโนโลยี ซ่ึง
หลกัสูตรจะมุ่งเนน้ให้นกัศึกษามีความรู้ในนวตักรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและสามารถน าความรู้ดงักล่าวไป
ประยกุตอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศทั้งทางดา้นวชิาการและวชิาชีพ  
  
๑๓. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวทิยาลยั    
       หลักสูตร น้ีใช้บ ริการการ เ รียนการสอนจากรายวิชา ท่ี เ ปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ     คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี      
คณะศิลปศาสตร์  ภาควชิาภาษา  และสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    ทั้งน้ีลว้นเป็นหน่วยการศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดล
ท่ีมีมาตรฐานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใตก้รอบประกนัคุณภาพหลกัสูตรเช่นเดียวกนั  (รายละเอียดดูไดใ้น
ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

๒.๑. ๑.๑   ปรัชญาของหลกัสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า

ส่ือสารบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

๒.๒. ๑.๒ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   
 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมดงัต่อไปน้ี 

๑.๒.๑. เขา้ใจและตระหนักในคุณค่าของวฒันธรรมไทย มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประพฤติปฏิบติัตน
ตามหลกัจรรยาบรรณทั้งเชิงวชิาการและวชิาชีพตามมาตรฐานวศิวกรรม  

๑.๒.๒. อธิบายหลกัการท่ีส าคญัและสามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและศาสตร์
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๓. วิเคราะห์ สรุป และปรับใช้องค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒.๔. ส่ือสารกบักลุ่มบุคคลต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตนเองต่อองคก์รและสังคม มี
ความรับผิดชอบต่องานทั้งรายบุคคลและงานกลุ่มและมีจิตส านึกในดา้นความปลอดภยัในการท างาน
และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

๑.๒.๕. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม 
รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น แสวงหาความรู้และการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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๒. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
การประเมินผลหลักสูตรเพื่อ
การรักษามาตรฐานหลกัสูตร 

(๑) การประเ มินผลหลัก สูตรอย่า ง
สม ่าเสมอ 

(๒) พฒันาหลกัสูตรในดา้นคุณภาพให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น 
IEEE/ACM 

(๑)  เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
(๒) รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
(๓) จ านวนบทความและวารสารท่ี

ตีพิมพใ์น IEEE/ACM  

การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
เทคโนโลย ี 

ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อยา่งต่อเน่ือง 

(๑) จ านวนการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ
ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

(๒) รายงานความพึงพอใจในการใช้
บณัฑิตของผูป้ระกอบการ 

การพัฒนาบุคลากรด้านการ
เ รียนการสอนและส่ง เสริม
บุคคลการในการให้บริการทาง
วชิาการแก่สงัคม 

( ๑ )  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร น า
เทคโนโลยีทางดา้นสารสนเทศมา
เป็นส่ือในการเรียนการสอน 

(๒) ผลกัดนัให้บุคลากรเขา้ร่วมอบรม 
ประชุมสมัมนาทางวชิาการ 

(๓) ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส
ท างานวิจยัหรือบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก 

(๑) จ านวนส่ือการสอนท่ีมีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๒) ใบรับรอง ประกาศนียบตัร การ
เ ข้ า ร่ วมอบ รม  สั มมน าห รื อ
ประชุมวชิาการ 

(๓)  ป ริมาณงานวิจัยห รือบริการ
วชิาการ 

การพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามี
ทกัษะปฎิบติัทาง
วศิวกรรมศาสตร์พร้อมท่ีจะเขา้
สู่วชิาชีพ 

(๑) ส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียน
การสอนภาคปฎิบัติท่ีเน้นการมี
ส่ วน ร่ วมของ บุคลากรแห ล่ ง
ฝึกงานกบัสถาบนัการศึกษา 

(๒) ส่งเสริมให้มีระบบการเพ่ิมพูน
ทกัษะปฎิบติัทางวิศวกรรมศาสตร์
ของอาจารยใ์หท้นัสมยั 

(๓) จัด ระบบห้องป ฎิบั ติ ก ารทาง
วิศวกรรมศาตร์ ท่ี ส่ง เสริมการ
เ รียน รู้ตามความต้องการของ
ผูเ้รียน 

(๑)  ระดบัความพึงพอใจของแหล่ง
ฝึกงานต่อทักษะปฎิบั ติทาง
วศิวกรรมศาสตร์ของนกัศึกษา 

(๒) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้
บัณฑิตต่อการปฎิบัติการทาง
วศิวกรรมศาสตร์ของบณัฑิต 

(๓) ร้อยละการสอบผ่านใบประกอบ
วชิาชีพในคร้ังแรก 

การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้อ งกับห น่ วยง าน ท่ี
เ ก่ียวข้องกับสายวิชาชีพของ
บณัฑิต (สภาวศิวกร) 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดย 
สภาวศิวกร 

เอกสารรับรองปริญญาบัตรโดยสภา
วศิวกร 
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หมวดที ่ ๓  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
๑. ระบบการจดัการการศึกษา 

๑.๑  ระบบ ใชร้ะบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวภิาค   หลกัสูตร ๔ ปี 
 ๑.๒ การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  มีภาคฤดูร้อน  
 ๑.๓ การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  ไม่มี  
   
๒. การด าเนินการหลกัสูตร 
 ๒.๑   วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ 
  ๒.๒  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

  ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ ๒.๒.๑ ถึง ๒.๒.๒ 
๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท่า 
๒.๒.๒ ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือก

ของสถาบนัการศึกษาเป็นผูก้  าหนด 
     ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    - ปัญหาการปรับตวัของนกัศึกษา 
 - ปัญหาความรู้ในดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 - ปัญหาดา้นภาษาองักฤษ 
     ๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ กลยทุธ์ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
ปัญหาการปรับตวัของนกัศึกษา (๑) ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่เขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

ทกัษะการใชชี้วติในมหาวทิยาลยัอยา่งสม ่าเสมอ  
(๒) ใชร้ะบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ช่วยเสริม 

ปัญหาความรู้ในดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (๑) ตรวจสอบคะแนนสอบเขา้ในดา้นคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา เพื่อด าเนินการ
ปรับพ้ืนฐานใหค้วามรู้นกัศึกษาอยา่งเหมาะสม 

(๒) จัดคลีนิกคณิตศาสตร์เพ่ือปรับพ้ืนฐานของ
นกัศึกษา 

ปัญหาดา้นภาษาองักฤษ (๑) อบรมเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ โดย
สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์โดยตรง
ในกา ร ใ ช้ภ าษ า อัง ก ฤษกับ อ า จ า ร ย์ช า ว
ต่างประเทศ 
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       ๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

จ านวนท่ีคาดวา่จะรับ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

จ านวนสะสม - ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

จ านวนท่ีคาดวา่จะจบ - - - ๓๐ ๓๐ 
 

๒.๑. ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
งบประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิตบณัฑิต (บาท/ต่อปีการศึกษา)  

  ๒.๖.๑  ค่าใชจ่้ายในการผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี 
 

ล าดบั รายจ่าย บาท/ปีการศึกษา 

1 ค่าสอนรายวชิา ๓,๐๑๒,๖๐๐.๐๐ 

2 ค่าสาธารณูปโภค ๖,๓๔๘,๒๗๖.๙๐ 

3 ค่าตอบแทนอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ๖๔,๙๑๐,๙๘๑.๖๗ 

4 ค่าวสัดุในการจดัการเรียนการสอน ๑,๕๘๕,๘๗๐.๙๑ 

5 ค่าครุภณัฑใ์นการจดัการเรียนการสอน ๑๐,๔๕๘,๓๗๐.๔๙ 

  ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรในการผลิตบณัฑิต ๑,๕๒๑ คน ๘๖,๓๑๖,๐๙๙.๙๗ 

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรในการผลติบณัฑติ ๑ คน/ปีการศึกษา ๕๖,๗๔๙.๕๗ 
 
        ๒.๖.๒ รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนๆ  

 

ล าดบั รายการ บาท/ปี/หลกัสูตร 

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๗,๐๐๐.๐๐ 

2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลกัสูตร  ๑๔,๐๐๐.๐๐ 

3 ค่าหน่วยกิตบรรยาย  ๖,๓๕๐.๐๐ 

4 ค่าหน่วยกิตปฏิบติั/สมัมนา  ๒,๕๐๐.๐๐ 

 ค่าใช้จ่ายทีจ่ดัเกบ็จากนักศึกษา ๑ คน/ปีการศึกษา ๒๙,๘๕๐.๐๐ 

๒.๒.  

๒.๓. ๒.๗ ระบบการศึกษา   
 แบบชั้นเรียน ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สปัดาห์ 
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๒.๘ การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั   

การเทียบโอนผลการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ดว้ย
การศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี/ประกาศมหาวิทยาลยัเร่ืองการเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั เขา้สู่การศึกษาในระบบของมหาวทิยาลยัมหิดลระดบัปริญญาตรี 
 
๓. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
       ๓.๑ หลกัสูตร 

  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่นอ้ยกวา่  ๑๔๗  หน่วยกิต   
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตร        

    โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้ งหลกัสูตรเป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

                ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    รวม     ๓๐ หน่วยกติ  

          กลุ่มวชิาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    จ านวน       ๑๖   หน่วยกติ        

          - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  สงัคมศาสตร์                          ๗  หน่วยกิต 

                              - กลุ่มวชิาภาษา              ๙ หน่วยกิต 

          กลุ่มวชิาทีห่ลกัสูตรก าหนด     จ านวน       ๑๔    หน่วยกติ 

                              - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  สงัคมศาสตร์                               ๕  หน่วยกิต 

                              - กลุ่มวชิาภาษา              ๓ หน่วยกิต 

                - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์               ๖   หน่วยกิต 

        ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                จ านวน        ๑๑๐     หน่วยกติ 

                              -  กลุ่มวชิาแกน                                                                  ๒๖ หน่วยกิต 

                              -  กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั                                                 ๗๕ หน่วยกิต 

                              -  กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก                                                       ๙ หน่วยกิต 

          ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                       ๖ หน่วยกิต 

                     ง.  การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า                      ๑      หน่วยกิต 

                (ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ ๒๔๐ ชัว่โมง)   
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๓.๑.๓ รายวชิาในหลกัสูตร 
                  ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                             จ านวน   ๓๐ หน่วยกติ 

   ๑. กลุ่มวชิาทีม่หาวทิยาลยัก าหนดของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      จ านวน   ๑๖   หน่วยกติ 

                                ๑.๑ กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   สังคมศาสตร์           จ านวน    ๗ หน่วยกติ 

            ใหเ้รียน ๗ หน่วยกิต จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี  

 

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

มมศท  ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์    ๒(๑–๒-๓)  
MUGE 101  General Education for Human Development 
 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์    ๓(๒–๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
 
มมศท ๑๐๓  ศิลปวทิยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์      ๒(๑–๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 
 

๑.๒ กลุ่มวชิาภาษา                   จ านวน     ๙    หน่วยกติ 

วชิาภาษาไทย 
ใหเ้รียน ๓  หน่วยกิต จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร    ๓ (๒–๒-๕) 
LATH 100  Art  of  Using Thai  Language in Communication  

วชิาภาษาองักฤษ 
ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี จ านวน ๖ หน่วยกิต ตามระดบัคะแนนท่ีคณะศิลปศาสตร์จดัสอบวดัความรู้  
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑     ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒     ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 
 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓     ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 105 English Level  3 
 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔      ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 106  English Level 4 



มคอ. ๒ 

 
 

๑๑ 

๑๑ 

 
 
          ๒.กลุ่มวชิาทีห่ลกัสูตรก าหนด       จ านวน   ๑๔ หน่วยกติ 

     ๒.๑ กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   สังคมศาสตร์    ๕ หน่วยกติ 

ให้เรียน ๑ หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้  

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวศิวกร  ๑ (๑-๐-๒) 
EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 
 

ให้เลอืกเรียน ๔ หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้ 

สมสค ๑๓๐ หลกัเศรษฐศาสตร์                        ๒ (๒-๐-๔)    

SHSS 130 Principles of Economics 

 

สมสค ๑๔๐ จิตวทิยาทัว่ไป                            ๒ (๒-๐-๔)    

SHSS 140 General Psychology 

 

สมสค ๑๔๒ จิตวทิยาสงัคม                                ๒ (๒-๐-๔)    

SHSS 142 Social Psychology 

 

สมสค ๑๖๐ หลกัการบริหาร                               ๒ (๒-๐-๔)  

SHSS  160 Principles of Administration 

 

สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน                        ๒ (๒-๐-๔)    

SHSS 161 Policy and Planning 

 

สมมน ๑๐๓ ศิลปวจิกัษ ์                               ๒ (๒-๐-๔)    

SHHU 103 Art Appreciation 

 

สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสงัคม                                 ๒ (๒-๐-๔)    

SHHU 105 Social Philosophy 

 

สมมน ๑๐๘ มนุษยสมัพนัธ์และการพฒันาตน                    ๒ (๒-๐-๔)    

SHHU 108 Human Relation and Self-Development 
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๑๒ 

๑๒ 

 
สมมน  ๑๑๐      มนุษยก์บัวฒันธรรม                             ๒ (๒-๐-๔)     
SHHU  110        Man and Culture  
 
สมมน  ๑๑๒      พลวตัของกลุ่มและการท างานเป็นทีม    ๒ (๒-๐-๔)     
SHHU  112        Group Dynamics and Teamwork 
 
สมมน  ๑๓๓     วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผูน้ า     ๒ (๒-๐-๔)     
SHHU  133        Rhetoric for Leadership 
 

*วกศท  ๑๐๑       แอโรบิกเพื่อสุขภาพ      ๑   (๐-๒-๑)      
SPGE  101        Aerobic for Health 
 

*วกศท  ๑๐๒     โยคะเพื่อสุขภาพ      ๑   (๐-๒-๑)      
SPGE  102        Yoga for Health 

 
 *วกศท ๑๐๓  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ๑   (๐-๒-๑)      
   SPGE 103  Body Conditioning 
 
 *วกศท  ๑๐๔   เทนนิส        ๑    (๐–๒–๑)    
   SPGE  104     Lawn  Tennis 
 
 *วกศท ๑๐๕  ฟตุบอล        ๑    (๐–๒–๑)    
   SPGE  105    Soccer 
 
 *วกศท ๑๐๙  วา่ยน ้ า         ๑    (๐–๒–๑)    
   SPGE 109    Swimming 
 
 *วกศท  ๑๑๐   บาสเกตบอล       ๑    (๐–๒–๑)    
   SPGE  110     Basketball 
 
 *วกศท ๑๑๑  วอลเล่ยบ์อล       ๑    (๐–๒–๑)    
   SPGE  111    Volleyball 

 
 *วกศท ๑๑๒   ลีลาศ        ๑    (๐–๒–๑)    
   SPGE 112   Social Dance 
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๑๓ 

๑๓ 

*เพ่ิมรายวชิาใหม่ 
*วกศท  ๑๑๓       เทเบิลเทนนิส      ๑  (๐–๒–๑)    

              SPGE  113        Table Tennis 
 

 *วกศท ๑๑๔  แบดมินตนั        ๑  (๐–๒–๑)    
        SPGE 114          Badminton 

 
*วกศท ๑๑๙  สุขภาพเพื่อชีวติ        ๒  (๑-๒-๓) 
  SPGE 119  Health for Life 

 
             วศสว ๑๐๑            ดนตรีวจิกัษ ์      ๒  (๑-๒-๓) 
             MSID 101            Music Appreciations. 

 
๒.๒  กลุ่มวชิาภาษา                      จ านวน ๓ หน่วยกติ 

ให้เลอืกเรียน ๓ หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้ 

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

วศคร ๒๙๐ ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกร                              ๓ (๓-๐-๖) 

EGID 290 English for Engineers 
 

              วศคร ๔๙๐      การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษส าหรับวศิวกร       ๓ (๓-๐-๖) 
EGID 490     English Communication for Engineers 
 

          *ศศภฝ ๑๔๑  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ ๑       ๓ (๒-๒-๕)    
LAFR 141  Elementary French 1 
 

         *ศศภฝ ๑๔๒  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ ๒     ๓ (๒-๒-๕)    
LAFR 142  Elementary French 2 
 
ศศภญ ๑๖๑    ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ ๑     ๓ (๒-๒-๕)    
LAJP   161      Elementary Japanese 1 
 

         *ศศภญ ๑๖๒    ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ ๒     ๓ (๒-๒-๕)    
LAJP   162    Elementary Japanese 2 
 
ศศภจ ๑๗๑   ภาษาจีน ๑        ๓ (๒-๒-๕)    
LACH 171  Chinese 1 
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๑๔ 

         * เพ่ิมรายวชิาใหม่ 
       *ศศภจ ๑๗๒   ภาษาจีน ๒      ๓ (๒-๒-๕)    

LACH 172    Chinese 2 
        
       *ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓      ๓ (๒-๒-๕)    

LACH 173    Chinese 3 
 

        *ศศพฐ ๑๓๑  มนุษยก์บัความสามารถในการส่ือสาร    ๓ (๓-๐-๖)    
LAFE 131  Man and Communication Competence 

 
๒.๓ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์    จ านวน      ๖ หน่วยกติ 

ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี ้

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตวัแปรสุ่ม            ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 200 Probability and Random Variables 

 
  วศคพ     ๑๑๑         การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                        ๓ (๒-๒-๕)    

EGCO  111  Computer Programming   
 

ข   หมวดวชิาเฉพาะ     รวม ๑๑๐ หน่วยกติ 
  ๑. กลุ่มวชิาแกน         รวม          ๒๖ หน่วยกติ 
 

วทคณ ๑๑๕ แคลคูลสั       ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 115 Calculus 
 
วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพนัธ์เชิงสามญั     ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 165 Ordinary Differential Equations 
 
วทคม ๑๑๓ เคมีทัว่ไป                                    ๓ (๓-๐-๖)    
SCCH 113 General Chemistry     
 
วทคม ๑๑๘ ปฎิบติัการเคมี                            ๑ (๐-๓-๑)    
SCCH 118 Chemistry Laboratory 
 
วทฟส ๑๑๐ ปฎิบติัการฟิสิกส์ ๑                             ๑ (๐-๓-๑)    

SCPY 110 Physics Laboratory I 
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๑๕ 

๑๕ 

* เพ่ิมรายวชิาใหม่ 

วทฟส ๑๒๐ ปฎิบติัการฟิสิกส์ ๒                             ๑ (๐-๓-๑)    

SCPY 120 Physics Laboratory II 

 

วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทัว่ไป ๑                          ๓ (๓-๐-๖)    

SCPY 151 General Physics I 

 

วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทัว่ไป ๒      ๓ (๓-๐-๖)    

SCPY 152 General Physics II 
 
วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วศิวกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
EGID 200 Engineering Mathematics 
 
วศอก ๑๐๑ ปฏิบติัการวศิวกรรมพ้ืนฐาน     ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
 
วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวศิวกรรม      ๓ (๒-๓-๕) 

EGME 102 Engineering Drawing  
 

๒. กลุ่มวชิาเฉพาะบังคบั                                                        รวม       ๗๕     หน่วยกติ 

  
 วศอก    ๑๐๓ วสัดุวศิวกรรม       ๓ (๓-๐-๖)  
 EGIE  103  Engineering Materials    
 
 วศคก    ๒๒๐ กลศาสตร์วศิวกรรม      ๓ (๓-๐-๖)  
 EGME  220  Engineering Mechanics  
   
 วศฟฟ    ๒๐๑  คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  

EGEE   201  Electrical Engineering Mathematics   
 

วศฟฟ   ๒๑๑ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับวศิวกรไฟฟ้า       ๒ (๑-๓-๓) 
EGEE   211  Computer Aided  Design for Electrical Engineers 

 

วศฟฟ    ๒๑๓ การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า            ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   213 Electric Circuit Analysis   
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๑๖ 

๑๖ 

 

วศฟฟ      ๒๑๔ ปฏิบติัการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE   214  Electric Circuit Analysis Laboratory            

            

วศฟฟ     ๒๔๐ อิเลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   240  Engineering Electronics  
 

วศฟฟ    ๒๔๑  ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE   241  Engineering Electronics Laboratory 
  
*วศฟฟ ๒๔๔  ฟิสิกส์อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์        ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 244  Physics of  Electronic Devices 

 

 วศฟฟ    ๒๕๐  การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 

   EGEE   250  Electromechanical Energy Conversion      

 

วศฟฟ    ๒๘๐  วงจรดิจิทลัและการออกแบบลอจิก    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   280  Digital Circuit and Logic Design   
 
วศฟฟ    ๒๘๑  ปฏิบติัการวงจรดิจิทลัและการออกแบบลอจิก   ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE   281   Digital Circuit and Logic Design Laboratory   

 

วศฟฟ    ๓๒๐   หลกัการระบบส่ือสาร                                                ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   320   Principles of Communication Systems  

 

วศฟฟ ๓๒๑   โครงข่ายส่ือสารและสายส่ง     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEE   321   Communication  Network and Transmission Lines           

 

วศฟฟ    ๓๒๒   การส่ือสารดิจิทลั                          ๓ (๓-๐-๖)             
  EGEE   322   Digital Communication     

 
วศฟฟ  ๓๒๔   ปฏิบติัการโทรคมนาคม               ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  324   Telecommunication Laboratory  

      *
เปิดรายวชิาใหม่ 
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๑๗ 

๑๗ 

 
              *วศฟฟ   ๓๒๕   การส่ือสารทางแสง                                                       ๓ (๓-๐-๖) 

 EGEE   325    Optical Communication   
 
*วศฟฟ   ๓๒๖   วศิวกรรมสายอากาศ                                                ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  326   Antenna  Engineering 
 
วศฟฟ    ๓๓๐   ระบบควบคุม      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   330   Control System   

 
วศฟฟ    ๓๓๑  ปฏิบติัการระบบควบคุม              ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE   331  Control System Laboratory            

                              
วศฟฟ ๓๔๐  การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   340   Electronic Circuit Design  

 
วศฟฟ ๓๔๑   ปฏิบติัการการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์   ๑ (๐-๓-๑)  
EGEE   341   Electronic Circuit Design Laboratory 
 
วศฟฟ    ๓๕๓   วศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   353   Engineering Electromagnetics      
     
วศฟฟ    ๓๖๐   สญัญาณและระบบ         ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   360   Signals and Systems       

 
วศฟฟ    ๓๖๑   การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   361   Electrical Measurement and Instrumentation   

 
วศฟฟ   ๓๘๐  ไมโครโปรเซสเซอร์       ๓ (๒-๓-๕) 
EGEE    380   Microprocessor      

 
วศฟฟ   ๔๒๐   การส่ือสารขอ้มูลและโครงข่าย    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE    420   Data Communication and Network  
*เปิดรายวชิาใหม่  
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๑๘ 

๑๘ 

วศฟฟ    ๔๒๗   วศิวกรรมไมโครเวฟ                            ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   427   Microwave Engineering          

 

  วศฟฟ    ๔๙๐  หวัขอ้โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า    ๑ (๐-๓-๑) 
  EGEE 490   Project Topics in Electrical Engineering    
 

วศฟฟ    ๔๙๑  โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๙) 
EGEE   491  Electrical Engineering Project        

 
 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก            รวม           ๙       หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนรวม   ๙  หน่วยกิต    จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
สาขาไฟฟ้าส่ือสาร   

 
วศฟฟ  ๓๒๓ การแพร่กระจายของคล่ืนวทิย ุ    ๓ (๓-๐-๖)         
EGEE 323 Radio Wave Propagation 
 
วศฟฟ  ๔๒๑   การส่ือสารไร้สาย                                                         ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   421   Wireless Communication     

 
 *วศฟฟ   ๔๒๙   โทรคมนาคมสมยัใหม่                                  ๓ (๓-๐-๖) 

EGEE   429    Modern Telecommunication        

 

สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์ 
 

วศฟฟ    ๔๓๐  โรงงานอตัโนมติัขั้นแนะน า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   430   Introduction to Factory Automation 

 
วศฟฟ    ๔๓๓    หุ่นยนตข์ั้นแนะน า       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   433    Introduction to Robotics     

  
 วศฟฟ   ๔๓๔ ระบบควบคุมอจัฉริยะ      ๓ (๓-๐-๖) 

EGEE   434 Intelligent Control System 
 
*เปิดรายวชิาใหม่ 
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๑๙ 

 สาขาอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

วศฟฟ ๓๔๒ อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 342 Power Electronics    

 
วศฟฟ  ๔๔๒    อิเลก็ทรอนิกส์ทางชีวการแพทย ์    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE     442    Biomedical Electronics      

  
วศฟฟ    ๔๔๖    วงจรรวมแอนะลอ็ก     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE    446    Analog Integrated Circuits  
 

 สาขาไฟฟ้าก าลงั 

 

*วศฟฟ    ๓๕๐  การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   350   Electrical Power System Analysis 

 
วศฟฟ ๓๕๑   เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 351  Electrical Machines  

 
วศฟฟ ๓๕๒  การออกแบบระบบไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 352  Electrical System Design 

 
วศฟฟ    ๓๕๔  ปฏิบติัการไฟฟ้าก าลงั     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE     354 Electrical Power Laboratory  
 
วศฟฟ    ๓๕๕ ปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE    355 Electrical Machines Laboratory 
 
*วศฟฟ    ๓๕๖  วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   356   High-Voltage Engineering  
 
วศฟฟ    ๔๕๑ วศิวกรรมการส่องสวา่ง     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 451 Illumination Engineering 
*เปิดรายวชิาใหม่ 
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วศฟฟ    ๔๕๒   โรงตน้ก าลงัไฟฟ้าและสถานียอ่ย    ๓ (๓-๐-๖) 
  EGEE   452   Electrical Power Plant and Substation 
 

วศฟฟ    ๔๕๔    การขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  454   Electric Drives  
 
วศฟฟ ๔๕๗ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานไฟฟ้า   ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 457 Electrical Energy Conservation and Management 

 
 วศฟฟ    ๔๕๘ การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและรีเลย ์ ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE     458 Electrical Power System Protection and Relay 
  
  *วศฟฟ    ๔๕๙ คุณภาพระบบไฟฟ้าก าลงัขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE     459 Introduction to Power System Quality  
 

  สาขาประมวลผลสัญญาณ  

   

 วศฟฟ   ๔๖๔        การประมวลผลภาพดิจิทลั                                                                      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   464           Digital Image Processing  
 

 *วศฟฟ  ๔๖๖         การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั                    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  466            Digital Signal Processing  

 

  สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

 

วศฟฟ     ๔๘๑    ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   481         Computer Network System  
 

               *วศฟฟ   ๔๘๖ การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ                                  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE    486 System Analysis and Design 
 

   สาขาหัวข้อพเิศษและอืน่ๆ 
วศฟฟ  ๔๙๒-๔๙๙ หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า (…….)               ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  492-499 Special Topics in Electrical Engineering  (…….) 
*เปิดรายวชิาใหม่ 



มคอ. ๒ 

 
 

๒๑ 

๒๑ 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี       จ านวน     ๖     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีและจดัให้เป็นวิชาเลือกเสรี  
และ / หรือตามท่ีภาควชิาก าหนด เป็นจ านวน ๖ หน่วยกิต 

 
 ง.  การฝึกงาน    จ านวน       ๑      หน่วยกิต 

               นกัศึกษาท่ีมีฐานะปีท่ี ๓ ใหล้งทะเบียนการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนในวชิา 
 

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า    ๑ (๐-๓๕-๑๐)                
EGEE 399 Electrical Engineering Training  

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า               ๒๔๐    ช่ัวโมง  
 

๓.๑.๔   ความหมายรหัสรายวชิาในหลกัสูตร 
รหสัรายวชิาประกอบดว้ยรหสั ๗ ตวั แบ่งเป็นรหสัตวัอกัษร ๔ ตวัและรหสัตวัเลข ๓ ตวั 
 

ก. รหสัตวัอกัษร 
อกัษรสองตวัแรก หมายถึง ช่ือยอ่ของคณะต่างๆในมหาวทิยาลยัมหิดลท่ีรับผิดชอบจดัการ
เรียนการสอน   
วศ หรือ EG  หมายถึง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
วท หรือ SC  หมายถึง  คณะวทิยาศาสตร์  
สม หรือ SH  หมายถึง  คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
วศ หรือ MS  หมายถึง  วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
ศศ หรือ LA  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์  
วก  หรือ SP  หมายถึง  วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 
มม หรือ MU  หมายถึง  มหาวทิยาลยัมหิดล 
สพ หรือ VS  หมายถึง  สตัวแพทยศาสตร์ 
อกัษรสองตวัหลงั หมายถึงช่ือยอ่ของภาควชิาในคณะท่ีรับผิดชอบจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิานั้นๆ ดงัน้ี 
ภอ หรือ EN    หมายถึง ภาควชิาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
ภท หรือ TH    หมายถึง ภาควชิาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ 
สค หรือ SS  หมายถึง  ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มน หรือ HU  หมายถึง ภาควชิามนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณ หรือ MA   หมายถึง ภาควชิาคณิตศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์ 
ศท หรือ GE   หมายถึง ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารกีฬา 
สว หรือ ID หมายถึง สหวทิยาการ  วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
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ภจ หรือ CH  หมายถึง ภาควชิาภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์ 
ภญ หรือ JP  หมายถึง ภาควชิาภาษาญ่ีปุ่น คณะศิลปะศาสตร์ 
ฝศ หรือ FR หมายถึง ภาควชิาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปะศาสตร์ 
พฐ หรือ FE  หมายถึง ภาควชิาศึกษาพ้ืนฐาน คณะศิลปะศาสตร์ 
ศษ หรือ ED   หมายถึง ภาควชิาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คม หรือ CH    หมายถึง ภาควชิาเคมี  คณะวทิยาศาสตร์ 
ฟส หรือ PY    หมายถึง ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
 
ช่ือยอ่ของภาควชิาในคณะวศิวกรรมศาสตร์มีรหสัตวัอกัษร ดงัน้ี 
คร หรือ ID หมายถึง สหวทิยาการ (Interdisciplinary course) เป็นรายวชิาท่ีเป็นการ

สอนร่วมกนัระหวา่งภาควชิาหรือไม่อยูใ่นความรับผิดชอบของภาควชิาใด
โดยตรง 

คก หรือ ME   หมายถึง ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
อก หรือ IE  หมายถึง ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
ฟฟ หรือ EE  หมายถึง ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  
คม หรือ CH  หมายถึง ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
ยธ หรือ CE  หมายถึง ภาควชิาวศิวกรรมโยธา  
คพ หรือ CO  หมายถึง ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ชพ หรือ BE  หมายถึงภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์
 

ข. รหสัตวัเลข 
ตวัเลขตวัท่ีหน่ึง(หลกัร้อย) แสดงชั้นปีท่ีเรียน 
ตวัเลขตวัท่ีสอง(หลกัสิบ) แสดงลกัษณะวชิาหรือแขนงวชิายอ่ย  
ตวัเลขตวัท่ีสาม(หลกัหน่วย) แสดงล าดบัวชิาท่ีจดัสอน 
รหสัเลขหลกัสิบ  

        ๐    หมายถึง    แขนงวชิาคณิตศาสตร์ 
        ๑    หมายถึง    แขนงวชิาพ้ืนฐานวศิวกรรมไฟฟ้า 
        ๒   หมายถึง    แขนงวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  
        ๓   หมายถึง    แขนงวชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์  
        ๔   หมายถึง    แขนงวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
        ๕   หมายถึง    แขนงวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  
        ๖   หมายถึง    แขนงวชิาประมวลผลสญัญาณ 
        ๗   หมายถึง    แขนงวชิาเลือก 
        ๘   หมายถึง    แขนงวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
        ๙   หมายถึง    แขนงวชิาหวัขอ้พิเศษและอ่ืนๆ 
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๓.๑.๕   แผนการศึกษา 
                   ไดว้างแนวทางการจดัชั้นเรียน  ส าหรับหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีตวัอกัษร
ยอ่แสดงค าอธิบายหมวดวชิา 

ค าอธิบายรายวชิาระบุวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อนและวชิาท่ีตอ้งเรียนร่วมไวโ้ดยมีความหมายดงัน้ี 
 วิชาท่ีตอ้งเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีนักศึกษาจะตอ้งไดรั้บการประเมินผล หรืออยู่ใน
ดุลพินิจของภาควชิา จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได ้ 
 วชิาท่ีตอ้งเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวชิาท่ีมีการเรียนพร้อมกนัในภาคการศึกษาเดียวกนั ยกเวน้ใน
กรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บการประเมินผลในรายวชิานั้นมาแลว้ โดยโปรแกรมการศึกษาในแต่ละชั้นปีเป็นดงัต่อไปน้ี   
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โปรแกรมการศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
ปีที ่๑  

รหัสวชิา  ช่ือวชิา                                                     หน่วยกติ (ทฤษฏ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ภาคการศึกษาที ่๑   
มมศท    ๑๐๑   การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์ @@   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  101 General Education for Human Development 
มมศท    ๑๐๒   สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์ @@   ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE  102 Social Studies for Human Development 
มมศท   ๑๐๓    ศิลปวทิยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์ @@   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103  Arts and Sciences for Human Development 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ภาษาองักฤษระดบั ๑-๓ @     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103-105 English Level 1-3 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร  @@@   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 
วทคณ ๑๑๕ แคลคูลสั                        ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 115 Calculus 
วทฟส ๑๑๐ ปฎิบติัการฟิสิกส์ ๑                             ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110 Physics Laboratory I 
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทัว่ไป ๑                       ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 151 General Physics I 
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 111 Computer Programming 
   วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ฯ  ๑ (๐-๒-๑) 
   (กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี) 
   General Education Elective: Humanities, etc. 
   (Physical Education / Music) 
        รวม ๒๑ (๑๔-๑๕-๓๕) 
ภาคการศึกษาที ่๒       
มมศท    ๑๐๑   การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์ @@   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  101 General Education for Human Development 
มมศท    ๑๐๒   สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์ @@   ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE  102 Social Studies for Human Development 
มมศท   ๑๐๓    ศิลปวทิยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์ @@   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103  Arts and Sciences for Human Development 
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ภาษาองักฤษระดบั ๒-๔  @     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104-106 English Level 2-4 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร  @@@   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 
วทคม ๑๑๓ เคมีทัว่ไป       ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 113 General Chemistry 
วทคม ๑๑๘ ปฎิบติัการเคมี                            ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 118 Chemistry Laboratory 
วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั                          ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 165 Ordinary Differential Equations 
วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทัว่ไป ๒                                ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 152 General Physics II 
วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวศิวกรรม       ๓ (๒-๓-๕) 
EGME 102 Engineering Drawing 
วศอก ๑๐๑ ปฏิบติัการวศิวกรรมพ้ืนฐาน     ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
        รวม   ๒๑ (๑๖-๑๓-๓๗) 
 

@ รายวชิาภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘) ลงทะเบียนเรียนตามระดบัความสามารถของนกัศึกษา    
@@ เป็นรายวชิาต่อเน่ืองท่ีเรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นบัหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท่านั้น  

@@@ เป็นรายวชิาต่อเน่ืองท่ีเรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นบัหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท่านั้น 
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ปีที ่๒  
    รหัสวชิา ช่ือวชิา                                         หน่วยกติ (ทฤษฏ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ภาคการศึกษาที ่๑                    
วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วศิวกรรม                            ๓ (๓-๐-๖)    
EGID 200 Engineering Mathematics       
วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตวัแปรสุ่ม     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 200 Probability and Random Variables    
วศฟฟ    ๒๑๓   การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า              ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   213  Electric Circuit Analysis      
วศฟฟ    ๒๑๔  ปฏิบติัการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE   214  Electric Circuit Analysis Laboratory            
วศฟฟ   ๒๔๔  ฟิสิกส์ของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 244  Physics of Electronic Devices    
วศอก ๑๐๓ วสัดุวศิวกรรม       ๓ (๓-๐-๖)     
EGIE 103 Engineering Materials     
วศคก ๒๒๐  กลศาสตร์วศิวกรรม       ๓ (๓-๐-๖)  
EGME  220 Engineering Mechanics      
วทฟส ๑๒๐ ปฎิบติัการฟิสิกส์ ๒                              ๑ (๐-๓-๑)    
SCPY 120 Physics Laboratory II     
        รวม           ๒๐ (๑๘-๖-๓๘) 
ภาคการศึกษาที ่๒                    
วศฟฟ ๒๐๑ คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า               ๓ (๓-๐-๖)    
EGEE 201 Electrical Engineering Mathematics                
วศฟฟ   ๒๑๑   คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับวศิวกรไฟฟ้า        ๒ (๑-๒-๓) 
EGEE   211  Computer Aided Design for Electrical Engineers    
วศฟฟ   ๒๔๐  อิเลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   240 Engineering Electronics     
วศฟฟ    ๒๔๑  ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE   241  Engineering Electronics Laboratory     
วศฟฟ   ๒๕๐  การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   250  Electromechanical Energy Conversion    
วศฟฟ   ๒๘๐  วงจรดิจิทลัและการออกแบบลอจิก     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   280  Digital Circuit and Logic Design        
วศฟฟ   ๒๘๑  ปฏิบติัการวงจรดิจิทลัและการออกแบบลอจิก    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE   281   Digital Circuit and Logic Design Laboratory     
  วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ    ๒ (๒-๐-๔) 
                     General Education Electives : Humanities, etc.    
     
                 รวม             ๑๘ (๑๕-๘-๓๓) 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 
 

๒๖ 

๒๖ 

ปีที ่๓  (สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร) 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา                            หน่วยกติ (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ภาคการศึกษาที ่๑                  
วศฟฟ   ๓๒๐   หลกัการระบบส่ือสาร                                                 ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  320    Principles of Communication Systems           
วศฟฟ ๓๔๐  การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  340    Electronic Circuit Design                        
วศฟฟ ๓๔๑   ปฏิบติัการการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์    ๑ (๐-๓-๑)  
EGEE  341 Electronic Circuit Design Laboratory                    
วศฟฟ   ๓๕๓   วศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  353    Engineering Electromagnetics                       
วศฟฟ    ๓๖๐   สญัญาณและระบบ          ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  360    Signals and Systems                         
วศฟฟ    ๓๖๑   การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  361    Electrical Measurement and Instrumentation     
วศฟฟ   ๓๘๐  ไมโครโปรเซสเซอร์        ๓ (๒-๓-๕) 
EGEE  380 Microprocessor                             
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวศิวกร   ๑ (๑-๐-๒)     
EGID  300     Philosophy, Ethics and Law   
                     for Engineers   
                 รวม             ๒๐ (๑๘-๖-๓๘)  
ภาคการศึกษาที ่๒  
วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายส่ือสารและสายส่ง      ๓ (๓-๐-๖)         
EGEE 321 Communication Network and Transmission 

Lines              
วศฟฟ ๓๒๒ การส่ือสารดิจิทลั                    ๓ (๓-๐-๖)             
EGEE 322 Digital Communication                          
วศฟฟ  ๓๒๔   ปฏิบติัการโทรคมนาคม                ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  324 Telecommunication Laboratory                              
วศฟฟ  ๓๒๕ การส่ือสารทางแสง       ๓ (๓-๐-๖)         
EGEE 325 Optical Communication                            
วศฟฟ ๓๒๖   วศิวกรรมสายอากาศ                                         ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  326    Antenna Engineering                        
วศฟฟ    ๓๓๐   ระบบควบคุม       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  330 Control System                     
วศฟฟ    ๓๓๑  ปฏิบติัการระบบควบคุม               ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  331 Control System Laboratory             

วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ    ๑ (๐-๒-๑) 
  (กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี) 

General Education Elective: Humanities, etc.    
  (Physical Education / Music)    
                    รวม        ๑๘ (๑๕-๘-๓๓) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
วศฟฟ ๓๙๙   การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า      ๑ (๐-๓๕-๑๐)                
EGEE 399   Electrical Engineering Training            



มคอ. ๒ 

 
 

๒๗ 

๒๗ 

ปีที ่๔ 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา                                    หน่วยกติ (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ภาคการศึกษาที ่๑  
วศฟฟ ๔๒๐ การส่ือสารขอ้มูลและโครงข่าย     ๓ (๓-๐-๖)            
EGEE  420 Data Communication and Network          
วศฟฟ   ๔๒๗   วศิวกรรมไมโครเวฟ                                  ๓(๓-๐-๖) 
EGEE   427   Microwave Engineering           
วศฟฟ  XXX วชิาเฉพาะเลือกวศิวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  XXX   Electrical Engineering Elective                          
วศฟฟ     ๔๙๐   หวัขอ้โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 490   Project Topics in Electrical Engineering    
  วชิาเลือกเสรี       ๓ (๓-๐-๖) 

Free Elective                                 
  วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มภาษา      ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)   
            General Education Elective: Languages       
                            
                   รวม             ๑๖ (๑๕-๓-๓๑) หรือ (๑๔-๕-๓๐) 
 
ภาคการศึกษาที ่๒  
   
วศฟฟ  ๔XX วชิาเฉพาะเลือกวศิวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  4XX   Electrical Engineering Elective                                              
วศฟฟ  XXX วชิาเฉพาะเลือกวศิวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  XXX   Electrical Engineering Elective                                              
วศฟฟ    ๔๙๑  โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า      ๓ (๐-๙-๓) 
EGEE    491  Electrical Engineering Project    
  วชิาเลือกเสรี       ๓ (๓-๐-๖) 

Free Elective                                 
  
         รวม                   ๑๒(๙-๙-๒๑) 
 
           รวม                 ๑๔๗    หน่วยกติ 

๓.๑.๑.  
๓.๑.๒.  

 

 
 
 
 

๓.๑.๓.  



มคอ. ๒ 

 
 

๒๘ 

๒๘ 

๓.๑.๔. ๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวชิา     
             ค  าอธิบายรายวชิาและตารางเปรียบเทียบรายวชิาในหลกัสูตร โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก  ก 

๒.๒. ๓.๒ ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๓.๒.๑.   ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ล าดบั 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

ช่ือ –นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

๑. ๓-๑๐๐๖-๐๐๖๐x-xx-x 
ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ดชา วไิลรัตน์ 

M.S. Electrical Engineering  
Northeastern University, USA : ๒๕๓๖ 
วศ.บ. (วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
: ๒๕๓๒ 

๒. ๓-๑๐๑๕-๐๑๓๖x-xx-x 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงศธร เศรษฐีธร 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
The University of Manchester, UK : ๒๕๕๐ 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๔๓ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๔๑ 

๓. ๓-๑๐๑๔-๐๑๑๑x-xx-x 
อาจารย ์ดร.ก่อพร พนัธ์ุยิม้ 

Ph.D. (Telecommunication and Networking) 
University of Pittsburgh, USA : ๒๕๕๓ 
M.S.  (Telecommunication and Networking) 
University of Pittsburgh, USA: ๒๕๔๖ 
วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๔๓ 

๔. ๓-๔๕๑๐-๐๐๐๑x-xx-x 
อาจารยนิ์รุทธ์ พรมบุตร 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์: ๒๕๔๕ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัมหิดล : ๒๕๔๒ 

๕. ๓-๑๐๐๒-๐๑๗๐x-xx-x 
อาจารยว์รวทิย ์อิศรางกรู ณ อยธุยา 

วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
: ๒๕๓๑ 
M.S. Technical Management 
West Coast University, USA : ๒๕๓๖  

 

๒.๓. ๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอน 

 

ล าดบั 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

ช่ือ –นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวฒิุ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

๑. ๓-๒๐๙๗-๐๐๐๗x-xx-x 
รองศาสตราจารย ์ดร. ฉตัรชยั เนตรพิศาลวนิช 
 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Pittsburgh, USA : ๒๕๔๓ 
M.S. (Electrical Engineering) 
University of Pittsburgh, USA : ๒๕๔๐ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๓๔ 



มคอ. ๒ 

 
 

๒๙ 

๒๙ 

ล าดบั 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

ช่ือ –นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวฒิุ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

๒. ๓-๙๐๙๘-๐๐๙๖x-xx-x 
รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมินท ์ กิระวานิช 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Missouri-Columbia, USA : ๒๕๔๓ 
M.S. (Electrical Engineering) 
University of Missouri-Columbia, USA : ๒๕๔๑ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ : ๒๕๓๘ 

๓. ๓-๑๐๑๖-๐๐๗๒x-xx-x 
รองศาสตราจารย ์ศุภชยั  ไพบูลย ์

วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ๒๕๓๓ 
วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ๒๕๓๐ 

๔. ๓-๓๕๙๙-๐๐๑๔x-xx-x 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชชัวาลย ์เยรบุตร 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
Texas A&M University, USA. : ๒๕๔๗ 
M.S. (Electrical Engineering) 
Pennsylvania State University, USA : ๒๕๔๓ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
: ๒๕๓๗ 

๕. ๓-๑๘๙๙-๐๐๐๐x-xx-x 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรากร เจริญสุข 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
Vanderbilt University, USA : ๒๕๔๔ 
M.S. (Electrical Engineering) 
Vanderbilt University, USA : ๒๕๔๑ 
วศ.บ. (วศิวกรรมควบคุม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
: ๒๕๓๔ 

๖. ๓-๗๓๐๕-๐๐๑๒x-xx-x 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ 
 

Ph.D (Biomedical Engineering) 
Case Western Reserve University, USA : ๒๕๔๗ 
M.S. (Biomedical Engineering) 
Case Western Reserve University, USA : ๒๕๔๓ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัมหิดล : ๒๕๓๙ 

๗. ๓-๑๐๑๒-๐๑๕๔x-xx-x 
อาจารย ์ดร.พรชยั ชนัยากร 

D.Sc. (Computer Engineering) 
George Washington University, USA : ๒๕๔๖ 
M.Sc. (Computer Science) 



มคอ. ๒ 

 
 

๓๐ 

๓๐ 

ล าดบั 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

ช่ือ –นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวฒิุ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

George Washington University, USA : ๒๕๔๒ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัมหิดล : ๒๕๓๘ 

๘. ๓-๑๐๐๕-๐๒๒๐x-xx-x 
อาจารย ์ดร.สมนิดา ภทัรนนัท ์

Ph.D. (Electrical Engineering) 
Texas A&M University, USA : ๒๕๔๗ 
M.Eng. (Electrical Engineering) 
Texas A&M University, USA : ๒๕๔๑ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
มหาวทิยาลยัมหิดล : ๒๕๓๘ 

๙. ๓-๑๐๑๖-๐๐๔๙x-xx-x 
อาจารย ์ดร.ธชัชะ  จุลชาต 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
Wichita State University, USA : ๒๕๔๒ 
M.S. (Electrical Engineering) 
Wichita State University, USA : ๒๕๓๙ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ : ๒๕๓๕ 

๑๐. ๓-๑๐๒๐-๐๑๗๑x-xx-x 
อาจารย ์ดร. ธรรมวฤทธ์ิ สิงหวลิยั 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
University ofSyrathclyde, UK : ๒๕๕๔ 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : 
๒๕๔๕,  วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัมหิดล : ๒๕๔๑ 

๑๑. ๓-๑๐๑๓-๐๐๐๔x-xx-x 
อาจารย ์ดร.อารณีย ์เตชะวบูิลยว์งศ ์

Ph.D. (Bioengineering) 
University of Pennsylvania, USA : ๒๕๕๐ 
B.Sc. (Electrical Engineering and Biomedical 
Engineering)    
Duke University, USA  : ๒๕๔๔ 

๑๒. ๓-๑๐๑๓-๐๐๒๗x-xx-x 
อาจารย ์ดร.กฤษฏา อศัวสกลุเกียรติ   
 

วศ.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๕๔ 
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๔๘ 
วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ๒๕๔๕  
 



มคอ. ๒ 

 
 

๓๑ 

๓๑ 

ล าดบั 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

ช่ือ –นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวฒิุ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

๑๓. ๓-๕๐๐๙-๐๐๖๗x-xx-x 
อาจารย ์ดร.สุรโชค   ธนพิทกัษ ์
 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
Imperial College London, UK : ๒๕๕๕ 
M.Sc. Analogue & Digital Integrated Circuit Design 
Imperial College London, UK : ๒๕๕๑ 
วศ.บ. (วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
: ๒๕๔๖ 

๑๔. ๓-๑๐๐๔-๐๐๕๗x-xx-x 
อาจารย ์ดร.สุพรรณ   ทิพยทิ์พากร 
 

Ph.D. (Electrical Engineering), University of Texas, 
Arlington, USA : ๒๕๕๑ 
M.Sc. (Electrical Engineering), Univesity of Wisconsin, 
Madison USA : ๒๕๔๔ 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
: ๒๕๓๗ 

๑๕.  xxxxxxxxxxxxx 

อาจารยศ์รันย ์     พทัโรดม 
(ก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก) 

B.Sc. (Biomedical Engineering and Electrical 
Engineering)    
Duke University, USA : ๒๕๕๓ 

 
๔. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน)     

นกัศึกษาในหลกัสูตรมีการฝึกงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการด าเนินงานทางดา้น 
วศิวกรรมไฟฟ้า 

๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ด าเนินการให้มีการจดัท ามาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกงาน โดยจดัท าคู่มือในการฝึกงาน การลงเวลา การลง
ลายมือช่ือรับรองจากอาจารยพ่ี์เล้ียงจากสถานท่ีฝึกงาน และการจดันิเทศการฝึกงานจากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

๔.๒ ช่วงเวลา  
  ใหมี้การฝึกงานตามรายวชิา วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ หน่วยกิต ซ่ึงตอ้งมีการฝึกงาน

ไม่ต ่ากวา่ ๒๔๐ ชัว่โมงการปฏิบติังานในการฝึกทั้งหมด ตามมาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ในช่วงภาคฤดูร้อน ของนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี ๓  
  



มคอ. ๒ 

 
 

๓๒ 

๓๒ 

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  
        จดัเตม็เวลาในภาคการศึกษาช่วงภาคฤดูร้อน ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๓ การจดัเวลาและตารางสอนการฝึกงาน 
๕ วนัต่อสปัดาห์ รวมเวลา ๒๔๐ ชัว่โมง 
 

๕. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานวศิวกรรม 
ขอ้ก าหนดในการท าโครงงานวศิวกรรม ตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรู้หรือการประยกุต์

องคค์วามรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  
 

๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 

               หัวขอ้โครงงานวิศวกรรมเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตค้  าแนะน าของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและ/หรือกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้   

               นกัศึกษาสามารถวางแผนด าเนินการโครงงานวิศวกรรมได้ด้วยตนเอง มีความเช่ียวชาญในการน า

ความรู้มาประยกุตใ์นการท าโครงงาน รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือหรือโปรแกรมต่างๆท่ีจ าเป็น 

 ๕.๓ ช่วงเวลา ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาท่ี ๔  

 ๕.๔ จ านวนหน่วยกติ ๓ หน่วยกิต 

 ๕.๕ การเตรียมการ     

(๑) นักศึกษาต้องเรียนวิชา วศฟฟ ๔๙๐ สัมมนาโครงงานทางวิศวกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะ

ลงทะเบียนวชิา วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวศิวกรรม  

(๒) มีการก าหนดชัว่โมงการให้ค  าปรึกษาจดัท าบนัทึกการให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงานทั้ง

ทางการบรรยายทางเอกสารและทางส่ือสารสนเทศโดยปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ  

  ๕.๖ กระบวนการประเมนิผล 

สามารถประเมินผลจากหวัขอ้หลกัต่อไปน้ี 

ก)  การสอบความกา้วหนา้ในการท าโครงงานวศิวกรรมจ านวน ๒ คร้ังโดยมีกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน  

ข)  การสอบโครงงานวศิวกรรมจ านวน ๑ คร้ังโดยมีกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน 

ค)  การส่งรูปเล่มโครงงานวศิวกรรมฉบบัสมบูรณ์  
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หมวดที ่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 
 

๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนหรือกจิกรรมของนักศึกษา 
มีลกัษณะตามวฒันธรรมองคก์ร (Core values) ของ
มหาวทิยาลยัมหิดล 
M = Mastery เป็นนายแห่งตน 
A =  Altruism มุ่งผลเพ่ือผูอ่ื้น 
H =  Harmony กลมกลืนกบัสรรพส่ิง 
I =   Integrity มัน่คงยิง่ในคุณธรรม 
D =  Determination แน่วแน่กลา้ตดัสินใจ 
O =  Originality สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
L =  Leadership ใฝ่ใจเป็นผูน้ า 

๑) ผู ้สอนสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบัติตามวฒันธรรม
องคก์ร (Core values) ของมหาวทิยาลยั 
๒) จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร 
(Core values)    ของมหาวทิยาลยั อยา่งสม ่าเสมอ 
๓) สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

มีความสามารถในการน าเสนอผลงาน กลา้คิด กลา้
ท า กลา้แสดงออก 

สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงาน/โครงงานสู่หน่วยงาน
ภายนอก หรือเวทีการประกวดต่างๆ 

 
๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย 
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเสียสละ และ ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 
(๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ 
ขององคก์รและสงัคม 
 
(๓)  มีภาวะความเป็นผู ้น าและผู ้ตาม 

สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพใน 

คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 
(๑) สร้างเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
วฒันธรรมไทยเช่น การไหวท้ า
ความเคารพอาจารย ์เป็นตน้ 
 
(๒) มอบหมายงานเด่ียว/กลุ่ม
และก าหนดเวลาท่ีแน่นอนใน
การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 
 
(๓) มอบหมายงานกลุ่ม แลว้ให้
นกัศึกษาวางแผนการด าเนินการ
เองตั้งแต่ตน้จนส าเร็จ พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้ มี กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม 
 
 

 
(๑) สงัเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา 
 
 
 
(๒) ประเมินจากความตรงต่อเวลาใน
การส่งงาน การเขา้ห้องเรียน และการ
ไม่คดัลอกงานของผูอ่ื้น  
 
 
(๓) ประเมินจากพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกนัของนกัศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

(๔) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมต่อ
บุคคล องคก์ร 
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
(๕) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

(๔) จดัการอภิปรายกลุ่ม คน้ควา้ 
ห รื อท า ร า ย ง าน ในหั ว ข้อ ท่ี
เ ก่ียวกับผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องคก์ร สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 
( ๕ )  ก า ห น ด ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมี
หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ รวมถึงการยกกรณีศึกษา
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวชิาชีพในวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๔) ประเมินจากรายงาน หรือการ
น าเสนอของกลุ่ม 
 
 
 
 
 (๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพตามมาตรฐานวิศวกรรม และ
มีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบ
วชิาชีพ 

๒. ด้านความรู้ 
( ๑ )  มี ค ว าม รู้ แ ล ะค ว าม เ ข้ า ใ จท า ง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ง า น ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
สร้างนวตักรรมทางเทคโนโลย ี 
 
(๒) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัการท่ีส าคญั ทั้ งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบติั ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดา้น
ทางวศิวกรรม 
 
(๓) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
(๔) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 

 
(๑) การบรรยายในชั้นเรียน   
การคน้ควา้ดว้ยตนเองและมี
แบบฝึกหดัประกอบ 
 
 
 
 
(๒) จดัใหมี้กิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

 
 
 

(๓) ก าหนดใหมี้วชิาปฏิบติัการ  
หรือใหท้ าโครงงานขนาดเลก็  
 
 
(๔)ก าหนดใหมี้วชิาท่ีตอ้งท าการ
จ าลองการท างานดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือเปรียบเทียบกบั
ทฤษฎี 
 

 
( ๑ )  ป ระ เ มินจ ากก ารสอบ และ
ผลสมัฤทธ์ิของแบบฝึกหดั  
 
 
 
 
 
(๒) ประเ มินจากผลสัมฤทธ์ิของ
กิจกรรม 
 
 
 
(๓) ประเมินจากรายวิชาปฏิบัติการ 
หรือผลผลิตท่ีไดจ้ากโครงงาน 
 
 
(๔) ประเมินจากการดูผลสัมฤทธ์ิของ
การรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
แบบฝึกหดัท่ีมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

(๕) สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แกไ้ข
ปัญหาในงานจริงได ้
 
 

(๕) น าปัญหากรณีศึกษาในงาน
จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิามาน าเสนอ
ในชั้นใหเ้ห็นตวัอยา่ง  และใหมี้
กลุ่มอภิปรายยอ่ยในชั้นในการหา
ค าตอบเหล่านั้น 

(๕) สังเกตการน าเสนอการแกปั้ญหา
ของกรณีศึกษา  โดยค านึงการใช้
ทกัษะของวชิาท่ีเรียน   และเก็บสะสม
เป็นคะแนนยอ่ย 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 
(๑) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
 
 
 
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
 
 
 
 
 
(๓) สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ในการ
ปรับใช้องค์ความ รู้ ท่ี เ ก่ี ยวข้องอย่า ง
เหมาะสม ในการพฒันานวตักรรมหรือต่อ
ยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 
(๕) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เ ป ล่ี ย น แป ล งท า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 
 
 

 
(๑) ก าหนดโจทยห์รือปัญหาจาก
กรณีศีกษา เพื่อให้มีการอภิปราย
ในชั้นเรียน หรือผา่นแบบฝึกหดั 
 
(๒) หยิบยกปัญหาต่างๆท่ีพบใน
กรณีศึกษา หรือให้แบบฝึกหัดท่ี
เ ก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
ส่ือสาร เพื่อให้นักศึกษาเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ผ่าน
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง 
 
(๓)   มอบหมายงานรายบุคคล
หรืองานกลุ่ม 
 
 
 
(๔) ก าหนดให้มีแบบฝึกหัดทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ส่ื อ ส า ร ท่ี
เก่ียวข้องกับน าไปประยุกต์กับ
สาขาอ่ืน 
 
(๕) มอบหมายงานท่ีตอ้งสืบคน้
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
 

 
(๑) ตรวจสอบจากกระบวนการคิดท่ี
ใชใ้นการตอบโจทย ์
 
 
(๒) ประเ มินจากผลสัมฤทธ์ิของ
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
(๓) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
(๔) ประเมินจากการน าเสนอความคิด
ประยกุต ์  ดดัแปลง  หรือต่อยอดจาก
องคค์วามรู้เดิม 
 
 
(๕) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 
 



มคอ. ๒ 

 
 

๓๖ 

๓๖ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

๔. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
(๑ ) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ี
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขา
วชิาชีพมาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้นประเด็นท่ี
เหมาะสม 
 
(๒) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 
 
(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคลอ้งกบัทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
(๔) รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย 
ทั้ งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและท างานร่วมกับผู ้อ่ืนทั้ งใน
ฐ า น ะ ผู ้ น า แ ล ะ ผู ้ ต า ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตวัได้อย่าง
เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
 
(๕) มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความ
ปลอดภยัในการท างาน และการรักษา 
สภาพแวดลอ้มต่อสงัคม 
 

 
 
(๑) การน าเสนองานต่อกลุ่ม

บุคคลประเภทต่างๆ 
 
 
 
 
 
(๒) มอบหมายงานรายบุคคล
หรืองานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 

(๓) ส่งเสริมกิจกรรมด้านความ
ปลอดภยัในการท างาน และการ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัใน
รายวชิาบรรยาย และปฏิบติัการ  
 
(๔) ก าหนดให้มีงานท่ีต้องท า
เป็นกลุ่มหรือท าเด่ียว  และให้มี
การรายงานความคืบหน้าเป็น
ระยะ 
 
 
 
 
(๕)  มอบหมายงานท่ีต้อง ใช้
ทรัพยากรอันจ ากัดและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 
(๑) ประเมินจากผลการตอบรับของ
กลุ่มบุคคลท่ีไดเ้ขา้ฟัง 
 
 
 
 
 
(๒) ประเมินจากผลส าเร็จของงาน
และจากการสงัเกตพฤติกรรมในการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
(๓) สังเกตพฤติกรรมการท างานใน
รายวชิาบรรยาย และปฏิบติัการ  
 
 
 
(๔) สังเกตพฤติกรรมการท างานและ
ประเมินผลจากการท่ีต้องรายงาน
ความคืบหนา้   รวมทั้งติดตามบทบาท
ห น้ า ท่ี ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
 
 
 
(๕) ประเมินจากผลส าเร็จของงาน
โดยเนน้ในเร่ืองการประหยดัและ
ปลอดภยัหรือไม่ 
 



มคอ. ๒ 

 
 

๓๗ 

๓๗ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๑) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับ
การท างานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อยา่งดี 
 
 
(๒) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 
(๓) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมยัได้
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
(๔) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้ ง
ทางการพูด การเขียน และการส่ือ
ความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
 
 
(๕) สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและ
เคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วชิาชีพในสาขาวศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 
 
(๑) มอบหมายงานรายบุคคล/
งานกลุ่มท่ีตอ้งใช้เคร่ืองมือและ
เ ท ค โน โ ล ยี ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
 
(๒) มอบหมายงานท่ีตอ้งใช้
ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศและขอ้มูลเชิงสถิติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
(๓) ก าหนดให้มีการท ารายงาน
สื บ ค้น ค ว า ม รู้ เ พ่ิ ม เ ติ ม จ า ก
บทเรียน โดยใหร้ะบุแหล่งอา้งอิง
ของความรู้นั้นๆ 
 
 
(๔) ก าหนดใหมี้การน าเสนองาน     
ท่ีตอ้ท ารายงานส่งทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์   ทั้งงานกลุ่มและ
งานบุคคล 
 
(๕) มอบหมายท่ีตอ้งท าการ
ค านวณเชิงวศิวกรรม โดยใช้
โปรแกรมท่ีตอ้งรันผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   

 
 
(๑) ประเมินจากคุณภาพของผลงาน
และสงัเกตจากทกัษะในการใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
 
 
(๒) ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 
 

 
(๓)  ประ เ มิน คุณภาพและความ
ถู ก ต้อ ง ข อ ง ร า ย ง าน และค ว า ม
เหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารโดยดูจาก
แหล่งอา้งอิง 
 
(๔) ประเมินจากทกัษะในการใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีตอ้ง
ส่ือสารกบัอาจารยผ์ูอ่ื้น 
 
 
(๕) ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ใชโ้ปรแกรมท่ีตอ้งรันผา่นเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์     
 

 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)      

โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ข 



มคอ. ๒ 

 
 

๓๘ 

๓๘ 

หมวดที ่ ๕  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ย การศึกษาระดบัอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒    
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

๒.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๑.๑  การก าหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน 

   การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวทิยาลยัมหิดล 

     ๒.๑.๒  การทวนสอบในรายวชิา 
   ด าเนินการตามรายวิชาท่ีเปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การประเมินแผนการสอน 
การประเมินขอ้สอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนกัศึกษา 
 ๒.๑.๓  การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร 
  ด าเนินการจดัสมัมนาหลกัสูตร โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผูบ้ริหารจากคณะ 
อาจารยจ์ากหลกัสูตรอ่ืน ศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั และผูมี้ส่วนร่วมใชบ้ณัฑิต 
        ๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาหลงัส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาใชป้รับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลกัสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร อาจใชก้ารประเมินจากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(๑)  ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต โดยประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา ในดา้นของระยะเวลา
ในการหางานท า  

(๒) การทวนสอบจากผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างาน                     
ในสถานประกอบการนั้นๆ 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
(๑) ใชเ้วลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกิน ๘  ปีการศึกษา 
(๒) ตอ้งศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลกัสูตร จ านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๑๔๗ หน่วย
กิต โดยตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐  
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๓๙ 

๓๙ 

หมวดที ่๖  การพฒันาคณาจารย์ 
 
๑.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของมหาวิทยาลยั คณะตน้สังกดั ตลอดจน
หลกัสูตรท่ีสอน 

๑.๒ ส่งเสริมใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ฝึกอบรมวชิาครูเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียนสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  
 ๑.๓ ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์การเพ่ิมพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการสอนและการท าวิจยั 
โดยจะสนับสนุนในการฝึกอบรม ดูงานวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการลาศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมพนูประสบการณ์  
  
๒.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 อธิบายถึงส่ิงท่ีจะด าเนินการเพ่ือช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันา 
 ๒.๑   การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมนิผล 
  ๒.๑.๑  เพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 
  ๒.๑.๒  สนบัสนุนอาจารยใ์นการเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะวชิาครูและวชิาการ ดว้ยการส่งไปฝึกอบรม ดู
งานวชิาการ ร่วมประชุมวชิาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒.๒   การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ   
  ๒.๒.๑  ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นการบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ความรู้และคุณธรรม 
  ๒.๒.๒  ส่งเสริมใหอ้าจารยท์ าผลงานวชิาการทั้งประเภทผลงานวจิยัและผลงานวชิาการเผยแพร่ 
  ๒.๒.๓  ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกลุ่มวจิยัและกลุ่มบริการวชิาการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัและคณะ 
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หมวดที ่๗  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

๑.  การบริหารหลกัสูตร 
 ๑.๑  มีระบบกลไกในระดบัคณะในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจดัการและควบคุมการด าเนินการจดัการศึกษา

ให้เป็นไปตามหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ  โดยมีการก าหนดแผนงานและมีการจดังบประมาณเพ่ือพฒันางานดา้นการศึกษา
อยา่งพอเพียงท่ีจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการจดัท าประมวลการสอนทุกรายวิชา มีการจดัทรัพยากร
สนบัสนุนการศึกษาทุกรายวชิา  มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและพฒันาอาจารย ์

      ๑.๒  ด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
ของมหาวทิยาลยั  มีการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ทั้งท่ีเป็นการประเมินผลการเรียนการสอนของนกัศึกษา และผลการสอน
ของอาจารย ์

        ๑.๓  ด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตร    ตามตวับ่งช้ีคุณภาพของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
               ๑.๔  มีการประเมินและทบทวนเพ่ือปรับปรุงใหห้ลกัสูตรมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๕ ปี เพ่ือใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละสอดรับกบัความตอ้งการของสงัคมและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
๒.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ๒.๑   การบริหารงบประมาณ 

มหาวทิยาลยัมหิดลและคณะวศิวกรรมศาสตร์จดัสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได ้เพ่ือจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑอ์ยา่งเพียงพอเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา รวมถึงการพฒันาบุคลากรสาย
วชิาการและสายสนบัสนุน 
 ๒.๒   ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่อียู่เดมิ 
  ๒.๒.๑ มีห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นควา้ในสาขาวิชาตามหลักสูตร  
นอกจากนั้นทางมหาวทิยาลยัยงัมีส านกัหอสมุดท่ีมีบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และการตรวจคน้เอกสารวิชาการ 
ดว้ยระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ซีดีรอมและอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถคน้หาเอกสารวชิาการจากสถาบนัต่างๆในต่างประเทศ  
  ๒.๒.๒ มีหอ้งคอมพิวเตอร์ทั้งของคณะฯและมหาวทิยาลยัฯใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ และมีห้องพกันักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนและท ากิจกรรมกลุ่มต่างๆ
ร่วมกนัเพ่ือก่อใหเ้กิดการท างานเป็นทีม 
  ๒.๒.๓  มีหอ้งเรียน ส่ือวสัดุ อุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทศันศึกษาท่ีเพียงพอส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนของหลกัสูตร  
  ๒.๒.๔  มีสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์และ
การเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัเพ่ือการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๓   การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เตมิ 
  หลกัสูตรฯมีการวางแผนการจดัสรรทรัพยากรดา้นการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษาโดยมีการระดมสมองผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือวเิคราะห์หาความตอ้งการในการใชต้  ารา หนงัสืออา้งอิง เอกสารหรืออุปกรณ์
การเรียนการสอนอ่ืนๆ รวมทั้ งส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ริการเพ่ือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
 ๒.๔  การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 
           กรรมการบริหารหลกัสูตรประเมินความเพียงพอของหนงัสือ รวมถึงประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือ
เพื่อเขา้หอสมุดกลาง และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีการจดัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาและอาจารยด์ว้ย 
 
๓.   การบริหารคณาจารย์  
 ๓.๑   การรับอาจารย์ใหม่ 
             คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  มีการด าเนินการเพื่อรับสมคัรอาจารยใ์หม่โดยการกลัน่กรองคุณสมบัติและ
ประสบการณ์จากหลกัฐานการสมคัรก่อน จากนั้นคณะกรรมการสอบคดัเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทกัษะ
จากการน าเสนอผลงานทางวชิาการและการสอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงผลการสอบคดัเลือกนั้น ยึดเกณฑคุ์ณสมบติั
ทางวิชาการท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาขาวชิา รวมทั้งมติการตดัสินใจของคณะกรรมการสอบคดัเลือกเป็นหลกั 
 ๓.๒   การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 
           มีการจดัประชุมหลกัสูตรทุกเดือนเพ่ือวางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาท่ีอาจารยรั์บผิดชอบเพ่ือทบทวน ติดตามคุณภาพหลกัสูตร และน าขอ้เสนอแนะจากการประเมิน
รายวชิามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร 
 ๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารยพ์ิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและประสบการณ์
ของผูส้อนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาท่ีต่างจากความช านาญของคณาจารยป์ระจ า เพ่ือให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้จากผูมี้
ประสบการณ์เฉพาะดา้นทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติั  และน าเสนอต่อประธานหลกัสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนจดัการ
เรียนการสอนในรายวชิาดงักล่าว 
 
๔.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
  ๔.๑   การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคลากรสายสนบัสนุนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ของนกัวชิาการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป สอดคลอ้งกบัระเบียบการสรรหาพนกังานของมหาวทิยาลยัมหิดล  
 ๔.๒   การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัตงิาน   

มีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัในการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนุนไดรั้บ
การพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามต าแหน่งงานนั้นๆ เช่น การสอนงาน 
(Coaching) ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) การจดัการความรู้ในองคก์ร (Knowledge Management) การจดัอบรมในองคก์ร (In –
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house Training) หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกท่ีจดัอบรมในเร่ืองนั้นโดยเฉพาะ (Public Training) โดยการ
พฒันาในส่วนน้ีควรเป็นหนา้ท่ีของส่วนงาน ท่ีจะจดัหรือเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาตามรูปแบบต่างๆ 
 
๕.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  ๕.๑   การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา 
   ๕.๑.๑  หลกัสูตรฯจดัให้มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อให้ค  าแนะน าทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนใน
หลกัสูตร วธีิการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงช้ีแจงตารางการใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่าน 

๕.๑.๒  จดัใหมี้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือท าหนา้ท่ีแนะน าและช่วยเหลือนกัศึกษาทางดา้นการเรียนการ
สอนและ/หรือการใหค้  าแนะน าในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนกัศึกษาอาจมีปัญหา 
  ๕.๒   การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
             นกัศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการหรืออ่ืนๆมายงัคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ไดโ้ดยตรง
ทั้งในรูปแบบของการติดต่อดว้ยตนเองหรือยืน่เป็นเอกสาร หลงัจากนั้นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จะด าเนินการพิจารณา
ขอ้อุทธรณ์ดงักล่าวตามความเหมาะสม 
 
๖.   ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ๖.๑ มีการประเมินผลความส าเร็จของการจดัหลกัสูตร ว่าสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร และมีความสามารถเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานและ/หรือสามารถศึกษาต่อในชั้นสูงต่อไปได ้
 ๖.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบณัฑิต ทั้งในส่วนของตวับณัฑิต และผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อดูระดบัความพึง
พอใจของนายจา้ง  ผูป้ระกอบการ  ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
๗.   ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีตวับ่งช้ีท่ี ๑-๕  ซ่ึงเป็น    ตวับ่งช้ีบงัคบัตอ้งมีผลด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี และมีจ านวนตวับ่งช้ี (ตวับ่งช้ีท่ี ๖-๑๒) ท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่
นอ้ยกวา่ ๘๐% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี ดงัน้ี 

 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานของหลกัสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขาวชิา 

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  
อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวชิา 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๔. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงั
ส้ินสุดภาคการศึกษา 

     

๕. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตาม
แบบมคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. ๓ และ 
มคอ. ๔ อยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

๗. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ี
แลว้ 

     

๘. อาจารยใ์หม่ทุกคน(ถา้มี) ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

     

๙. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 

     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บ
การพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
๕๐ ต่อปี 

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕ จาก
คะแนนเตม็ ๕.๐ 

     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 

     

๑๓ ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาใน
แต่ละชั้นปีท่ีมีต่อรายวิชาท่ีเปิดสอน เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

     

 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 
 

๔๔ 

๔๔ 

หมวดที ่๘   การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
๑.    การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑   การประเมนิกลยุทธ์การสอน  

 กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไวเ้พ่ือพฒันาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกๆ  หัวขอ้วา่มีความเขา้ใจหรือไม่ โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอ่ย การสงัเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การอภิปรายโตต้อบจากนกัศึกษา การตอบค าถามของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ สามารถประเมินเบ้ืองตน้ไดว้า่ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใชไ้ม่
สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวธีิสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ี
ไดว้า่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีไดส้อนไป หากพบวา่มีปัญหาก็จะตอ้งมีการด าเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 
 ๑.๒   การประเมนิทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน    
  ใหน้กัศึกษาไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งดา้นทกัษะกลยทุธ์การสอน การตรงต่อเวลา 
การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคร์ายวิชา ช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลรายวิชา และการใชส่ื้อการสอนในทุกรายวิชา การ
สงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรหรือหวัหนา้ภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

๒.   การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม    
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าโดยการส ารวจความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย
นกัศึกษา บณัฑิต คณาจารย ์และผูใ้ชบ้ณัฑิต ว่ามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตว่าสามารถปฏิบติังานไดห้รือไม่ มี
ความรับผิดชอบ และยงัมีจุดท่ีตอ้งพฒันาในดา้นใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจดัการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา 
 

๓.   การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร    
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ขอ้ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย ๓ คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวิชาอยา่งนอ้ย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

ระดบั “ควรปรับปรุง”  หมายถึง มีผลการด าเนินการไม่ครบ ๑๐ ขอ้แรก 
ระดบั “ดี”  หมายถึง มีผลการด าเนินการครบ ๑๐ ขอ้แรก 
ระดบั “ดีมาก”  หมายถึง มีผลการด าเนินการครบทุกขอ้ 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั แสดงการปรับปรุงดชันีดา้น

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ ๓ ปี  และมีการประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก ๕ ปี 
 

๔.   การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง    

จากการรวบรวมขอ้มูลผลส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาต่อวชิาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด จะท าใหท้ราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวชิากรณีท่ีพบปัญหาของรายวชิาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวชิานั้นๆ ไดท้นัที ซ่ึงเป็นการปรับปรุงยอ่ย 
โดยในการปรับปรุงยอ่ยนั้นสามารถกระท าไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบันั้น จะกระท า
ทุก ๕ ปี ทั้งน้ีเพ่ือใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต และสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัมหิดลวา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีก าหนดใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั โดยมีการ
ประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก ๕ ปี 


