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       แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 
หลักสูตรระดบั ปริญญาตร ี

1. ชื่อหลักสตูร 
                    (ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
             (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  
-·--·---      ·--·---·--·-----·--·---·--·-----·--·---·--·-----·--·-----·-----·--·-----·-----·--·-----·--·---·--·-----·--·---·--· 2. ชื่อปรญิญา  
            (ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
             (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

   ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลกัสูตร  หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ 
จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า ๑๕๐  หนว่ยกิต  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรทีางวชิาการ 

 ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต  ส าหรับหลักสตูรปริญญาตรทีางวชิาการแบบหลักสูตรพิสฐิวิธาน  
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสตูร  ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี 

สถานภาพของหลกัสูตร 
และก าหนดการเปิดสอน 

 ๑. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เริม่ใช้ในภาคการศกึษาที่ ๑   ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

การให้ปริญญา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู้ประสาทปรญิญา )ความร่วมมือกับสถานบันอื่น(   มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน สภาวิศวกร 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เป้าหมาย / วัตถุประสงค ์
Purpose / Goals / Objectives 

เป้าหมาย 
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ที่มีความรู้ความสามารถพรอ้มที่จะประยุกตค์วามรูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกับงานวิศวกรรมโดยค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม มจีรรยาบรรณวิชาชีพและมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทีม่หาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
 
วัตถุประสงค ์
 1. บัณฑิตสามารถท างานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในด้านการออกแบบ  การวิเคราะห์                 
งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน  ภาครัฐ รวมทั้งงานวิชาการและงานวิจัยในสายงาน 
 2.  บัณฑิตสามารถเติบโตในสายอาชีพได้ดีจากการใช้ประสบการณ์และทักษะการแก้ปัญหา
วิศวกรรมไฟฟ้าที่ก้าวหน้าและซับซ้อน  รวมถึงสามารถศึกษาต่อในล าดับที่สูงขึ้น 

  3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานประยุกต์และสื่อสารร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน       
 มีภาวะผู้น าและความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.   บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสภาพสังคม และ
เข้าใจบริบทต่อความรับผิดชอบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นผ่านขบวนการการเรียนรู้                   
ตลอดชีวิต 

ลักษณะเฉพาะของหลกัสูตร 
Distinctive Features 

เป็นหลักสูตรทีมุ่่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความตอ้งการและความคาดหวังของสังคม
และผู้มีสว่นเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งสามารถศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้จากแผนการศกึษาแบบ
พิสิฐวิธาน 
 
 
 
 

ระบบการศกึษา 
 
 

 ทวิภาค มีการเรียนการสอนแบบชัน้เรียน 
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เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีพสามารถประกอบได้ ต าแหน่งงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในสายงานด้านการผลิต

ไฟฟ้า การจดัการพลังงาน  การออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารรวมถีงการควบคุมขบวนการ
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งเป็นงานทางด้านวชิาการ
และนกัวจิัย 

การศกึษาต่อ หลักสูตรในสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร และสาขาวิชาอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาการศกึษา เป็นหลักสูตรทีส่ร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นผูเ้รียน ผลลัพธก์ารเรียนรู้ ดว้ยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนกัถงึสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และบริบทของสังคมโลก 
 กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ   

ในการจัดการเรียนการสอน   
การบรรยาย การสาธิต การเล่าเรื่อง  การสอบสวน การแก้ปัญหา  กรณีศกึษา  การเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์  การจ าลองสถานการณ์  การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การท าการทดลอง  การ
สอนที่สอดแทรกปฏิสัมพันธ์  การอภิปราย  การแก้ปัญหา  การระดมความคิด การเรียนรู้แบบ
อิสระ  การมอบหมายงานและโครงงาน 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา   

การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ  การทดสอบย่อย  การสังเกต
การท างานเป็นกลุ่ม  การสังเกตการอภิปรายผล  การท าการบ้าน  การท ารายงาน   การ
สังเกตการณ์น าเสนอผลงาน   การเข้าเรียนและการมีสว่นร่วมในชั้นเรียน   การท าแบบส ารวจ 

สมรรถะท่ีเสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 
Generic Competences  การมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม : ความสามารถในการประยุกต์หลักการของจริยธรรม และการ

เคารพในความแตกต่างดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  
 การคิดเชิงวิพากย์และความคิดสร้างสรรค์ : ความสามารถในการวเิคราะห์และประเมิน
ข้อมูลและแนวคิดจากมุมมองต่างๆ ในการตัดสินและการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 
 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล : ความสามารถในการสื่อสารกับผูอ้ื่นที่มีความหลากหลายใน
เชื้อชาตแิละวัฒนธรรมอย่างมีประสทิธิผล 
 การท างานเป็นทีม : ความสามารถในการท างานในทีมงานที่มีลกัษณะสหสาขาวิชาชีพได้
อย่างประสบความส าเรจ็ 
 ความรู้เชิงดิจิทัล : ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสารที่
เหมาะสมในการท างาน 
 

Subject-specific Competences 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตสามารถใช้ความรู้พืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปท างานร่วมกับวิศวกรและวิชาชพีสาขา
อื่นๆ ทั้งด้านการออกแบบ การค านวณ รวมทั้งการดแูล ติดตั้งและควบคุมระบบงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าและงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยหลักสูตรจะมุ่งเนน้ทางด้านการควบคมุพลังงานไฟฟ้า
และการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน  ทักษะการใช้งานระบบสื่อสารและเครอืข่ายทีท่ันสมยั รวมทั้ง
แฝงแนวความคดิการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๑๓๙ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 

PLOs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าจะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
๑)   PLO1 : ก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน โดยการประยุกต์
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการ
เพื่อการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
๒)  PLO2 :  ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า  เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 
๓)  PLO3 :  สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลาย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร 
๔) PLO4 :  ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิง
วิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 
๕) PLO5 :  ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  ส่งเสริมความร่วมมือ
ที่ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้าเป้าหมายตามที่วางแผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
๖) PLO6 : พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการ
ตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล  
๗) PLO7 :  หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 
๘) PLO8 :  ท างานเชิงวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ 
รวมทั้งสามารถท างาน และศึกษาต่อทางด้านวิชาการ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ 

 

 
 

 

 

 


