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พันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Mission Statement)
พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี 4 ด้าน ตามที่กาหนดโดย พรบ. สถาบันฯ ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้กาหนดพันธกิจให้
สอดคล้องกับสถาบันดังนี้
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน และเป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีวินัย มีคุณธรรมและ
จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์อันดี ให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน
 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Outcomes)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
5 ด้านดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ด้านความรู้
2.1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะทาง

วิศวกรรม
2.3. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.4. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.5. มีความรู้ในแนวกว้างของเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆต่อ
งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ด้านปัญญา
3.1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด
องค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
4.1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ ความช่วยเหลื อและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ
4.3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว
และทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
4.5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ ต่อการแก้ปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค
5.3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สญั ลักษณ์
5.5. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร (TABEE) ผลลัพธ์ของการศึกษาที่นักศึกษาพึงมี
คุณลักษณะเมื่อสาเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี้
1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทางวิศวกรรมเพ่ือ
กาหนดกรอบความคิดของแบบจาลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและ ประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือ
ระบบงานทางวิศวกรรมในการทางานได้
2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม

สามารถระบุปัญหา ืงสมการความสั
ต้
มพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ ซับซ้อน จนได้ข้อสรุป
เบื้องต้นโดยใช้หลักการและเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง
3. การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคาตอบของปัญหา
สามารถหาคาตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการ ทางวิศวกรรมตามความ
ต้องการและข้อกาหนดงานโดยคานึงถึงข้อกาหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและส่ืงแวดล้อม หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพ
4. การพิจารณาตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทางวิศวกรรมท่ืซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึง การตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตาม
หลักเหตุผล
5. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย
สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
เหมาะสมและทันสมัย โดยคานึงถึงข้อกาหนดและข้อจากัดของเครื่องมือ และอุปกรณน์ืน
6. การทางานร่วมกันเป็นทีม
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทีม่ ีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ทางานในฐานะสมาชิกของ
กลุ่มและผู้นากลุ่มได้
7. การติดต่อสื่อสาร
สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน
การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถ ออกคาสั่งและรับคาสั่งงานได้อย่างชัดเจน
8. กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม
มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและ สิ่งแวดล้อม และสามารถการ
ประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ วิชาชีพ
10. การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน
มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยคานึงถึง ความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลง
11. การเรียนรู้ตลอดชีพ
ตระหนักถึงความจาเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ

ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐาน TQF และ TABEE
TQF
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

1

2

3

4

5

TABEE
6

7

8




9



10

11



















































