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2หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

2ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

2คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0901 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา  

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ไทย)  : วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟา) 

 ช่ือยอ (ไทย)  : วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ)  : B.Eng. (Electrical Engineering) 

 

3. วชิาเอก 

 ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 147 หนวยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปรญิญาตร ี4 ป 

 25.2 ประเภทของหลักสูตร 

2      หลักสูตรปริญญาตรทีางวชิาชีพ 

 5.3 ภาษาที่ใช 

      หลักสูตรภาษาไทย 
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 5.4 การรับเขาศึกษา 

      รับนสิติไทยหรอืตางชาตทิี่ใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

 5.5 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น 

      ไมมี 

 5.6 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

      ใหปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมไฟฟา) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอนภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจําคณะวศิวกรรมศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

                ครัง้ที่ 10/2559 วันที่ 24 เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

      ครัง้ที่ 10/2560 วันที่ 5 เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 

6.4 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมเวยีน ครัง้ที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 

 6.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

                ครัง้ที่ 5/2560 วันที่ 16 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 6.6 สภาวชิาชีพ........................ รับรองหลักสูตร ในการประชุม  

                ครัง้ที่ ............ วันที่ .................................. 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมคีวามพรอมเผยแพรคุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศกึษา 2562 

 

8. อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. วศิวกรไฟฟา 

2. วศิวกรโรงงาน 

3. ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

4. วศิวกรโครงการ 

5. วศิวกรออกแบบ 

6. ผูรับเหมางานระบบ 

7. ขาราชการหรอืพนักงานรัฐวสิาหกจิในตําแหนงที่เกี่ยวของกับวศิวกรรมไฟฟา 
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