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รหัสและชื่อหลักสูตร
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ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical and Energy Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Electrical and Energy Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Industrial Electrical and Energy Engineering)
รูปแบบของหลักสูตร
1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
3 ภาษาที่ใช้
การเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
- วิศวกรระบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรซ่อมบํารุง และวิศวกรฝ่ายขาย ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมและพลังงาน
- ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ปรัชญาหลักสูตร
พัฒนาคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ โดยมุ่งเน้นเรื่อง
เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน การจัดการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความชํานาญ และมีทักษะทางช่าง พร้อมที่จะเรียนรู้การทํางานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานในระดับที่สูงขึ้น
2 เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
3 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พึ่งของสังคม
จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
มีการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีควบปฏิบัติ อ้างอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเป็นผู้สอนร่วม บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้
จะมีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่พร้อมจะทํางานได้ทันที
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 รั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ า อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์-คณิ ต ศาสตร์ ที่ ผ่ า นการเรี ย นใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2 หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
144
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ
2) หมวดวิชาเฉพาะ
107
1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

หน่วยกิต
หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต

วิชาบังคับ
33 หน่วยกิต
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
4 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)

7
6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everday Life)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Ethics)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
1 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303511 หมากล้อม
1(0-2-1)
(GO)
หรื อ เลื อ กจากกลุ่ ม วิ ช ากี ฬ าและนั น ทนาการในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ
3 หน่วยกิต
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)

107 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)

040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
010013121 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
010013402 เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรม
(Engineering Thermodynamics)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
010711102 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
010711103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Fields)

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

34

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

010711105 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control System)
010711106 ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Digital and Microcontroller)
010711301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
010741101 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Industrial Electrical and Energy Engineering)
010741102 วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
(Electric Circuits I)
010741103 วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
(Electric Circuits II)
3. กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
วิชาบังคับ

45
33

หน่วยกิต
หน่วยกิต

010741001 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronics Laboratory)

1(0-3-1)

010741002 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Labolatory)
010741003 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการควบคุม
(Electrical Instrumentations and Control Laboratory)
010741004 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machine Laboratory)
010741005 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
(Power Electronics Laboratory
010741006 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลังและพลังงาน
(Power System and Energy Laboratory)
010743201 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
(Power Electronics)
010743501 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

010743601
010743602
010743603
010743605
010743607
010743614
040503011

010743202
010743401
010743402
010743502
010743609
010743611

(Electrical Instruments and Measurements)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machines)
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง
(Electric Power System Analysis)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
(Power Plant and Substation)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
(Power System Protection)
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
(Electrical Safety)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)

วิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(Industrial Electronics)
การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
(Programmable Logic Control)
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
(Mechatronics and Robotics Engineering)
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
(Sensors and Transducers)
วิศวกรรมส่องสว่าง
(Illumination /Engineering)
ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากําลัง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

010743613
010743615
010743701
010743802
010743808
010743810
010743811
010913546
010913550

010743901
010743902
010743903
010743904

(Harmonics in Power System)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
(Electric Drives)
ระบบประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิทัล
(Digital Signal Processing System)
พลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Energy Management)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Special Topics in Industrial Electrical Engineering)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน
(Special Topics in Energy Engineering)
การบริหารงานวิศวกรรม
(Engineering Management)
การบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprise Management)
4. กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา
7
โครงการปกติ
วิชาโครงงานพิเศษ
7
ให้นักศึกษาเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
การฝึกงานอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
(Industrial Electrical and Energy Seminar)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 1
(Industrial Electrical and Energy Engineering Project I)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 2
(Industrial Electrical and Energy Engineering Project II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
0(240 ชั่วโมง)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

โครงการสหกิจศึกษา
วิชาสหกิจศึกษา
ให้นักศึกษาเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
010743905 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre Co-operative Education)
010743906 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

7

หน่วยกิต
1(45 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร
ELO 1 (S) ความรู้พนื้ ฐานทางวิศวกรรม
มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพียงพอต่อการเรียนรู้การทํางาน และสามารถต่อ
ยอดการทํางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง
ELO 2 (S) การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กับการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
ELO 3 (S) การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
สามารถออกแบบ วางแผน ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
และการจัดการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
ELO 4 (S) การพัฒนาความรู้สู่ภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา นําไปปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
ออกแบบระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ และการ
เลือกใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
ELO 5 (S) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ แก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน มี
ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก
คณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
ELO 6 (G) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
สิ่งแวดล้อม

เสียสละเพื่อส่วนรวม มีทัศนคติเชิงบวก รับผิดชอบต่อสังคมและ

ELO 7 (G) การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ
สามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เฉพาะหน้า เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยมี
จิตสํานึกที่ดีต่อสังคม
ELO 8 (S) การทํางานร่วมกับผู้อื่นและการบริหารงานทางวิศวกรรม
สามารถนําเสนองานที่รับผิดชอบให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
เสมอ สื่อสารกับกลุ่มบุคคลในสังคมได้ชัดเจน มีภาวะความเป็นผู้นํา บริหารงานทางวิศวกรรมได้
ELO 9 (G) การเรียนรู้ตลอดชีพ
สามารถศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561
เมื่อเรียนจบปีที่ 1
1. มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน ฟิสิกซ์และเคมี
2. ทักษะพื้นฐานทางช่างจากการฝึกฝีมือเบื้องต้น
3. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสําหรับงานทางวิศวกรรม
4. มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เมื่อเรียนจบปีที่ 2
1. สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
2. ได้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและไมโครคอนโทรลเลอร์
3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก
คณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์
4 สามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อการตัดสินใจทีถ่ ูกต้อง
เมื่อเรียนจบปีที่ 3
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ แก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

2. สามารถการออกแบบระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และเลือกใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าเพื่อการ
วิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุสาหกรรมได้
3. ได้ทักษะการทํางานจริงจากสถานประกอบการ มีทัศนคติเชิงบวก มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
เมื่อเรียนจบปีที่ 4
1. สามารถออกแบบ วางแผน ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและ
การจัดการพลังงานไฟฟ้าได้
2. สามารถนําเสนองานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น สื่อสารกับกลุ่ม
บุคคลในสังคมได้ชัดเจน มีภาวะความเป็นผู้นํา สามารถบริหารงานทางวิศวกรรมได้
3. สามารถศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

