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คําแนะนําทั่วไป 
 

1. คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือยืนยันความพรอมใน 
การประเมินและการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของสถาบันการศึกษา จากสภาวิศวกร 

2. ชื่อหลักสูตรท่ีปรากฏบนปกหนาของคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) จะตองมีขอความเหมือนกันกับ
ชื่อหลักสูตรท่ีไดรับอนุญาตใหเปดสอนได และเปนชื่อหลักสูตรท่ีปรากฏในแบบระเบียนการศึกษาและ
ประมวลหลักสูตร (Bulletin) ของสถาบันการศึกษา 

3. กรณีท่ีจัดทําตารางรายการ หลักสูตร และขอมูล โดยเพ่ิมเติมหัวขอหรือเปลี่ยนแปลงไปจากคํารับรองตนเอง 
(Self-Declaration) ขอใหอธิบายประกอบดานลางตอทายตารางนั้น 

4. สัญลักษณ “{ขอความ}” หมายความวา สถาบันการศึกษาเขียนขอความหรือคําอธิบายแทนท่ีขอความเดิม 
และลบสัญลักษณ “{ขอความ}” ออกจากคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

5. ตัวอักษรหรือขอความท่ีพิมพเปน ตัวอักษรเอียง (Italic Font) หมายความวา คําอธิบายประกอบหัวขอ 
คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
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การสงคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 
 

สถาบันการศึกษาสงคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
จํานวน 5 ชุด สื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด พรอมหนังสือการขอรับรองปริญญาฯ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร
ตามท่ีอยูขางลาง 
 
 

สภาวิศวกร 
487/1 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

10310 
สายดวน 1303 

โทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 
 
 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษาจัดทําคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) เพ่ือขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามหัวขอ ประกอบดวยขอมูล ตาราง คําอธิบาย และเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ ดังตอไปนี้ 
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หนาปก 
 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 
 

สําหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา {ปการศึกษา-ปการศึกษา} 
 
 

{ช่ือหลักสูตร} 
{ช่ือสาขาวิชา} 

{วิชาเอก/แขนงวิชา} 
 
 

{ช่ือคณะ} 
{ช่ือสถาบันการศึกษา} 

 
 

{ที่อยู} 
 
 

{วัน เดือน ป} 
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สารบัญ 
 

สวนท่ี 1 หลักสูตร  
 1. ชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร (ใหระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 
7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 
9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 

สวนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา  
 1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
3. คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

 

สวนท่ี 3 คณาจารย  
 1. ประธานหลักสูตร 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
3. อาจารยประจาํหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา (อนาคตใหใชคําเดียวกันกับของกระทรวงฯ) 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 
5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจาํตอนักศึกษา 
6. แผนพัฒนาหลักสตูรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

 

สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู  
 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
 

สวนท่ี 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

2. แหลงบริการขอมูลทางวชิาการ 
2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2. สิ่งอํานวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบนัการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมตัิ 
จากสภาสถาบนัการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวชิาที่ขอเทียบองคความรู) 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 5   อ่ืนๆ  
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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
{ช่ือหลักสูตร} 
{สาขาวิชา} 

 
ช่ือสถาบันการศึกษา ระบุช่ือสถาบันการศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ระบุช่ือวิทยาเขต คณะ ภาควิชา 

สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา ระบุสาขาวิศวกรรมควบคุมท่ีประสงคขอรับรองปริญญา 

ปการศึกษาท่ีรับรองปริญญา ระบุปการศึกษาของผูเขาศึกษาท่ีประสงคขอรับรองปริญญา 

 
สวนท่ี 1 หลักสูตร 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย : ระบุช่ือ 

ช่ือภาษาอังกฤษ : ระบุช่ือ 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย : ระบุช่ือ 

ช่ือยอภาษาไทย : ระบุช่ือ 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : ระบุช่ือ 

ช่ือยอภาษาอังกฤษ : ระบุช่ือ 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ระบุช่ือ 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ระบุช่ือ 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
รายละเอียดของปรัชญา 

4.2. *วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายละเอียดของวัตถุประสงค 

* หมายเหต:ุ หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
เพ่ือประโยชนในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีขอรับรองไดอยางเหมาะสม 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
อธิบายของระบบการศึกษา 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
อธิบายของการจัดศึกษาภาคฤดูรอน 

5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
อธิบายของเกณฑการเทียบเคียงหนวยกิต 
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6. แผนการศึกษา 
รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเขาศึกษา (ดังตัวอยาง

แนบทาย) 
แผนการศึกษาท่ี 1 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
MAT xxx Mathematics 1 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics 1 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics Laboratory 1 x(x-x-x) 

รวม x(x-x-x) 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
MAT xxx Mathematics 2 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics 2 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics Laboratory 2 x(x-x-x) 

รวม x(x-x-x) 
 

แผนการศึกษาท่ี 2 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
MAT xxx Mathematics 1 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics 1 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics Laboratory 1 x(x-x-x) 

รวม x(x-x-x) 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
MAT xxx Mathematics 2 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics 2 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics Laboratory 2 x(x-x-x) 

รวม x(x-x-x) 
 

แผนการศึกษาท่ี 3 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
MAT xxx Mathematics 1 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics 1 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics Laboratory 1 x(x-x-x) 

รวม x(x-x-x) 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
MAT xxx Mathematics 2 x(x-x-x) 
PHY xxx Physics 2 x(x-x-x) 

รวม x(x-x-x) 
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7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
รายละเอียดของหลักเกณฑการเทียบโอน/ยกเวนรายวิชาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

พรอมระบุรายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xx หนวยกิต  ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา xx หนวยกิต  ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร xx หนวยกิต  ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 
- กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร xx หนวยกิต  ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมอนุญาตใหเทียบโอน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี xx หนวยกิต ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 
 

รวมหนวยกิตท่ีขอเทียบโอน xx หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร xx หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตคงเหลือ xx หนวยกิต 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ระบุสถานภาพของหลักสูตร 
- ระบุการเปดการเรียนการสอน โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี xxx ปการศึกษา xxx 
- ระบุการไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งท่ี xxx เมื่อวันท่ี xxx 

 
9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

ระบุรายละเอียดของผูรับรอง/อนุมัติขอมูลท่ีบันทึกใชในการพิจารณาและประเมินผล เพ่ือการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (ดังตัวอยางแนบทาย) 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนงบริหาร (วาระการดํารงตําแหนง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

ระบุช่ือ-สกุล อธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx 

 
10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานเก่ียวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีขอมูลการติดตอ เชน ช่ือ-สกุล 
ตําแหนง โทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) (ดังตัวอยางแนบทาย) 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1  ประธานหลักสตูร/อาจารยประจาํ/
เจาหนาท่ี 

  

2     
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

อธิบายหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก และเกณฑการรับของผูเขาศึกษา 

 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

ระบุจํานวนนิสิต/นักศึกษาท่ีรับเขา ตองจําแนกตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 
ตารางท่ี 1: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ช้ันปท่ี 1      
ช้ันปท่ี 2      
ช้ันปท่ี 3      
ช้ันปท่ี 4      

รวม      
 

ตารางท่ี 2: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ช้ันปท่ี 1      
ช้ันปท่ี 2      
ช้ันปท่ี 3      

รวม      

 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (ตามขอตกลง Washington Accord หรือ ตามขอตกลง Sydney Accord) 

3.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Washington Accord 
ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือ
การแกไขและหาคําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 

1.ระบุรหัสวิชาและ
ช่ือวิชา 

 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหา
ทางวิศวกรรมท่ีซับซอน เพ่ือใหไดขอสรุป ของปญหาท่ีมี
นัยสําคญั โดยใช หลักการทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

  

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมท่ีซับซอน 
และออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม กับขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข 
ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดลอม 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดาํเนินการสืบคนเพ่ือหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมท่ี
ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจยัและวิธีการวิจัย รวมถึง การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห และการแปลความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมลูเพ่ือใหไดผลสรุปท่ี เช่ือถือได 

  

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือ
ทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ 
การทําแบบจําลองของงานทางวิศวกรรมท่ีซับซอนท่ี เขาใจถึงขอจํากัด
ของเครื่องมือตางๆ 

  

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรูท่ี ไดรับ มาประเมิน
ประเด็นและผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย 
กฎหมาย และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

  

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหางานทางวิศวกรรม
ในบริบทของสังคมและสิง่แวดลอม และสามารถแสดงความรูและ
ความจําเปนของการพัฒนาท่ียั่งยนื 

  

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก รับผดิชอบตอ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

  

9 การทํางานเด่ียวและทํางานเปนทีม (Individual and Team 
work) 
- ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการ ทํางานเดี่ยว และ
การทํางานในฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนําทีมท่ีมีความหลากหลายของ
สาขาวิชาชีพ 

  

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ีซบัซอนกับกลุมผู ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอาน
และเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับ
คําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

  

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ หลักการทางวิศวกรรม
และการบริหารงาน และ สามารถประยุกตใชหลักการบริหารในงาน
ของตน ในฐานะผูรวมทีมและผูนําทีมเพ่ือบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมท่ีมสีภาพแวดลอมการทํางาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

  

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพ่ือใหสามารถการ
ปฏิบัติงานไดโดยลําพังและ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

  

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนํารายวิชาในหลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 
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3.2 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Sydney Accord 
ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 
รหัสวิชา/
รายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม และความรู เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือนิยามและใช 
ข้ันตอน งาน กระบวนการ ระบบงานหรือวิธีการทาง วิศวกรรม 

  

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหาทาง
วิศวกรรมท่ัวไป เพ่ือใหไดขอสรุปของ ปญหาท่ีมีนัยสําคญั โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหและ อุปกรณ อยางเหมาะสมตามสาขาความชํานาญ 

  

3 การออกแบบ/พัฒนาหา คําตอบของปญหา 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง เทคโนโลยีวิศวกรรมท่ัวไป 
และมสีวนชวย ออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความ
จําเปนและเหมาะสมกับขอพิจารณา ทางดานสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิง่แวดลอม 

  

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดาํเนินการสืบคนเพ่ือหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรม
ท่ัวไป จากการกําหนด ตําแหนง การคนหาและเลือกใชขอมูลจาก
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ฐานขอมูล การ สืบคนทางเอกสาร การ
ออกแบบการทดสอบและ ทดลองเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเช่ือถือได 

  

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถเลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และใชเครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทํา
แบบจําลองของงานทางวิศวกรรมท่ัวไปท่ีเขาใจถึง ขอจํากัดของ
เครื่องมือตางๆ 

  

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถแสดงวามีความเขาใจในประเด็นตางๆ ทางสังคม ชีวอนามยั 
ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันกับการปฏิบัติ
วิชาชีพใน ระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม 

  

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน (Environment and Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหา งานดานเทคโนโลยี
วิศวกรรมในบริบทของสังคม และ สิ่งแวดลอม และสามารถแสดง
ความรูและ ความจาํเปนของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- มีความเขาใจและมสีํานึกรับผิดชอบตอการ มาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ
ในระดับเทคโนโลยี วิศวกรรม 

  

9 การทํางานเด่ียวและทํางานเปนทีม (Individual and Team work) 
- ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการ ทํางานเดี่ยว และการ
ทํางานในฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนําทีมท่ีมีความหลากหลายทางเทคนิค 

  

 
 
 
 
 
 



- 11 -  

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ัวไปกับกลุมผูปฏบัิติวิชาชีพวิศวกรรม
และสังคมโดยรวมไดอยาง มีประสทิธิผล อาทิ สามารถอานและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรมและเตรยีมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรม
ไดอยางมีประสิทธิผล สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํา
งานไดอยางชัดเจน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล สามารถนําเสนอ 
สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

  

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ หลักการทางวิศวกรรมและ
การบริหารงาน และ สามารถประยุกตใชหลักการบริหารในงานของตน 
ในฐานะผูรวมทีมและผูนําทีมเพ่ือบริหารจดัการ โครงการวิศวกรรมท่ีมี
สภาพแวดลอมการทํางาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

  

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพ่ือใหสามารถการ
ปฏิบัติงานไดโดยลําพังและ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงทางความรูเฉพาะดานเทคโนโลยีวิศวกรรม 

  

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนํารายวิชาในหลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 
แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
ประกอบดวย (ตัวอยาง) 

1. ความสามารถในการระบุปญหา สรางความสัมพันธ และแกปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนโดยทําการประยุกตใชหลักการ 
ทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

2. ความสามารถในการประยุกตใชการออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือสรางคําตอบท่ีตรงกับความตองการ โดยพิจารณาองคประกอบ
ทางดานสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร และองคประกอบอ่ืนตาม 
ความเหมาะสมของสาขาวิชา 

3. ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมคนท่ีหลากหลาย 

4. ความสามารถในการคํานึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานดานวิชาชีพวิศวกรรมและทําการตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานการคํานึงถึงผลกระทบของผลลัพธทางวิศวกรรมตอสังคมโลก เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และสังคมศาสตร 

5. ความสามารถในการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะสมาชิกหรือผูนํา ในการสรางเปาหมาย การวางแผนงาน 
ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด และสามารถสรางความรวมมือและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการการทํางานรวมกัน  

6. ความสามารถในการพัฒนาและดําเนินการทดลองท่ีเหมาะสม วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล และใชหลักการตัดสินใจ
ทางวิศวกรรมศาสตรในการสรุปผล 

7. ความสามารถในการหาความรูใหมและการประยุกตใช โดยใชกลยุทธการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

 



- 12 -  

สวนที่ 3 คณาจารย 
 
1. ประธานหลักสูตร 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสตูรซึ่งทําหนาท่ีดานบริหารหลักสตูร การสอน และคนควาวิจัยและ
งานบริการวิชาการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

  วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
วศ.ด. ... (มหาวิทยาลัย ...) 

25xx 
25xx 
25xx 

xx 

 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาท่ีดานบริหารหลักสูตร การสอน และ
คนควาวิจัยและงานบริการวิชาการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 

 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 1: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชา ... 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
1   วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 

วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
วศ.ด. ... (มหาวิทยาลัย ...) 

25xx 
25xx 
25xx 

xx 

2      
3      
4      
5      
 

ตารางท่ี 2: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชา ... (ถามีมากกวา 1 แขนง) 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1   วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
วศ.ด. ... (มหาวิทยาลัย ...) 

25xx 
25xx 
25xx 

xx 

2      
3      
4      
5      
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3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 
ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชาซึ่งทําหนาท่ีดานการสอน  

การคนควาวิจัยและงานบริการวิชาการ และการใหคําปรึกษาเต็มเวลา (ดังตัวอยางแนบทาย) 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
1   วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 

วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
วศ.ด. ... (มหาวิทยาลัย ...) 

25xx 
25xx 
25xx 

xx 

 2*      
3      

* หมายเหตุ: ลาศึกษาตอเต็มเวลา (Full Time) 

 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของบุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งทําหนาท่ีชวยดานการสอน/ 
ดานเทคนิคในหองปฏิบัติการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏบัิติการ 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1   อส.บ. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 

2    

 
5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 

ระบุจํานวนอาจารยประจําท่ีนํามาคิดอัตราสวนซึ่งทําหนาท่ีดานการสอนและใหคําปรึกษาเต็มเวลา และจํานวนนักศึกษาจริง 
ในปการศึกษาปจจุบันท่ียื่นขอรับรองปริญญาฯ โดยจําแนกตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 

 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา xxx 
ตารางท่ี 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. วิชาเอก/แขนงวิชา ... 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ช้ันปท่ี 1      
ช้ันปท่ี 2      
ช้ันปท่ี 3      
ช้ันปท่ี 4      

รวม      
รวมนักศึกษา (ช้ันปท่ี 2-4)  

 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ช้ันปท่ี 1      
ช้ันปท่ี 2      
ช้ันปท่ี 3      

รวม      
เพ่ิมตารางหากมีมากกวา 1 แขนง 
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ตารางท่ี 3: อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 
จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนกัศึกษาจริง (ม.6) รวมจํานวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 

Y X1 X2 
อัตราสวน (X1+X2)/Y 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 

 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

รายงานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณาจารยใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจน สามารถอธิบายถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาในดานการใหความรูและเสริมทักษะ ดานการจัดหาบุคลากรใหม ดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา และดานการปรับ
ตําแหนงทางวิชาการ ในแตละปการศึกษาภายในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 
6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 
6.3. แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 
{ชื่อหลกัสูตร} 
{ชื่อสาขาวิชา} 

{ชื่อวิชาเอก/แขนงวิชา} 
{ชื่อสถาบันการศึกษา} 

 สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา {ปการศึกษา-ปการศึกษา} 

 
  

องคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
ระบุรายละเอียดองคความรูแตละ
สาขาตามระเบียบของสภาวิศวกร 

 
ระบุเฉพาะเน้ือหาตาม มคอ.2 ท่ี
เก่ียวของหรือความคาดหวัง 
ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชามา
แสดงความเช่ือมโยงระหวาง
รายวิชากับองคความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร 

 
MAT xxx  
ระบุรหสัวิชาและช่ือวิชา 

 
ภาระ (หนวยกิต/ช่ัวโมง) 
ท้ังหมดท่ีสัมพันธกับองค
ความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร (รวมภาระ
หนวยกิตท้ังหมดตาม
นํ้าหนักขององคความรู) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
ระบุรายละเอียดองคความรูแตละ
สาขาตามระเบียบของสภาวิศวกร 

 
ระบุเฉพาะเน้ือหาตาม มคอ.2 ท่ี
เก่ียวของหรือความคาดหวัง 
ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชามา
แสดงความเช่ือมโยงระหวาง
รายวิชากับองคความรูพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

 
ENG xxx  
ระบุรหสัวิชาและช่ือวิชา 

 
ภาระ (หนวยกิต/ช่ัวโมง) 
ท้ังหมดท่ีสัมพันธกับองค
ความรูพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม (รวมภาระ
หนวยกิตท้ังหมดตาม
นํ้าหนักขององคความรู) 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
ระบุรายละเอียดองคความรูแตละ
สาขาตามระเบียบของสภาวิศวกร 

 
ระบุเฉพาะเน้ือหาตาม มคอ.2 ท่ี
เก่ียวของหรือความคาดหวัง 
ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชามา
แสดงความเช่ือมโยงระหวาง
รายวิชากับองคความรูเฉพาะทาง
วิศวกรรม 

 
ENG xxx  
ระบุรหสัวิชาและช่ือวิชา 

 
ภาระ (หนวยกิต/ช่ัวโมง) 
ท้ังหมดท่ีสัมพันธกับองค
ความรูเฉพาะทาง
วิศวกรรม (รวมภาระ
หนวยกิตท้ังหมดตาม
นํ้าหนักขององคความรู) 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 
{ชื่อหลกัสูตร} 
{ชื่อสาขาวิชา} 

{ชื่อวิชาเอก/แขนงวิชา} 
{ชื่อสถาบันการศึกษา} 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา {ปการศึกษา-ปการศึกษา} 

 
 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
MAT xxx ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 1. ช่ือ-สกุล 

วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
วศ.ด. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 

2. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 

MAT xxx ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 

  

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
ENG xxx ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 1. ช่ือ-สกุล 

วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
วศ.ด. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 

2. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 

ENG xxx ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  
ENG xxx ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 1. ช่ือ-สกุล 

วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
วศ.ด. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 

2. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 

ENG xxx ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 
วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 
ประสบการณสอน xx ป 

  



- 18 -  

สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
แสดงรายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลองแตละปฏิบัติการ พรอมรูปภาพประกอบและหัวขอปฏิบัติการ 

รวมถึงแผนผังหองปฏิบัติการและแสดงพ้ืนท่ีความปลดภัย (Safety Zone) 

 
1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

แสดงรายละเอียดของโปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชประกอบการเรียนการสอนของแตละปฏิบัติการ 

 
2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แสดงบัญชีรายการของหนังสือ ตํารา และวารสารตางๆ และจํานวนอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.2. ส่ิงอํานวยความสะดวก 

แสดงรายละเอียดหองสมุด คอมพิวเตอร และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ 

 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจากหนวยงานท่ีรับผดิชอบ โดยขอมูลเปน
ปจจุบัน 
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานท่ีมีรายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 

 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท้ังหมด 

 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แตละรายวิชาท่ีใชในการเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน 
แสดงรายละเอียดของคูมือปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมท่ีใชในการเรียนการสอน 
 

ภาคผนวก 5 อ่ืนๆ 

 


