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แบบการตรวจ (CHECKLIST) สำหรับการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตร :  วันที ่:  
ปริญญา :  มติสภาสถาบันการศึกษา :    

คณะ :  ปีที่ขอรับรอง : ...................................ถึง........................................ 
สถาบัน :  พิจารณาตามเกณฑ์ : ระเบียบสภาวิศวกร พ.ศ. 2562 

 
 

ลำดับ ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ยืนยันการรับรองตนเอง 

หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง/หน้า) 
มี ไม่มี 

ตารางรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาขอรับรอง (ให้สถาบันการศกึษาใส่เครื่องหมาย   ) 
1. หลักสตูรผ่านสภามหาวิทยาลัย กระทรวงผูร้ับผดิชอบรับทราบการ เปิด/ปรับปรุง หลักสูตร หรือการรบัรองมาตรฐานการศึกษา       

O หลักสตูรใหม่ (ต้องยื่นขอและได้รับการรับรองก่อนเปิดรับนักศึกษา) 
O หลักสตูรปรับปรุง (ต้องยื่นขอภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีสถานศึกษาเห็นชอบปรับปรุง)  

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลติวิศวกรมาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีขอรับรอง และอื่นๆ    
3. สถาบันการศึกษาต้องกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
   

4. เกณฑ์การรับนักศึกษา     
 

O รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า 
O รับผู้จบ ปวส. เทียบโอนไดไ้ม่เกนิ 35 หน่วยกิต  

- ไม่สามารถเทียบโอนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมได ้
- ผู้ซึ่งผ่านการเรยีนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการสภาวิศวกรไดร้บัรองปริญญา 

ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามารถขอเทียบโอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรไ์ด้ 
O รับวุฒิอ่ืนและมีวิธีการเทียบโอน 

5. หลักสตูรการศึกษา       
 
 
 
 
จำนวน..................หน่วยกติ 

O ระบบทวิภาค 
O ระบบไตรภาค 
O อื่นๆ ... (เช่น ระบบคลังหน่วยกิต, โมดลู และอื่นๆ ตามกระทรวง อว.)  
 * โครงสร้างหลักสูตรมีหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง 
 *  มีวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ (วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม) มีหน่วยกติ รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ ในระบบทวิภาค 

6. สถาบันการศึกษาต้องจัดทำระบบประกันคณุภาพการศึกษา (ระดบัสถาบันการศึกษา) 
(ข้อบังคับฯ ข้อ 11. กำหนดให้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร) 

   

7. มีแหล่งเรียนรู้ที่พียงพอ เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์บริการ    
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ลำดับ ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ยืนยันการรับรองตนเอง 

หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง/หน้า) 
มี ไม่มี 

ตารางรับรองตนเอง (Self-Declaration) คุณสมับัติคณาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด (ให้สถาบันการศึกษาใสเ่ครื่องหมาย   ) 
1. ประธานหลักสตูร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบตัิ ดังนี ้       

- อย่างน้อยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาไม่น้อยกว่าสองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น หรือ    

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขาวิศวกรรมนั้นและมีต่ำแหนง่ทางวิชาการไมต่่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือ     

- มีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิศวกรรมนั้นอยา่งน้อยสิบป ี    

2. อาจารย์ประจำหลักสตูรซึ่งทำหน้าที่ด้านการสอนในแตล่ะสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อยสองคนและสำเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
ทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับในสาขานั้น 

      

3. อาจารยผ์ู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททางด้านนัน้หรือทางวิศวกรรมศาสตร ์       
4. อาจารยผ์ู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้      

ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์     

ข. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แตส่ำเรจ็การศึกษาไมต่่ำกว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 
และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยสามปี  

   

ค. เป็นผูส้อนในหลักสตูรทีส่ภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546    

5. อาจารยผ์ู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีและ
ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร ์

      

6. อาจารยผ์ู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีคณุสมบัติอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้    
ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กันกับวิชาที่สอน    
ข. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แตส่ำเรจ็การศึกษาไมต่่ำกว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 

และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยห้าปีในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กันกับวิชาที่สอน 
   

ค. สำเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน    
ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546    

7 จ. อาจารยผ์ู้สอนวิชาปฏิบตัิการในหลักสตูรปฏิบัติการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (๖) ก. ถึง ง. หรือมีคุณสมบตัิ ดังต่อไปนี้    
1). สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอนและมีประสบการณ์การทำงาน

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อยหกปี หรือ 
   

2). สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ตั้งแต่ระดับสามญัวิศวกรขึ้นไป 

   

8. บุคลากรช่วยสอนในสาขาวิชาปฏบิัติการ ต้องมีคณุวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
หรือ นศ.ป.โท ประจำอย่างน้อย 1 คน (ถ้ามี) 

   

9. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษา สอดคล้องตามเกณฑ์     
10. ต้องมีแผนพัฒนาคณุภาพอาจารยป์ระจำ     
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ลำดับ หมวด/กลุ่มวิชา รหัสวิชา รายวิชาท่ีขอเทียบ (วิชาบังคับ) 
ภาระ 

หน่วยกิต 
มีองค์ความรู้ 
ตามเกณฑ์ 

อาจารย์
ผู้สอน 

มีตามเกณฑ ์
หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง/หน้า) 

ตารางรับรองตนเอง (Self-Declaration) การเทียบรายวิชาท่ีสถาบันขอเทียบตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด 

1. 
 
 
 
 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์       

1.1 ฟิสิกส์       
1.2 เคมี       
1.3 คณิตศาสตรเ์ชิงวิศวกรรม       
1.4 สถิติและความน่าจะเป็น       

2. 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม       

2.1 ความเข้าใจในแบบวิศวกรรม       

2.2 วัสดุวิศวกรรม       

2.3 คอมพิวเตอร์โปรแกรม       

2.4 กลศาสตร์วิศวกรรม        

2.5 วิศวกรรมสำรวจ        
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม       

 

3.1 กลุ่มที่1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) 
:  มีความรู้ด้านวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง สามารถวิเคราะห์
โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ภายใต้แรงกระทำในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และ
อื่นๆ 

 
 

 

    

 
 
 
 

3.2 กล ุ ่มท ี ่  2 ว ิศวกรรมการก ่อสร ้างและการจ ัดการ 
(Construction Engineering and Management) :  
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง แนวคิดและ
หลักการของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างและการจัดการ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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ลำดับ 
หมวด/กลุ่มวิชา รหัสวิชา 

รายวิชาที่ขอเทียบ (วิชาบังคับ) ภาระ 
หน่วยกิต 

มีองค์ความรู ้
ตามเกณฑ ์

อาจารยผ์ู้สอน 
มีตามเกณฑ ์

หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง/หน้า) 

3. 
(ต่อ) 

 

3.3 กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation 
Engineering) : มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขนส่งคนและ
สินค้า ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบทางกายภาพของ
ระบบขนส่ง การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคน
เดินเท้าและจักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ การเชื่อมต่อ
ระหว่างการขนส่งหลายรูปแบบ และวิศวกรรมการทาง 

 

 

    

3.4 กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources 
Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะห์กลศาสตร์ของ
ไหล มีความรู้ด้านอุทกวิทยา ออกแบบงานด้านวิศวกรรมชล
ศาสตร์และแหล่งน้ำ 

  

    

3.5 กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical 
Engineering) : มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะหส์มบัติของ
ดินในทางวิศวกรรม วิเคราะห์การวิบัติของดินและแนว
ทางการแก้ไข สามารถเลือกใช้ วิธีการออกแบบฐานรากและ
ระบบป้องกันดิน 

 

 

    

4. ปฏิบัติการ       
4.1 ปฏิบัติการ 1 ……………………………………….       
4.2 ปฏิบัติการ 2 ……………………………………….       
4.3 ปฏิบัติการ 3 ……………………………………….       
4.4 ปฏิบัติการ 4 ……………………………………….       

 

ผู้ให้ข้อมูล (ตามคำรับรองตนเอง Self-Declaration ) 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 25xx - พ.ศ. 25xx 

1. ช่ือ-สกุล (ของผู้รับรองข้อมูล) (อธิการบดี)  
2. ช่ือ-สกุล (ของผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร) ประธานหลักสตูร/ผู้รับผิดชอบ/เจา้หน้าท่ีประสานงาน  

 


