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แบบการตรวจ (CHECKLIST) สําหรับการรับรองปริญญา  ประกาศนยีบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หลักสูตร :  วันที่ :  
ปริญญา :  มติสภาสถาบันการศึกษา :   

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

 
 

ลําดับ ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ยืนยันการรับรองตนเอง 

หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง/หน้า) 
มี ไม่มี 

ตารางรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาขอรับรอง (ให้สถาบันการศึกษาใส่เครื่องหมาย   ) 
1. หลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัย กระทรวงผู้รับผิดชอบรับทราบการ เปิด/ปรับปรุง หลักสูตร หรือการรับรองมาตรฐานการศึกษา       

O หลักสูตรใหม่ (ต้องยื่นขอและได้รับการรับรองก่อนเปิดรับนักศึกษา) 
O หลักสูตรปรับปรุง (ต้องยื่นขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สถานศึกษาเห็นชอบปรับปรุง)  

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตวิศวกรมาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ขอรับรอง และอื่นๆ    
3. สถาบันการศึกษาต้องกําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
   

4. เกณฑ์การรับนักศึกษา     
O รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า 
O รับผู้จบ ปวส. เทียบโอนได้ไม่เกิน 35 หน่วยกิต  

- ไม่สามารถเทียบโอนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมได้ 
- ผู้ซึ่งผ่านการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการสภาวิศวกรได้รับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามารถขอเทียบโอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ 
O รับวุฒิอื่นและมีวิธีการเทียบโอน 

5. หลักสูตรการศึกษา       
 
 
 
 
จํานวน..................หน่วยกิต 

O ระบบทวิภาค 
O ระบบไตรภาค 
O อื่นๆ ... (เช่น ระบบคลังหน่วยกิต, โมดูล และอื่นๆ ตามกระทรวง อว.)  
 * โครงสร้างหลักสูตรมีหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง 
 *  มีวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ (วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวศิวกรรม) มีหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค 

6. สถาบันการศึกษาต้องจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบันการศกึษา) 
(ข้อบังคับฯ ข้อ 11. กําหนดให้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร) 

   

7. มีแหล่งเรียนรู้ที่พียงพอ เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์บริการ    
ลําดับ ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ ยืนยันการรับรองตนเอง หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง/หน้า) 
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มี ไม่มี 
ตารางรับรองตนเอง (Self-Declaration) คุณสมับัติคณาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกําหนด (ให้สถาบันการศึกษาใส่เครื่องหมาย   ) 
1. ประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้       

- อย่างน้อยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาไม่น้อยกว่าสองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น หรือ 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขาวิศวกรรมนั้นและมีต่ําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ หรือ  
- มีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิศวกรรมนั้นอย่างน้อยสิบป 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งทําหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อยสองคนและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับในสาขานั้น       

3. อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์       
4. อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้     

ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  
ข. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 

และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยสามปี  
   

ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546 
5. อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์       

6. อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้    
ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน    
ข. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 

และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยห้าปีในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน    

ค. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน    
ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546    

7 จ. อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรปฏิบัติการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (๖) ก. ถึง ง. หรือมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    
1). สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอนและมีประสบการณ์การทํางาน

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อยหกปี หรือ    

2). สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป    

8. บุคลากรช่วยสอนในสาขาวิชาปฏิบัติการ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  
หรือ นศ.ป.โท ประจําอย่างน้อย 1 คน (ถ้ามี)    

9. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษา สอดคล้องตามเกณฑ์     
10. ต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจํา     
ผู้ให้ข้อมูล (ตามคํารับรองตนเอง Self-Declaration ) 



วศ.บ.ไฟฟ้า  

P a g e  3 | 4 

1. ชื่อและตําแหน่งผู้รับรองข้อมูล 
ตําแหน่งบริหาร 

(อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 
วาระการดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 25xx - พ.ศ. 25xx 

(พ.ศ. 25xx - พ.ศ 25xx) 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร   
 
ตารางรับรองตนเอง (Self-Declaration) การเทียบรายวิชาที่สถาบันขอเทียบตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกําหนด 

ลําดบั หมวด/กลุ่มวิชา รายวิชาที่ขอเทียบ (วิชาบังคับ) 
ภาระ 

หน่วยกิต 

มีองค์ความรู้ 
ตามเกณฑ์ 

อาจารย์ผู้สอน 
มีตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง/หน้า) 

1 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์      
ฟิสิกสบ์นพื้นฐานของแคลคูลัส      
เคมี       
คณิตศาสตร์เชิงวศิวกรรม      

2 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม      
1. ความเขา้ใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทาง

วิศวกรรม 
     

2. วัสดวุิศวกรรม      
3. พื้นฐานกลศาสตร ์      
4. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า      
5. สัญญาณและระบบ      
6. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      
7. อุปกรณแ์ละวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

แบบแอนะลอ็กและดิจิทัล 
     

8. การแปลงรูปพลังงานไฟฟา้เชิงกล      
9. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      

10. ระบบควบคุม      
11. การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์      
12. เทคโนโลยีการสื่อสาร      

3 องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
งานไฟฟ้ากําลัง-ระเบียบ 2562 

     

1. การผลิต ส่งจ่าย จาํหน่ายและการใช้งานของกําลังไฟฟ้า      
2. การแปลงรูปกาํลงัไฟฟ้า      
3. การกักเกบ็พลังงาน      
4. ข้อพึงปฏิบัตมิาตรฐาน และ ความปลอดภัยในการออกแบบและ

ติดตั้งทางไฟฟา้ 
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ลําดบั หมวด/กลุ่มวิชา รายวิชาที่ขอเทียบ (วิชาบังคับ) 
ภาระ 

หน่วยกิต 

มีองค์ความรู้ 
ตามเกณฑ์ 

อาจารย์ผู้สอน 
มีตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง/หน้า) 

3 
(ต่อ) 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
งานไฟฟ้าสื่อสาร-ระเบียบ 2562 

     

1. ระบบสื่อสารมสีายและไร้สาย      
2. ระบบรบั-สง่สญัญาณความถีว่ิทยุหรือคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า      
3. การออกแบบ การทํางานของเครือข่ายโทรคมนาคม 

สารสนเทศเพื่อการบริการ 
     

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

  


