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คําแนะนําท่ัวไป 
 

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

2. ช่ือหลักสูตรท่ีปรากฏบนปกหน้าของคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) จะต้องมีข้อความเหมือนกันกับ
ช่ือหลักสูตรท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดสอนได้ และเป็นช่ือหลักสูตรท่ีปรากฏในแบบระเบียนการศึกษาและ
ประมวลหลักสูตร (Bulletin) ของสถาบันการศึกษา 

3. กรณีท่ีจัดทําตารางรายการ หลักสูตร และข้อมูล โดยเพ่ิมเติมหัวข้อหรือเปลี่ยนแปลงไปจากคํารับรองตนเอง 
(Self-Declaration) ขอให้อธิบายประกอบด้านล่างต่อท้ายตารางน้ัน 

4. สัญลักษณ์ “{ข้อความ}” หมายความว่า สถาบันการศึกษาเขียนข้อความหรือคําอธิบายแทนท่ีข้อความเดิม 
และลบสัญลักษณ์ “{ข้อความ}” ออกจากคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

5. ตัวอักษรหรือข้อความท่ีพิมพ์เป็น ตัวอักษรเอียง (Italic Font) หมายความว่า คําอธิบายประกอบหัวข้อ 
คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 

6. การย่ืนขอรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาต้องมีหนังสือนําส่งการขอรับรองปริญญาฯ พร้อมแนบไฟล์
คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี จําเป็น มาท่ี ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
E-mail : education@coe.or.th  
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หน้าปก 
 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 
 

สําหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 

สําหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา {ปีการศึกษา-ปีการศึกษา} 
 
 

{ช่ือหลักสูตร} 
{ช่ือสาขาวิชา} 

{วิชาเอก/แขนงวิชา} 
 
 

{ช่ือคณะ} 
{ช่ือสถาบันการศึกษา} 

 
 

{ที่อยู่} 
 
 

{วัน เดือน ปี} 
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สารบัญ 
 

ส่วนท่ี 1 หลักสูตร  
 1. ช่ือหลักสูตร 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ให้ระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 
7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
9. ช่ือผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
10. ช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

 

ส่วนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา  
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

ส่วนท่ี 3 คณาจารย์  
 1. ประธานหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําสาขาวิชา (อนาคตให้ใช้คําเดียวกันกับของกระทรวงฯ) 
4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 

 

ส่วนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้  
 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 
 

ส่วนท่ี 5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2. ส่ิงอํานวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ส่วนท่ี 6 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการอนุมัติ 
จากสภาสถาบันการศึกษา 

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

 
ช่ือสถาบันการศึกษา ระบุช่ือสถาบันการศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ระบุช่ือวิทยาเขต คณะ ภาควิชา 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา ระบุสาขาวิศวกรรมควบคุมท่ีประสงค์ขอรับรองปริญญา 
ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา ระบุปีการศึกษาของผู้เข้าศึกษาท่ีประสงค์ขอรับรองปริญญา 
 

ส่วนท่ี 1 หลักสูตร 
 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย : ระบุช่ือ 
ช่ือภาษาอังกฤษ : ระบุช่ือ 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย : ระบุช่ือ 
ช่ือย่อภาษาไทย : ระบุช่ือ 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : ระบุช่ือ 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : ระบุช่ือ 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ระบุช่ือ 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ระบุช่ือ 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
รายละเอียดของปรัชญา 

4.2. *วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายละเอียดของวัตถุประสงค์ 

* หมายเหตุ: หลักสูตรต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
เพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีขอรับรองได้อย่างเหมาะสม 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
อธิบายของระบบการศึกษา 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อธิบายของการจัดศึกษาภาคฤดูร้อน 

5.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
อธิบายของเกณฑ์การเทียบเคียงหน่วยกิต 
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6. แผนการศึกษา 
รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เข้าศึกษา (ดังตัวอย่าง

แนบท้าย) 
แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาฝึกงาน (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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) 
 

แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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) 
 

แผนการศึกษาที่ 3 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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/ยกเว้นรายวิชา 
รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

พร้อมระบุรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xx หน่วยกิต  ขอเทียบโอน xx หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา xx หน่วยกิต  ขอเทียบโอน xx หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ xx หน่วยกิต  ขอเทียบโอน xx หน่วยกิต 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ xx หน่วยกิต  ขอเทียบโอน xx หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่อนุญาตให้เทียบโอน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี xx หน่วยกิต ขอเทียบโอน xx หน่วยกิต 
 

รวมหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอน xx หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร xx หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตคงเหลือ xx หน่วยกิต 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ระบุสถานภาพของหลักสูตร 
- ระบุการเปิดการเรียนการสอน โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี xxx ปีการศึกษา xxx 
- ระบุการได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี xxx เมื่อวันท่ี xxx 

 
9. ช่ือผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ระบุรายละเอียดของผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูลท่ีบันทึกใช้ในการพิจารณาและประเมินผล เพ่ือการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตารางแสดงรายช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ตําแหน่งบริหาร (วาระการดํารงตําแหน่ง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

ระบุช่ือ-สกุล อธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx 
 
10. ช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีข้อมูลการติดต่อ เช่น ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่ง โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตารางแสดงรายช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1  ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจํา/
เจ้าหน้าท่ี 

  

2     
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ส่วนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

อธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การรับของผู้เข้าศึกษา 
 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระบุจํานวนนิสิต/นักศึกษาท่ีรับเข้า ต้องจําแนกตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 
ตารางที่ 1: ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับช้ันปี 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ช้ันปีท่ี 1      
ช้ันปีท่ี 2      
ช้ันปีท่ี 3      
ช้ันปีท่ี 4      

รวม      
 

ตารางที่ 2: ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับช้ันปี 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ช้ันปีท่ี 1      
ช้ันปีท่ี 2      
ช้ันปีท่ี 3      

รวม      
 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
แสดงความเช่ือมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ประกอบด้วย (ตัวอย่าง) 
1. มีความสามารถในการออกแบบ ตรวจสอบ ระบุปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาทางวิศวกรรม และสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อออกแบบและแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อนได้ 

2. มีความสามารถในการสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิค ทรัพยากร อุปกรณ์เคร่ืองมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมและทันสมัย รวมถึงการวิเคราะห์ แปลความหมายและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
ท่ีซับซ้อนภายใต้ข้อจํากัดต่างๆ 

3. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย
และวัฒนธรรม และรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดจากการทํางานท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยยึดมั่นในหลักทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

4. มีความสามารถในการทํางานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพท้ังการทํางานด้วยตนเอง และร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะของ
สมาชิกหรือผู้นํา ในกลุ่มท่ีมีความหลากหลายของสหสาขาวิชาและสามารถติดต่อส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และศัพท์ทางเทคนิค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหารงานวิศวกรรม การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถบริหาร
จัดการโครงการร่วมกับสหสาขาวิชา 

6. ตระหนักถึงความจําเป็น การเตรียมพร้อม และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ เพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แสดงความเช่ือมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย (ตัวอย่าง) 
1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อนโดยทําการประยุกต์ใช้หลักการ 

ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างคําตอบท่ีตรงกับความต้องการ โดยพิจารณาองค์ประกอบ

ทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอ่ืนตาม 
ความเหมาะสมของสาขาวิชา 

3. ความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย 
4. ความสามารถในการคํานึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและทําการตัดสินใจ

บนพื้นฐานการคํานึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และสังคมศาสตร์ 
5. ความสามารถในการทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะสมาชิกหรือผู้นํา ในการสร้างเป้าหมาย การวางแผนงาน 

ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด และสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการการทํางานร่วมกัน  
6. ความสามารถในการพัฒนาและดําเนินการทดลองท่ีเหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจทาง

วิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 
7. ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
 
1. ประธานหลักสูตร 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสูตรซ่ึงทําหน้าท่ีด้านบริหารหลักสูตร การสอน และค้นคว้าวิจัยและ
งานบริการวิชาการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
 

ตารางแสดงรายช่ือประธานหลักสูตร 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ปี) 

  วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
Ph.D. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 

25xx 
25xx 
25xx 

xx 

 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงทําหน้าท่ีด้านบริหารหลักสูตร การสอน และ
ค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางที่ 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชา xxx 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ปี) 

1   วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
Ph.D. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 

25xx 
25xx 
25xx 

xx 

2      
3      
4      
5      
 

ตารางที่ 2: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชา xxx (ถ้ามีมากกว่า 1 แขนง) 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ปี) 

1   วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
Ph.D. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 

25xx 
25xx 
25xx 

xx 

2      
3      
4      
5      
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3. อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําสาขาวิชา 
ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําสาขาวิชาซ่ึงทําหน้าท่ีด้านการสอน  

การค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ และการให้คําปรึกษาเต็มเวลา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําสาขาวิชา 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ปี) 
1   วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 

วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
Ph.D. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 

25xx 
25xx 
25xx 

xx 

 2*      
3      

* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) 
 
4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ  

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของบุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการซ่ึงทําหน้าท่ีช่วยด้านการสอน/ 
ด้านเทคนิคในห้องปฏิบัติการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตารางแสดงรายช่ือผู้ช่วยวิชาปฏิบัติการ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

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

2    
 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 

ระบุจํานวนอาจารย์ประจําท่ีนํามาคิดอัตราส่วนซ่ึงทําหน้าท่ีด้านการสอนและให้คําปรึกษาเต็มเวลา และจํานวนนักศึกษาจริง 
ในปีการศึกษาปัจจุบันท่ีย่ืนขอรับรองปริญญาฯ โดยจําแนกตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา xxx 
ตารางที่ 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. วิชาเอก/แขนงวิชา xxx 

ระดับช้ันปี 
จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แต่ละปีการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ช้ันปีท่ี 1      
ช้ันปีท่ี 2      
ช้ันปีท่ี 3      
ช้ันปีท่ี 4      

รวม      
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4)  

 

ระดับช้ันปี 
จํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แต่ละปีการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ช้ันปีท่ี 1      
ช้ันปีท่ี 2      
ช้ันปีท่ี 3      

รวม      
เพิ่มตารางหากมีมากกว่า 1 แขนง 
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ตารางที่ 3: อัตราส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 
จํานวนอาจารย์ประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 

Y X1 X2 
อัตราส่วน (X1+X2)/Y 

อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 

รายงานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณาจารย์ให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจน สามารถอธิบายถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาในด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ ด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และด้านการปรับ
ตําแหน่งทางวิชาการ ในแต่ละปีการศึกษาภายในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 
6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 
6.3. แผนพัฒนาด้านการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับตําแหน่งทางวิชาการ 
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ส่วนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 
{ชื่อหลักสูตร} 
{ช่ือสาขาวิชา} 

{ชื่อวิชาเอก/แขนงวิชา} 
{ช่ือสถาบันการศึกษา} 

 สําหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา {ปีการศึกษา-ปีการศึกษา} 
 

  

องค์ความรู้ท่ีสภาวิศวกรกําหนด เน้ือหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ช่ือวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ช่ัวโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ระบุรายละเอียดองค์ความรู้แต่ละ
สาขาตามระเบียบของสภาวิศวกร 

 
ระบุเฉพาะเน้ือหาตาม มคอ.2 ท่ี
เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 
ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชามา
แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
รายวิชากับองค์ความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
MAT xxx  
ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 

 
ภาระ (หน่วยกิต/ช่ัวโมง) 
ท้ังหมดท่ีสัมพันธ์กับองค์
ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ (รวมภาระ
หน่วยกิตท้ังหมดตาม
นํ้าหนักขององค์ความรู้) 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
ระบุรายละเอียดองค์ความรู้แต่ละ
สาขาตามระเบียบของสภาวิศวกร 

 
ระบุเฉพาะเน้ือหาตาม มคอ.2 ท่ี
เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 
ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชามา
แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
รายวิชากับองค์ความรู้พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

 
ENG xxx  
ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 

 
ภาระ (หน่วยกิต/ช่ัวโมง) 
ท้ังหมดท่ีสัมพันธ์กับองค์
ความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรม (รวมภาระ
หน่วยกิตท้ังหมดตาม
นํ้าหนักขององค์ความรู้) 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
ระบุรายละเอียดองค์ความรู้แต่ละ
สาขาตามระเบียบของสภาวิศวกร 

 
ระบุเฉพาะเน้ือหาตาม มคอ.2 ท่ี
เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 
ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชามา
แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
รายวิชากับองค์ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรม 

 
ENG xxx  
ระบุรหัสวิชาและช่ือวิชา 

 
ภาระ (หน่วยกิต/ช่ัวโมง) 
ท้ังหมดท่ีสัมพันธ์กบัองค์
ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรม (รวมภาระ
หน่วยกิตท้ังหมดตาม
นํ้าหนักขององค์ความรู้) 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 
ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 

{ชื่อหลักสูตร} 
{ช่ือสาขาวิชา} 

{ชื่อวิชาเอก/แขนงวิชา} 
{ช่ือสถาบันการศึกษา} 

สําหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา {ปีการศึกษา-ปีการศึกษา} 

 
 
 

สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ในแต่ละองค์ความรู้ท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
MAT xxx 
ระบุรหัสวิชา 

Calculus 
ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) 
หน่วยกิต 

 

1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
Ph.D. xxx (มหาวิทยาลัย xxx ) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 

2. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 

MAT xxx 
ระบุรหัสวิชา 

Calculus 
ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) 
หน่วยกิต  

1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 

  

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
ENG xxx  

ระบุรหัสวิชา 
Engineering 

ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
3(3-0-6) 
หน่วยกิต  

1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
Ph.D. xxx (มหาวิทยาลัย xxx ) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 

2. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 

ENG xxx  
ระบุรหัสวิชา 

Engineering 
ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) 
หน่วยกิต 

 

1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 
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หมายเหตุ :   คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนให้เรียงลําดับจากปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก และมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จการศึกษา

ในวงเล็บ () ให้ครบถ้วน กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุประเทศท่ีสําเร็จการศึกษาด้วย 
 
 

สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ในแต่ละองค์ความรู้ท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
ENG xxx  

ระบุรหัสวิชา 
Engineering 

ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
3(3-0-6) 
หน่วยกิต  

1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
Ph.D. xxx (มหาวิทยาลัย xxx ) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 

2. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 

ENG xxx  
ระบุรหัสวิชา 

Engineering 
ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) 
หน่วยกิต 

 

1. ช่ือ-สกุล 
วศ.บ. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
วศ.ม. xxx (มหาวิทยาลัย xxx) 
ประสบการณ์สอน xx ปี 
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ส่วนท่ี 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
แสดงรายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลองแต่ละปฏิบัติการ พร้อมรูปภาพประกอบและหัวข้อปฏิบัติการ 

รวมถึงแผนผังห้องปฏิบัติการและแสดงพื้นท่ีความปลดภัย (Safety Zone) 
 

1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
แสดงรายละเอียดของโปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละปฏิบัติการ 

 
2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แสดงบัญชีรายการของหนังสือ ตํารา และวารสารต่าง ๆ และจํานวนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.2. ส่ิงอํานวยความสะดวก 

แสดงรายละเอียดห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 
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ส่วนท่ี 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานท่ีมีรายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 
 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ท้ังหมด 
 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แต่ละรายวิชาท่ีใช้ในการเทียบกับองค์ความรู้ท่ีสภาวิศวกรกําหนด 
 
ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
แสดงรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 
ภาคผนวก 5 อื่นๆ 
 


