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ชื่อสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อสาขาวิชา วิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นชอบ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ๒-

มคอ. ๑
๒.

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
Bachelor of Engineering
B.Eng.

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็น
หลัก ส่วนชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกาหนดแตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตาม
รายละเอียดของสาขาวิชาและวิช าชีพนั้น หากชื่อปริญญาและหรือชื่อสาขาวิช าที่สถาบันอุดมศึ ก ษา
กาหนด แตกต่างจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการเรียนรู้สอดคล้องกับชื่อปริญญานั้นๆ
และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ งประเทศไทยให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
๓.

ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้มีหลายสาขาย่อยทาให้เกิดความหลากหลายในด้านองค์ความรู้และสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พื้นฐานความรู้ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย องค์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อนาไปสู่การ
ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาวิชาย่อยหลายด้าน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน การจาแนกสาขาวิชา
ย่อยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นอยู่กับการจัดองค์ประกอบขององค์ความรู้ เฉพาะทางวิศวกรรมที่จาเป็น
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้สาขาวิชาต่างๆ จะต้องมีกลุ่มรายวิชาเฉพาะวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๔ ของจานวนหน่วยกิตทั้งหมด

- ๓-

มคอ. ๑
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อการสื่อสาร
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีหรือวัสดุ
และอาจมีองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
ดังต่อไปนี้

องค์ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์)

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน อุณห
ศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการ
ระบบ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ
ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านวิศวกรรม
สมัยใหม่

รูปที่ ๓.๑ โครงสร้างของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์
นอกเหนือจากองค์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับทุกสาขาวิชาชีพแล้ว สาขาวิชาย่อยทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา ยังจาเป็นที่จะต้องมี
องค์ประกอบขององค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่จาเป็นในการ
ประกอบวิ ช าชี พ โดยจ าแนกเป็ น ขอบเขตองค์ ค วามรู้ ที่ ส าคั ญ ดั ง โครงสร้ า งของลั ก ษณะสาขาทาง
วิศวกรรมศาสตร์รูปที่ ๓.๑ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
๑) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง (Applied
Mathematics, Computer, and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่นาเสนอระบบ
ต่างๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจาลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
จาลอง ระบบป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับแบบทางวิศวกรรมเพื่อการสื่อสาร (Engineering Drawing)
หมายถึง ความเข้าใจ ความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม และ
ความสามารถในการสื่อสารแบบทางวิศวกรรม
- ๔-

๓)

๔)

๕)

๖)

๗)

๘)

๙)

๔.

มคอ. ๑
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บน
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระทากับระบบเชิงกล รวมทั้งการ
วิเคราะห์การเคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้
ภาระแบบต่างๆ ที่มากระทา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมี หรื อวัสดุ (Chemistry or Materials) หมายถึง เนื้อหา
ความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของสสาร การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านสสารในด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง กระบวนการทาง
วิศวกรรมของวัสดุ
องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทางพลั ง งาน อุ ณ หศาสตร์ และกลศาสตร์ ข องไหล (Energy
Thermal Sciences and Fluid Mechanics) หมายถึ ง เนื้ อ หาความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พลังงานประเภทต่างๆ ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึง
กลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนสาหรับในอนาคต การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการ
ประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด กระบวนการของของไหล และ หลักการพลศาสตร์ของของ
ไหล
องคความรู ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ไฟฟาและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electricity and Electronics)
หมายถึง เนื้อหาความรู ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบ
ไฟฟา อุปกรณ และวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา และสัญญาณ เปนตน รวมไปถึง
การประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง
เนื้ อหาความรู้ ทางการจั ดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนาสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อม (Biology,
Health, Safety or Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและ
การน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทางด้ า นชี ว วิ ท ยา สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย หรื อ
สิ่งแวดล้อม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านวิศวกรรมสมัยใหม่ (Modern Engineering) หมายถึง
เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่เกิดจากงานวิจัย ทฤษฎีใหม่ หรือเทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม่

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
๑. มีความสามารถในการออกแบบ ตรวจสอบ ระบุปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาทาง
วิศวกรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อนได้
๒. มีความสามารถในการสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิค ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทาง
วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสมและทั น สมั ย รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ แปล
ความหมายและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนภายใต้ข้อจากัดต่างๆ
๓. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม
- ๕-

มคอ. ๑
สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมายและวัฒนธรรม และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการ
ทางานที่มีต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม โดยยึดมั่นในหลั กทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
๔. มีความสามารถในการทางานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งการทางานด้วยตนเอง
และร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของสมาชิกหรือผู้นา ในกลุ่มที่มีความหลากหลายของสหสาขาวิชา
และสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในด้ า นการบริ ห ารงานวิ ศ วกรรม การตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานของ
เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการโครงการร่วมกับสหสาขาวิชา
๖. ตระหนักถึงความจาเป็น การเตรียมพร้อม และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๖.

มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยทา
การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างคาตอบที่ตรงกับความ
ต้องการ โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม
สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
ความสามารถในการคานึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพ
วิศวกรรมและทาการตัดสินใจบนพื้นฐานการคาถึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อ
สังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์
ความสามารถในการทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้นา ในการ
สร้างเป้าหมาย การวางแผนงาน ทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และสามารถสร้างความ
ร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานร่วมกัน
ความสามารถในการพัฒนาและดาเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล
ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สภาวิศวกร (Council of Engineer)

๗.

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี
และ/หรือวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดและหน่วยกิต
รวมทั้งหลักสูตรเป็น ไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
- ๖-

มคอ. ๑
เปลี่ ย นแปลงของสรรพสิ่ ง พัฒ นาตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ดาเนินชีวิตอย่า งมี คุ ณธรรม พร้อมให้ ค วาม
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก สถาบันอุดมศึกษาอาจจั ด
วิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ กั บ
คณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
 หลักสูตรปริญญาตรี ทางวิช าการ ให้มีจานวนหน่ว ยกิตหมวดวิช าเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒
หน่วยกิต

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้ องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่ มาตรฐานวิชาชีพกาหนด หากไม่มี
มาตรฐานวิชาชีพกาหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎี
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดเป็นกลุ่มย่อยดังนี้
(๑) วิ ช าเฉพาะทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ งกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับการเรียนด้านวิศวกรรม
(๒) วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ หมายถึง วิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานสาหรับการเรียน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จาเป็นต้องมีในแต่ละด้าน
ของสาขาวิชา โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมและกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
บางหลักสูตรอาจกาหนดให้มีประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่ง อาจเป็นการฝึกงานในสถาน
ประกอบการหรือสหกิจศึกษา โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
วิชาเฉพาะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๘.

เนื้อหาสาระสาคัญของสาขา/สาขาวิชา
- ๗-

มคอ. ๑
เนื้ อหาสาระส าคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุ มองค์ความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ ของ
ลักษณะสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยกลุ่มองค์ความรู้ด้านพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสาขานั้นๆ
๙.

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติ และการฝึกทางานจริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ มีการบรรยายถึง
เนื้อหาหลักของแต่ละวิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิด
การนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ทาการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองเพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วย
ตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการเรียนรู้จากกรณีศึกษา มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการ
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วนาเสนอเพื่อ
สร้างทักษะในการอภิปรายนาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงมีการฝึกให้นักศึกษาได้
ทดลองปฏิบัติงานจริงในงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหาและ/หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
วิธีการเรียนการสอนที่เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคม และประเด็นทาง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆ เหล่านี้ จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการ
ทดลองวิจัยและการแก้ปัญหามีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนาเสนอและอภิปรายโดยใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็ น
ของผู้อื่น และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรที่เปิดดาเนินการต้องมีกลยุทธ์การประเมินผล และทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด เพื่อนามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับที่
ต้องการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรใน
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม และแฟ้ม
ผลงานการประเมิน ตนเองของผู้ เรีย น ส่วนการประเมินผลหลั กสู ตรเป็นความรับผิดชอบร่ว มกัน ของ
คณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร
การประเมินผลการเรียนรู้ต้องมีส่วนประกอบจากผลการประเมินจากผู้ประกอบการที่นักศึกษา
ได้เรียนวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและ/หรือสหกิจศึกษา) และจากผู้จ้างงานหลังจากที่
บัณฑิตจบการศึกษา
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ว่าด้วย
เกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
- ๘-

มคอ. ๑
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ว่าด้ว ยมาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต
 ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
๑๐.

การสอบทานมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาต้องกาหนดระบบการสอบทานเพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผ ลการ
เรียนรู้อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
๑๐.๑ การสอบทานมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
การสอบทานในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติวัดผลการเรียนรู้ตามที่
กาหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน
การสอบทานในระดับ หลั กสู ตร ให้ ดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาหรือการ
รับรองคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการสอบทานมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑๐.๒ การสอบทานมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการสอบทานมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
๑) การสอบทานจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้นๆ หรือ
๒) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น หรือ
๓) ประเมินจากการสัมภาษณ์ตรงกับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา
๑๑.

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
๒) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้กาหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบข้อบังคับ
ตามที่สถาบันการศึกษากาหนด
๑๒.

คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑) อาจารย์ประจาต้องมีจานวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง แนวทางบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
 ข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
๒) อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
- ๙-

มคอ. ๑
๓) อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
๔) หลักสูตรควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงใน
รายวิชาต่างๆ มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
๕) สั ดส่ ว นอาจารย์ต่อนั กศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้ เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือการประกันคุณภาพที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
๑๓.

ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การ
ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการ
สอนสาเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดย
ผู้สอน ดังนั้น หลักสูตรต้องมีทรัพยากรขั้นต่า เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
๓) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงานสาหรับใช้ประกอบการสอน
๔) มีห้ องสมุด หรื อ แหล่ ง ความรู้ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการสื บค้ น ความรู้ผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตารา และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ
๕) มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งการเรี ย นการสอนในวิช า
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ทรัพยากรขั้นต่าเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตรที่
ขอเปิดดาเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไป
ตาม
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ว่าด้วย
การประกันคุณภาพของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วย
มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔.

แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
- ๑๐-

มคอ. ๑
๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะและหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการ
สอนเพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิช าการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิช าการทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๓) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๔) การมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่เ กี่ยวข้ องกับการพัฒ นาความรู้ แ ละ
คุณธรรม
๕) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนด
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีการดาเนินการการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภายใต้ตัวบ่งชี้ซึ่งกาหนดโดยสถาบันฯที่ทาให้บรรลุ ตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ตามข้อกาหนดและการรับรองของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ
สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
และกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน เพื่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomebased Education) ของตนเอง โดยก าหนดไว้ ใ นรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ทั้ ง นี้ ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดาเนินงานจะต้องสามารถติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร โดยครอบคลุมเนื้อหา
ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาตามองค์ความรู้
ของรายวิชา (Body of Knowledge) รายงานผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรในรายปีเพื่อให้
เกิดการประเมินผลลัพธ์ระหว่างการเรียน (Formative Assessment) และการประเมินผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน (Summative Assessment) ทั้งที่ประเมินจากผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ดังรูปที่ ๓.๒

- ๑๑-

มคอ. ๑
รูปที่ ๓.๒ แนวคิดการประกันคุณภาพ
๑๖.

การนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่การปฏิบัติ
กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่
การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง สามารถดาเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลหรือดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
๑) ให้สถาบันพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อ
ต่างๆ ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
๒) สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดย
มีอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรอย่ างน้อ ย ๒ คน ผู้ ทรงคุณวุฒิ ห รือผู้ เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมควบคุมให้มี
ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลั กสู ตรอย่างน้อยตามที่
กาหนดไว้ใน มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อ ๒)
นั้นในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ซึ่งสถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของตนมีคุณลักษณะเด่น
หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา
และปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจ
จะรับบัณฑิตเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
๔) จัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทาให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด
สถาบั น ฯ ต้องมอบหมายให้ ภ าควิช า/สาขาวิช า จัดทารายละเอียดของรายวิช าทุก รายวิช า รวมทั้ง
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ เพื่ออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งได้จัดทา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน
๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให้เปิดสอนแล้ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๗) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข้อ ๕) แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลั กสูตร
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๘) เมื่อสิ้ น สุ ดการเรี ย นการสอน การประเมินผลและการสอบทานผลการเรีย นรู้ข องแต่ ล ะ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการ
- ๑๒-

มคอ. ๑
ดาเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการสอบทานผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดาเนินการ และจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปี
การศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจาเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการ
เรียนการสอนก็สามารถกระทาได้
๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลั กสูตร เช่นเดียวกับการ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชน์ต่อการกากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ การศึ ก ษาต่ อ หรื อ ท างานในต่ า งประเทศ และเป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ
ผู้ประกอบการ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้
โดยสะดวก ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ การเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลั กสู ตรซึ่ง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตั้งแต่เปิด
สอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้กาหนด
ตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กาหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบั นอุดมศึกษาดาเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาหนดจากผลการประเมินต่อไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป
หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดทุกปีหลังจากได้รับ
การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไป
ตามที่กาหนด ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจ ารณา
ถอนการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รนั้ น จนกว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ๑๓-

มคอ. ๑

- ๑๔-

มคอ. ๑
ภาคผนวก ก การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรูสึกของ
ผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและเขาใจโลก เป็นต้น
๒. ดานความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีในองคความรู
ที่เกี่ยวของสาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกีย่ วกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา
และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เียวของกั
ก่
บการแกปญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ สวนหลักสูตร
วิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ และขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์
๓. ดานทักษะทางปัญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทาความเขาใจ และสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษา
ปัญหาที่ค อนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคานึงถึงความรู ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความ
เข้าใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพสาหรับ หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช
วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุ่มไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนาหรือสมาชิกของกลุม
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนาในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม รับผิดชอบใน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
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๕. ดานทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอขอมูล
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือก
ใชรูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี สามารถนามาเทียบกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข้ อ ๔. ความสามารถในการค านึ ง ถึ ง จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและทาการตัดสินใจบนพื้นฐานการ
คานึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และ
สังคมศาสตร์
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๔. ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเด็น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
การคาดหวังให้ผู้ สาเร็จ การศึกษาทางด้านวิศวกรรมสามารถคานึงถึง (Recognize) ประเด็น
ทางด้านจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ซึ่งความสามารถในการคานึงถึงนั้น
ห า ก พิ จ า ร ณ า จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง Bloom’s Taxonomy จ ะ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
(Understanding) ในด้านจิตพิสัย (Affective Domain) โดยในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในประเด็นนี้นั้น ผู้สอนต้องดาเนินการสร้างทักษะให้กับนักศึกษาโดยครอบคลุมถึง
การอธิ บ าย สรุ ป แยกแยะ ๑) ประเด็ น คุ ณ ธรรมตามบริ บ ทของสั ง คม และ ๒) ประเด็ น
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมในแง่มุมต่างๆ อีกทั้งเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว
จะต้องสามารถดารงตนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งทั้งในบริบทสังคมไทย และสังคมโลกได้ต่อไป
๑.๒ สามารถประยุกต์การออกแบบทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๒ ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อสร้างคาตอบที่ตรงกับความต้องการ โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน สาธารณสุขและ
ความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอื่น
ตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
สาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๒. จะเป็นการต่อยอดจากข้อ ๔. ในประเด็นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ (Applying) องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
ซึ่งจัดอยู่ในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้าน ได้แก่ บริบทใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากประเด็นความปลอดภัย เศรษฐศาสตร์
ฯลฯ
๒. ด้านความรู้
- ๑๖-
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๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและความรู้เฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ข้อ ๑ ความสามารถในการระบุปัญหา สร้ า งความสัมพัน ธ์ และ
แก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมที่ ซั บ ซ้ อ นโดยท าการประยุ กต์ ใ ช้ ห ลั ก การทางวิ ศ วกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๑. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีความรู้พื้นฐาน
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การที่ ส าคั ญ ทั้ ง ทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์
เพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
๒.๒ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการสรุปผล
มาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๖ ความสามารถในการพัฒนาและดาเนินการทดลองที่เหมาะสม
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการ
สรุปผล
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๖. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นความสามารถในการใช้
ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการประยุกต์แก้ปัญหา มีการพัฒนาและ
ดาเนินการทดลองหรือทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถศึกษา วิเคราะห์ ระบุประเด็นปัญหาและสรุปผลอย่างมีระบบ โดยพิจารณา
องค์ประกอบด้านต่างๆ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ข้อ ๑ ความสามารถในการระบุปัญหา สร้ า งความสัมพัน ธ์ และ
แก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมที่ ซั บ ซ้ อ นโดยท าการประยุ กต์ ใ ช้ ห ลั ก การทางวิ ศ วกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๑. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ทาให้สามารถระบุปัญหา เชื่อมโยงได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๒ ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อสร้างคาตอบที่ตรงกับความต้องการ โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน สาธารณสุขและ
ความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอื่น
ตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๒. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ได้คาตอบที่ตรงกับความต้องการ (Requirement) โดยคานึงถึง
ปัจจัย และข้อจากัดในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
๓.๒ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ใหม่ นามาประยุกต์ใช้
มาตรฐ่านผลการเรียนรู้ข้อ ๗ ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้
กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
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แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๗. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางปัญญา
ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๓ ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๓. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีความสามารถใน
การสื่อสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
กับกลุ่มคนที่หลากหลาย
๔.๒ สามารถในการทางานเป็นทีม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๕ ความสามารถในการทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในฐานะสมาชิ ก หรื อ ผู้ น าในการสร้ า งเป้ า หมาย การวางแผนงาน ท างานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดและสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
ร่วมกัน
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๕. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขปัญหาในฐานะผู้นา สามารถร่วม
ทางานในฐานะสมาชิก รู้จักบทบาทและหน้าที่
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้เครื่องมือคานวณทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
มาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๖ ความสามารถในการพัฒนาและดาเนินการทดลองที่เหมาะสม
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการ
สรุปผล
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๖. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีความสามารถใน
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ค านวณทางวิ ศ วกรรม คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๕.๒ ใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
มาตรฐ่านผลการเรียนรู้ข้อ ๗ ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้
กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
แนวคิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้อ ๗. เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ ข้ อ มูล ต่า งๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและสร้า งสรรค์ ด้ว ยความรู้ใหม่ และการ
ประยุกต์ใช้ใหม่

- ๑๘-

มคอ. ๑
องค์ความรู้ทั้ง ๗ ข้อนี้ ได้แสดงความเชื่อมโยงให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ครบตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ แ ต่ ล ะด้ า นของคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ที่ ๒ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง ๕ ด้ า น ภายใต้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังตารางเปรียบเทียบแนบท้าย

- ๒-

ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตร์

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

๑.๑

๑.๒

๑

ด้านความรู้

๒.๑

ด้านทักษะทางปัญญา

๒.๒

x

๒

๓.๑

๓.๒

x

๗

๔.๒

๕.๑

๕.๒

x
x

x

๕
๖

๔.๑

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

x

๓
๔

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

x
x

x
x

x

