
การรบัรองปรญิญาแบบองคค์วามรู ้
(Self-Declaration)

รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษพ์นัธุ ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และ

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา



พนัธกิจ (MISSION)

“พฒันาคุณภาพการประกอบวชิาชีพวศิวกรไทยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศเพื่อประชาชนและสงัคม”

วิสยัทศัน ์(VISION)

“ยกระดบัวศิวกรไทยสู่สากล เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื”

2



COET 02
Licensing
‐ Examination
‐ Readiness for professional practices
‐ Professional upgrading

01

03

Education
‐ Track 1: Outcome Based (OB)
‐ Track 2: TABEE (WA)

Professional Practice & Development
‐ Code of Services (COSs) 
‐ Code of Conducts (COCs)
‐ Code of Practices (COPs)
     * Continuing professional development (CPD)

พนัธกิจ (MISSION)

การออกใบอนุญาต

การปฏิบตัิวิชาชีพและการพฒันา

การศึกษา
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• CAPACITY BUILDING
• - Initial Professional Development (IPD)    
• (Individual practice & Juristic practice)
• - Continuing Professional Development (CPD)
• - Technology Transfer (TTr.)

(Individual & Juristic person)
DUTIES AND RESPONSIBILITY, COMMITMENT TO 
COMPETENCY REQUIREMENT / ASSESSMENT
- Responsible charge
- Significant Engineering Work
- Professional Achievement

PROFESSIONAL PRACTICE REGULATION
• Knowledge
• Technical
• Management
• Sustainability

Code of Services 
Code of Conduct
Code of Practices

GRADUATE 
ATTRIBUTES

PR
O

FE
SS

IO
N

A
L

C
O

M
PE

TIT
IV

EN
ES

S

COMPETENCY 
FRAMEWORK

 Professional Practice
 Engineering Service
 Professional Business Sectors

SDGCOETTABEE/TABET
WA/SA IPEA/APEC UN

COMPETENCE CRITERIA
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Revamp & Expansion

Breakthrough Direction

Networking & Global Public Caring

Openly
Digital
COE

o สรา้งความรว่มมือภาครฐัรว่มเอกชน

o สรา้งพลงันิตบิุคคลสมาชิกและสมาคมพนัธมิตรเครือข่าย

o เชื่อมโยงขอ้มูลเปิดสูส่าธารณะ 

o มีธรรมาภิบาล จติอาสาสาํนึกรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

o ปรบัระบบบริหารจดัการสภาวิศวกรยุคใหม่ 

o ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายดิจติลั

o ก่อสรา้งที่ทาํการสาํนกังานสภาวิศวกรแห่งใหม่ 

o มาตรฐานการศึกษา (Track I, Track II)

o มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

o ยกระดบัการประกอบวิชาชีพ

o Engineering Competency

MOVE FORWARD

แผนที่นาํทางสภาวิศวกร (COET ROADMAP)
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Platform PublicMaximizing

ส่งเสริมระบบมาตรฐาน

การศึกษาให้เป็นสากล
พฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพ

และการให้บริการวิชาชีพ
เพื่อให้แข่งขนัได้

ในระดบัสากล

STRONGER TOGETHER

แผนยุทธศาสตรส์ภาวิศวกร (COET STRATEGIC PLAN)
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แนวทางในการดาํเนินการ-การรบัรองปริญญา

01

02

03

ยกเลิกการรบัรองปรญิญาทั้งหมดแลว้ใชส้อบอยา่งเดียว 

(สอบ Fundamental Engineering และ Professional Engineering)

ระยะยาว

รบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์(TABEE) แทน การรบัรองปริญญาแบบเดิม Input based 

รว่มกบัการสอบวดัองคค์วามรู ้(สอบ Fundamental Engineering และ Professional Engineering)

ทางเลือก

ปลดล็อคการรบัรองปริญญาแบบเดิม Input based มาพิจารณาองคค์วามรู ้แทน การพิจารณาชื่อ

วิชาและรายละเอียดแตล่ะรายวิชา รว่มกบัการสอบวดัองคค์วามรู ้(สอบ Fundamental Engineering 

และ Professional Engineering)

ระยะสั้น
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กระบวนการการรบัรองปรญิญาฯ โดยไม่กา้วก่ายการจดัการศึกษา

สภาวิศวกรมิไดบ้งัคบัใคร สภาวิศวกรเสนอทางเลือก

ให ้การเลือกเป็นความสมคัรใจของสถาบนัการศึกษา
*

สภาวิศวกรใหค้วามสาํคญักบัสถาบนัการศึกษา

ในฐานะหุน้สว่นการผลิตเดียวกนั
*

สภาวิศวกรใชว้ิธีการและกระบวนการรบัรองปริญญาตาม

มาตรฐานสากล โดย สถาบนัการศึกษาจดัทาํ คาํรบัรองตนเอง  

(Self-Declaration) เพื่อยนืยนัความพรอ้ม ในการรบัรองปริญญาฯ 

ผ่านทาง Desktop Assessment

*
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การจดัทาํแบบคาํรบัรองตนเอง 
(Self-Declaration)
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การจดัทาํคาํรบัรองตนเอง (Self-Declaration)

การรบัรองปริญญาแบบองคค์วามรู ้(Self-Declaration) 

หมายถึง การรบัรองขอ้ความครบถว้นและตรงตามระเบียบสภาวศิวกรวา่ดว้ยองคค์วามรูฯ้

ภาพรวมหลกัสูตร

หน่วยกิตรวมทั้งหลกัสูตรตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิตไมน่อ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 

(ตามกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม)

หน่วยกิตวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรมและวชิาเฉพาะสาขาตอ้งมีหน่วยกิตรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

(ตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกรวา่ดว้ยการรบัรองฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561)

ตรวจขอ้ความครบถว้น ตามแบบคาํขอรบัรองปริญญาที่สถาบนัยืน่มา และแบบการตรวจ (Checklist)
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คาํรบัรองตนเอง (Self-Declaration)

 วตัถุประสงคเ์พื่อยนืยนัความพรอ้มในการประเมินและการขอรบัรองปริญญาฯ 

ประกอบดว้ย 6 สว่น ดงันี้

 สว่นที่ 1 หลกัสูตร

 สว่นที่ 2 นิสิต/นกัศึกษา

 สว่นที่ 3 คณาจารย์

 สว่นที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคค์วามรู ้

 สว่นที่ 5 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรูแ้ละการประกนัคณุภาพการศึกษา

 สว่นที่ 6 ภาคผนวก
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สว่นที่ 2 “นิสิต/นกัศึกษา 

คณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์

- ประกาศสภาวิศวกร ที่ 92/2563 

เรื่อง ลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคส์าํหรบัการประกอบวิชาชีพควบคมุ โดยมีรายละเอียดดงันี้

- ลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร ์หรือเทียบเท่าตามขอ้ตกลงทางการศึกษา (Washington 
Accord)

- ลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร ์หรือหลกัสูตรการศึกษาเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้น
วศิวกรรมหรือเทียบเท่าตามขอ้ตกลงทางการศึกษา (Sydney Accord)

(ระบลุกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์(Graduate Attributes) ใหค้รบถว้นมากที่สดุ โดยนาํรายวชิาในหลกัสูตรทัง้หมดมากรอก
ขอ้มูล)
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สว่นที่ 2 “นิสิต/นกัศึกษา (คณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ Graduate Attributes) (1)

ลาํดบั ลกัษณะสมบตั ิ

(Attributes)

ความแตกตา่งของลกัษณะสมบตัิ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร ์

(Engineering Program) 

ตามขอ้ตกลง Washington Accord

หลกัสูตรเทคโนโลยทีางวิศวกรรม 

(Engineering Technology Program) 

ตามขอ้ตกลง Sydney Accord

1 ความรูด้า้น

วิศวกรรม 

(Engineering 

Knowledge)

ระดบัความรูท้างกวา้ง และทางลึก 

หมวดความรู ้ทฤษฎี และการฝึก

ปฏิบตัิ

สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างดา้นคณิตศาสตร ์ 

วิทยาศาสตร ์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรูเ้ฉพาะ

ทางวิศวกรรม เพื่อการแกไ้ขและหาคาํตอบของปัญหาทาง

วิศวกรรมที่ซบัซอ้น

สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างดา้นคณิตศาสตร ์ 

วิทยาศาสตร ์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรูเ้ฉพาะทาง

วิศวกรรม เพื่อนิยามและใช ้ขั้นตอนวิธี กระบวนการ 

ระบบงานหรือวิธีการทางวิศวกรรม

2 การวิเคราะห์

ปัญหา 

(Problem 

Analysis)

ระดบัความซบัซอ้นของการวิเคราะห์

ปัญหา

สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบคน้ และวิเคราะหป์ัญหา

ทางวิศวกรรมที่ซบัซอ้น เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปของปัญหาที่มี

นยัสาํคญั โดยใช ้หลกัการทางคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์

ธรรมชาต ิ และวิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์

สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบคน้ และวิเคราะหป์ัญหาทาง

วิศวกรรมทัว่ไป เพื้อใหไ้ดข้อ้สรุปของปัญหาที่มีนยัสาํคญั 

โดยใชเ้ครื่องมือวิเคราะหแ์ละอุปกรณ ์อยา่งเหมาะสมตาม

สาขาความชาํนาญ

3 การออกแบบ/

พฒันาหาคาํตอบ

ของปัญหา

(Design/Develop

ment of 

Solutions)

ระดบัความกวา้งขวาง และ

ความจาํเพาะของปัญหาทางวิศวกรรม 

(เป็นปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

หรือเป็นปัญหาที่เคยพบมาแลว้ หรือ

เป็นปัญหาที่มีขอ้กาํหนดการ

ดาํเนินการมาก่อน)

สามารถพฒันาหาคาํตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่

ซบัซอ้น และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ 

ตามความจาํเป็นและเหมาะสมกบัขอ้พิจารณาทางดา้น

สาธารณสุข ความปลอดภยั วฒันธรรม สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม  

สามารถพฒันาหาคาํตอบของปัญหาทางเทคโนโลยี

วิศวกรรมทัว่ไป และมีสว่นช่วยออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือ

กระบวนการ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมกบัขอ้พิจารณา

ทางดา้นสาธารณสุข ความปลอดภยั วฒันธรรม สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 
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ลาํดบั ลกัษณะสมบตั ิ

(Attributes)

ความแตกตา่งของลกัษณะสมบตัิ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร ์

(Engineering Program) 

ตามขอ้ตกลง Washington Accord

หลกัสูตรเทคโนโลยทีางวิศวกรรม 

(Engineering Technology Program) 

ตามขอ้ตกลง Sydney Accord

4 การสืบคน้

(Investigation)

ระดบัความรูท้างกวา้ง และทางลึก

ของการสืบคน้และการทดสอบ 

ทดลอง

สามารถดาํเนินการสืบคน้เพื่อหาคาํตอบของปัญหาทาง

วิศวกรรมที่ซบัซอ้น โดยใชค้วามรูจ้ากงานวิจยัและ

วิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบการทดลอง การ

วิเคราะห ์และการแปลความหมายของขอ้มูล การ

สงัเคราะหข์อ้มูลเพื่อใหไ้ดผ้ลสรุปที่เชื่อถือได้

สามารถดาํเนินการสืบคน้เพื่อหาคาํตอบของปัญหาทาง

วิศวกรรมทัว่ไป การกาํหนดตาํแหน่ง การคน้หาและ

เลือกใชข้อ้มูลจากมาตรฐานการปฎิบตัวิิชาชีพ ฐานขอ้มูล 

การสืบคน้ทางเอกสาร การออกแบบการทดสอบและ

ทดลองเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปที่เชื่อถือได ้

5 การใชเ้ครื่องมือ

ทนัสมยั

(Modern Tool 

Usage) 

ระดบัความเขา้ใจในการใชเ้ครื่องมือ

อยา่งเหมาะสม

สามารถสรา้ง เลือกใช ้เทคนิควิธี ทรพัยากร และใช้

เครื่องมือทนัสมยัทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ ์การทาํแบบจาํลองของ

งานทางวิศวกรรมที่ซบัซอ้นที่เขา้ใจถึงขอ้จาํกดัของ

เครื่องมือตา่งๆ

สามารถเลือกใช ้เทคนิควิธี ทรพัยากร และใชเ้ครื่องมือ

ทนัสมยัทางวิศวกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึง

การพยากรณ ์การทาํแบบจาํลองของงานทางวิศวกรรม

ทัว่ไปที่เขา้ใจถึงขอ้จาํกดัของเครื่องมือตา่งๆ

6 วิศวกรและ

สงัคม

(The Engineer 

and Society) 

ระดบัความรูแ้ละความรบัผิดชอบ สามารถใชเ้หตแุละผลจากหลกัการและความรูท้ี่ไดร้บั

มาประเมินประเด็นและผลกระทบตา่งๆ ทางสงัคม ชี

วอนามยั ความปลอดภยั กฎหมาย และวฒันธรรมที่

เกี่ยวพนักบัการปฏิบตัวิิชาชีพวิศวกรรม

สามารถแสดงว่ามีความเขา้ใจในประเด็นตา่งๆ ทางสงัคม 

ชีวอนามยั ความปลอดภยั กฎหมาย และวฒันธรรมที่

เกี่ยวพนักบัการปฏิบตัวิิชาชีพในระดบัเทคโนโลยี

วิศวกรรม

สว่นที่ 2 “นิสิต/นกัศึกษา (คณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ Graduate Attributes) (2)
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ลาํดบั ลกัษณะสมบตั ิ(Attributes) ความแตกตา่งของลกัษณะ

สมบตัิ

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร ์

(Engineering Program) 

ตามขอ้ตกลง Washington Accord

หลกัสูตรเทคโนโลยทีางวิศวกรรม 

(Engineering Technology Program) 

ตามขอ้ตกลง Sydney Accord

7 สิ่งแวดลอ้มและความยัง่ยนื

(Environment and 

Sustainability)

ประเภทของคาํตอบของปัญหา สามารถเขา้ใจผลกระทบของคาํตอบของปัญหางาน

ทางวิศวกรรมในบริบทของสงัคมและ สิ่งแวดลอ้ม 

และสามารถแสดงความรูแ้ละความจาํเป็นของการ

พฒันาที่ยัง่ยนื

สามารถเขา้ใจผลกระทบของคาํตอบของปัญหางานดา้น

เทคโนโลยวีิศวกรรมในบริบทของสงัคมและ สิ่งแวดลอ้ม 

และสามารถแสดงความรูแ้ละความจาํเป็นของการพฒันา

ที่ยัง่ยนื

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ

(Ethics) 
ความเขา้ใจและระดบัของการ

ปฏิบตัวิิชาชีพ

สามารถใชห้ลกัการทางจรรยาบรรณและมีสาํนึก

รบัผิดชอบตอ่มาตรฐานการปฏิบตัวิิชาชีพ

วิศวกรรม

มีความเขา้ใจและมีสาํนึกรบัผิดชอบตอ่การมาตรฐานปฏิบตัิ

วิชาชีพในระดบัเทคโนโลยวีิศวกรรม

9 การทาํงานเดี่ยวและทาํงาน

เป็นเป็นทีม

(Individual and Team work)

บทบาทและความหลากหลาย

ของสาขาวิชาชีพ

ทาํหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในดา้นการ

ทาํงานเดี่ยว และการทาํงานฐานะผูร้ว่มทีมหรือผูน้าํ

ทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ

ทาํหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในดา้นการทาํงานเดี่ยว 

และการทาํงานฐานะผูร้ว่มทีมหรือผูน้าํทีมที่มีความ

หลากหลายทางเทคนิค

สว่นที่ 2 “นิสิต/นกัศึกษา (คณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ Graduate Attributes) (3)
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ลาํดบั ลกัษณะสมบตั ิ

(Attributes)

ความแตกตา่งของ

ลกัษณะสมบตัิ

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร ์(Engineering Program) 

ตามขอ้ตกลง Washington Accord

หลกัสูตรเทคโนโลยทีางวิศวกรรม (Engineering Technology Program) 

ตามขอ้ตกลง Sydney Accord

10 การสื่อสาร

(Communication)

ระดบัของการสื่อสาร

ตามประเภทของ

กิจกรรมที่ตอ้งทาํ

สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซบัซอ้นกบักลุม่ผูป้ฏิบตัิ

วิชาชีพวิศวกรรมและสงัคมโดยรวมไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงานทาง

วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงานวิศวกรรม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล สามารถนาํเสนอ สามารถใหแ้ละ

รบัคาํแนะนาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน

สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมทัว่ไปกบักลุม่ผูป้ฏิบตัวิิชาชีพวิศวกรรม

และสงัคมโดยรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียน

รายงานทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงานวิศวกรรม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล สามารถนาํเสนอ สามารถใหแ้ละรบัคาํแนะนาํ

งานไดอ้ยา่งชดัเจน

11 การบริหารโครงการ

และการลงทุน

(Project Management 

and Finance)

ระดบัของการจดัการที่

ตอ้งดาํเนินการที่มี

ความแตกตา่งของงาน

สามารถแสดงว่ามีความรูแ้ละความเขา้ใจหลกัการทาง

วิศวกรรมและการบริหารงาน และสามารถประยุกตใ์ช้

หลกัการบริหารในงานของตน ในฐานะผูร้ว่มทีมและ

ผูน้าํ ทีมเพื่อบริหารจดัการโครงการวิศวกรรมที่มี

สภาพแวดลอ้ม การทาํงานความหลากหลายสาขา

วิชาชีพ  

สามารถแสดงว่ามีความรูแ้ละความเขา้ใจหลกัการทางวิศวกรรมและ

การบริหารงาน และสามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการบริหารในงานของตน 

ในฐานะผูร้ว่มทีมและผูน้าํ ทีมเพื่อบริหารจดัการโครงการวิศวกรรมที่

มีสภาพแวดลอ้มการทาํงานความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

12 การเรียนรูต้ลอดชีพ

(Life-long learning)

การเตรียมตวัและ

ความลึกของการเรียนรู ้

ตอ่เนื่อง

ตระหนกัและเห็นความจาํเป็นในการเตรียมตวัเพื่อให้

สามารถการปฏิบตังิานไดโ้ดยลาํพงัและสามารถการ

เรียนรูต้ลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดา้น

เทคโนโลยแีละวิศวกรรม

ตระหนกัและเห็นความจาํเป็นในการเตรียมตวัเพื่อใหส้ามารถการ

ปฏิบตังิานไดโ้ดยลาํพงัและสามารถการเรียนรูต้ลอดชีพเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงทางความรูเ้ฉพาะดา้นเทคโนโลยวีิศวกรรม

ที่มา : Graduate Attribute Profiles, “Graduate Attributes and Professional Competencies” Version 2 - 18 June 2009, International Engineering Alliance (IEA).

สว่นที่ 2 “นิสิต/นกัศึกษา (คณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ Graduate Attributes) (4)
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สว่นที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคค์วามรู ้

- สว่นที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคค์วามรู ้ประกอบดว้ย

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกบัองคค์วามรูท้ี่สภาวิศวกรกาํหนด (Curriculum Mapping)

2. ตารางแสดงผูส้อนในแตล่ะองคค์วามรู ้

17



 ประกอบดว้ย

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกบัองคค์วามรูท้ี่สภาวิศวกรกาํหนด (Curriculum Mapping)
ตารางการเทียบองคค์วามรู ้สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคมุ}

{ชื่อหลกัสูตร} / {ชื่อสาขาวิชา} / {ชื่อวิชาเอก/แขนงวิชา}

{ชื่อสถาบนัการศึกษา} / สาํหรบัผูเ้ขา้ศึกษาปีการศึกษา {ปีการศึกษา-ปีการศึกษา}

สว่นที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคค์วามรู ้

องคค์วามรูท้ี่สภาวิศวกรกาํหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกบัองคค์วามรู ้ ชื่อวิชา ภาระ (หน่วยกิต/ชั่วโมง)
องคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ระบุรายละเอียดองค์ความรูแ้ต่ละ

สาขาตามระเบียบของสภาวศิวกร

ระบเุฉพาะเนื้อหาตาม มคอ.2 ที่เกี่ยวขอ้งหรอื

ความคาดหวงัในแตล่ะรายวชิาหรอืหลายวชิา

มาแสดงความเชื่อมโยงระหวา่งรายวชิากบั

องคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวทิยาศาสตร์

MAT xxx 

ระบรุหสัวชิาและชื่อวชิา
ภาระ (หน่วยกิต/ชัว่โมง) ทัง้หมดที่

สมัพนัธก์บัองคค์วามรูพ้ื้นฐานทาง

วทิยาศาสตร ์(รวมภาระหน่วยกิต

ทัง้หมดตามนํา้หนักขององคค์วามรู)้

องคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวิศวกรรม “---------” “---------” “---------”

องคค์วามรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรม “---------” “---------” “---------”
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 ประกอบดว้ย

2. ตารางแสดงผูส้อนในแตล่ะองคค์วามรู ้
ตารางการเทียบองคค์วามรู ้สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคมุ}

{ชื่อหลกัสูตร} / {ชื่อสาขาวิชา} / {ชื่อวิชาเอก/แขนงวิชา}

{ชื่อสถาบนัการศึกษา} / สาํหรบัผูเ้ขา้ศึกษาปีการศึกษา {ปีการศึกษา-ปีการศึกษา}

สว่นที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคค์วามรู ้

สาระการเรียนรูข้องแตล่ะวิชา

ระบรุายวชิาที่เกี่ยวขอ้งหรอืความคาดหวงั

รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน

ระบรุายชื่อและคณุวฒุิการศึกษาผูส้อน

องคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

MAT xxx ระบรุหสัวชิาและชื่อวชิา
1. ชื่อ-สกุล

วศ.บ. xxx (มหาวทิยาลยั xxx)

วศ.ม. xxx (มหาวทิยาลยั xxx)

Ph.D. xxx (มหาวทิยาลยั xxx)

ประสบการณส์อน xx ปี

เคยสอนในหลกัสูตรที่สภาวศิวกรรบัรอง (หลกัสูตร....)

องคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวิศวกรรม

ENG xxx ระบรุหสัวชิาและชื่อวชิา

องคค์วามรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรม

ENG xxx ระบรุหสัวชิาและชื่อวชิา
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สรุป สาระสาํคญัที่ตอ้งระบุในเลม่คาํรบัรองตนเอง (Self-Declaration)

 หวัขอ้ที่ตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของขอ้บงัคบัและระเบียบของการรบัรองปริญญา

 หลกัสูตรผ่านสภามหาวิทยาลยั

- หลกัสูตรใหมต่อ้งยืน่ขอและไดร้บัการรบัรองกอ่นเปิดรบันักศึกษา

- หลกัสูตรปรบัปรุงตอ้งยืน่ขอภายใน 1 ปี นับแต่วนัที่สถานศึกษาเห็นชอบปรบัปรุง

 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร

- เพื่อใหผู้ท้ี่สาํเร็จการศึกษาสามารถประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์(Graduate Attributes) แบ่งออกเป็น 2 แบบ

- ลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร ์หรือเทียบเท่าตามขอ้ตกลงทางการศึกษา (Washington Accord)

- ลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร ์หรือหลกัสูตรการศึกษาเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นวศิวกรรม

หรือเทียบเท่าตามขอ้ตกลงทางการศึกษา (Sydney Accord)

(ระบลุกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์(Graduate Attributes) ใหค้รบถว้นมากที่สดุ โดยนาํรายวชิาในหลกัสูตรทัง้หมดมากรอกขอ้มูล)
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สรุป สาระสาํคญัที่ตอ้งระบุในเลม่คาํรบัรองตนเอง (Self-Declaration)

 หวัขอ้ที่ตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของขอ้บงัคบัและระเบียบของการรบัรองปริญญา

 ประกนัคณุภาพการศึกษา (ระดบัสถาบนัการศึกษา)

 อตัราสว่นระหวา่งอาจารยป์ระจาํต่อนักศึกษา 1 ต่อ 20 (ตามแผน/ตามจริงการรบันักศึกษา)

 คณุสมบตั ิประธานหลกัสูตร/อาจารยผ์ูส้อน เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกรฯ 

 ผูใ้หข้อ้มูลคาํรบัรองตนเอง อธิการบดีหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย

 วิชา/เนื้อหาวิชา ที่ขอเทียบองคค์วามรูใ้นหมวดองคค์วามรูพ้ื้นฐานวทิยาศาสตร ์องคค์วามรูพ้ื้นฐาน

วศิวกรรมศาสตรแ์ละองคค์วามรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรม (ครบถว้นตามระเบียบฯ วา่ดว้ยองคค์วามรู ้พ.ศ. 2562)

- โดยสถาบนัการศึกษาตอ้งยนืยนัไดว้า่นักศึกษาไดเ้รียนรายวชิา/เนื้อหาที่ขอเทียบองคค์วามรูค้รบถว้น

 แบบการตรวจ (CheckList) ตามที่ใหส้ถาบนัจดัสง่มา
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แบบการตรวจ (Checklist)
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (1) 
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (2) 
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (3) 
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (4) 
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (5) 
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (6) 
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (7) 
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (8) 
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 แบบการตรวจ (CHECKLIST) สาํหรบัการรบัรองปริญญาฯ (9) 
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THANK YOU


