
 

 

                                                     แบบฟอร์มเสนอโครงการ 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน 

ของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง) 

----------------------------------- 
1. ช่ือโครงการ  (ภาษาไทย)           การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีมีการจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทํางานและงานวิจัย (Talent-WIL) 

2. รายละเอียดคณะทํางาน  

 ท่ีปรึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

1. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ตําแหน่ง อธิการบดี  

        สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ตําแหน่ง คณบดี 

       สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

3. ชื่อ อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

       สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

4. ชื่อ อาจารย์สารัลย์ กระจง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานศูนย์สหกิจศึกษา  

       สังกัด มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภายนอก 
1. ชื่อ ศ.ดร.โกสิน จํานงไทย ตําแหน่ง ศาสตราจารย์ 

       สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. ชื่อ ผศ.ดร.พูลศักด์ิ โกษียาภรณ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการด้านพัฒนากําลังคนสเต็ม 

       สังกัด สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการภาคเอกชน 

1. ชื่อ ดร.ชานนท์ ตุลาบดี ตําแหน่ง ประธานกรรมการ  

       สังกัด บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด 

2. ชื่อ คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  

       สังกัด บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 หัวหน้าโครงการ 

  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา  

  ตําแหน่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

  สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  เบอร์ 086-5396295 อีเมล์ chaiyanc@uru.ac.th 
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 ผู้ร่วมโครงการ 

1. ชื่อ อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร 

    ตําแหน่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

   สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

   เบอร์ 099-5432784 อีเมล์ Sornnen@hotmail.com 

2. ชื่อ อาจารย์กาญจนา ดาวเด่น 

  ตําแหน่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

    สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  เบอร์ 063-7849995 อีเมล์ nadaoden@gmail.com 

 

3. งบประมาณ 1,500,000 บาท / ระยะเวลาโครงการ 3 ปี 

 

4. ขอบเขตของโครงการ 

   

  การพัฒนาหลักสูตร/การออกแบบหลักสูตรใหม่ ท่ีมีช่วงเวลาของการทํางานในสถาน

ประกอบการตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome) เป็นเป้าหมายหลัก          

ในการประเมินผล เพ่ือมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตยุคใหม่ท่ีทํางานได้จริงและเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

 

5. สาระสําคัญของโครงการ 

    

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นหลักสูตรสหวิทยาการศาสตร์ระหว่าง 

อิเล็กทรอนิกส์  สมองกลฝังตัว การสื่อสารและการควบคุม และร่วมออกแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางานร่วมกับบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด และ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ตลอดการศึกษา

ในหลักสูตรและเน้นการปฏิบัติงานจริง 1 ปี ในปีสุดท้ายรูปแบบสหกิจศึกษาและจะต้องมีโจทย์วิจัยท่ีเข้าโครงการ 

Talent Mobility ซ่ึงจะทําให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัยท่ีมีอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําและวิจัยร่วมกับนักศึกษา 

การปฏิบัติงานของนักศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานและงานวิจัย Talent-WIL ดังแสดง

ในรูปท่ี 1 จะทําให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฝ่าย วิจัยและพัฒนา ในฐานะ ผู้ช่วยวิจัย และเป็นการพัฒนาให้นักศึกษา

ได้รู้จักนวัตกรรมท่ีจะทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ในอนาคต ท้ังนี้บริษัทท้ังสองเป็น

บริษัทท่ีเริ่มต้นจากกการเป็นผู้ประกอบการใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และยังจัด
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จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปท่ัวโลกดังนั้นบริษัทจึงมีความ พร้อมท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้

นักศึกษาได้บ่มเพาะความรู้ในภาคสนามร่วมกับสถานประกอบการในระยะเวลาตลอดการศึกษาในการจัดการเรียนการ

สอน 

Input

บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากดั
และสถานประกอบการอื�นๆที�เกี�ยวข้อง
นักศึกษาและอาจารย์ประจําหลักสูตร

แหล่งทนุสนบัสนนุ
สวทน สกอ และ สกว.

นโยบายมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์

นโยบายประเทศ Thailand 4.0

มาตรฐานหลักสูตร
ปี 2558

Talent Mobility

WIL

ระบบสนับสนุน
มหาวิทยาลัย

Process

-มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมร่วมกับ
สถานประกอบการ
-มีงานวิจัยและองค์ความรู้ร่วม
กับสถานประกอบการ
-มีรายได้ระหว่างดําเนินการ
นักศึกษา อาจารย์และมหาวิทยาลัย
-มีเครือข่ายการเรียนรู้

นักศึกษา (ผู้ช่วยวิจัย)
ผู้เช่ียวชาญ (อาจารย์)
ผู้ประกอบการ 

-มีเครือข่ายแชร์ห้องปฏิบัติการ
สถานประกอบการ
มหาวิทยาลัย

Output

-เกิดการยกระดับความน่าเช่ือถือ 
(นักศึกษา อาจารย์และมหาวิทยาลัย)

-นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะทํางาน
-นักศึกษามีโอกาสได้งานทําและ
เป็นผู้ประกอบการ Start Up
-ยกระดับสถานประกอบการด้วยนวัตกรรม
-มีโอกาสเกิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

-หลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อม
ในการทํางานในสถานประกอบการ
- หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
-หลักสูตรเป็นที่ยอมรับและเป็นท่ีนิยม
ของนักศึกษาใหม่และสถานประกอบการ
-สถานประกอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ต่อการแข่งขันสู่เวทีโลก

Impact Outcome  
ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานและงานวิจัย Talent-WIL 

 

6. หลักการและเหตุผล 

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือนําพาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศไทย 4.0 คุณภาพ “คน” ท่ีคาดหวัง คือ ต้องมีศักยภาพสูงสามารถทํางานได้

จริงในบริบทต่างๆ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่และเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แข่งขันได้ใน

เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้การลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือสร้างและสะสมองค์ความรู้นับเป็นกลไก

สําคัญหนึ่งในการขับเคลื่อน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตัวชี้วัดท่ีใช้ในการวัดระดับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศต่างๆ โดยพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GERD/GDP) ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกส่วนใหญ่อยู่ท่ีร้อยละ 0.3-2.01 การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและ

พัฒนาในภาคเอกชนของประเทศให้เพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากการพัฒนาในภาคเอกชนถือเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญต่อการ

พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน พบว่า การท่ีจะทําให้ภาคเอกชน

มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจําเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง โครงการส่งเสริมบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีด
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ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดําเนินงานโครงการ Talent Mobility ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 และสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2560 ในการดําเนิน

โครงการ Talent Mobility ประจําปีงบประมาณ 2561 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ยังมีการดําเนินงาน

การเรียนการสอนในการฝึกสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการ

ทํางาน (WIL) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. 

   อย่างไรก็ตามการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาในรูปแบบ Talent-WIL จะต้องตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้ประกอบการในด้านอุสาหกรรม 10 เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมนโยบายแห่งชาติ จากการ

ประมวลผลความพร้อมของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมท่ี

จะปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic Engineering) ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายคือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) หลักสูตรวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ได้ทําความร่วมมือกับบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560  ในโครงการ

นําร่องหลักสูตร “Talent-WIL” แห่งแรกของประเทศไทย และยังส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการเป็น

ผู้ประกอบการหําดม่ (Start Up) ยิ่งกว่านั้นในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ลงนามความร่วมมือกับฝ่ายชุดโครงการ

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สํานักงานกองทุนวิจัย (สกว.) เป็นศูนย์อํานวยความสะดวก

ภาคเหนือ “ชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 

   การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะต้องเป็นหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาใน

รูปแบบ Talent-WIL ร่วมกับบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด ซ่ึงบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์ของโลกเนื่องด้วยบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นเครือของ บริษัท กราวิเทค จํากัด ซ่ึงเป็น

สํานักงานใหญ่ท่ีสหรัฐอเมริกาท่ีวิจัยและพัฒนาด้านอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมท้ังพัฒนาซอฟแวร์จัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปท่ัวโลก หลักสูตรนี้ได้จะออกแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานร่วมกับบริษัท    

กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัดและบริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  ตลอดการศึกษาในหลักสูตรและเน้น

การปฏิบัติงานจริง 1 ปี ในปีสุดท้ายรูปแบบสหกิจศึกษาและจะต้องมีโจทย์วิจัยท่ีเข้าโครงการ Talent Mobility ซ่ึงจะ

ทําให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัยท่ีมีอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําและวิจัยร่วมกับนักศึกษา การปฏิบัติงานของ

นักศึกษาในรูปแบบ Talent-WIL จะทําให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฝ่าย วิจัยและพัฒนา ในฐานะ ผู้ช่วยวิจัย และเป็น

การพัฒนาให้นักศึกษาได้รู้จักนวัตกรรมท่ีทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต  
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คํานิยาม*  
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) หมายความถึง อุตสาหกรรมการผลิตระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ออกแบบท่ีอยู่อาศัยอัจฉริยะซ่ึงเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ยกตัวอย่างเช่น  

1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board, LED, Sensors, RFID, 
Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home Appliances/Smart Home, CCTV, 
Wearable Devices, ระบบไร้สาย (Wireless), อุปกรณ์ โทรคมนาคม - Gateway Routers - Switching 
Equipment - อุปกรณ์ Emission /Transmission/Reception, อุปกรณ์ Network  

2 กลุ่มเดิมท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ HDD/IC/Diode/Transistor, Multilayer PCB, Flexible Printed Circuit  
  3 กลุ่มกิจการออกแบบ ได้แก่ IC Design, Embedded Design, Microelectronic Design 

  
*หมายเหตุ : ท่ีมา สวทน. (2560) คู่มือจัดทําข้อเสนอของบโปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   เพ่ือการออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีมีรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางานและงานวิจัย Talent-WIL ท่ีนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต ให้บัณฑิตมีความสามารถในการ

วิเคราะห์ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสามารถไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิผลซ่ึงส่งผลต่อการขับเคลื่อน

นโยบายประเทศไทย 4.0 

 

8. เป้าหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 

 

ระยะท่ี 1 ปีท่ี 1 การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

หัวข้อ รายละเอียด ตัวชี้วัด 

1 ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ต้องการ 

-หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีมีรูปแบบการจัดการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางานและงานวิจัย Talent-WIL จํานวน 1 หลักสูตร 

2 กระบวนการดําเนินการ 

-กระบวนการปรับปรุ งหลักสูตร

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

 

 

-หลักสูตร 1 หลักสูตร ท่ีประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1) จํานวนรายวิชาท่ีเหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการ

ภาคเอกชนโดยมีช่วงเวลาของการทํางานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2) จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนอย่างน้อย 3 แห่ง 

3) จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการอย่างน้อย 2 คน 
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-กระบวนการจัดกิจกรรมวิพากษ์

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 

-กระบวนการสร้างความร่วมมือใน

การออกแบบหลักสูตรร่วมกันกับ

สถานประกอบการ 

4) มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมออกแบบหลักสูตรอย่างน้อย 3 แห่ง 

5) กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรจํานวน 1 ครั้ง 

 

 

6) จํานวนความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างน้อย 1 แห่ง 

3 -กลยุทธ์การสอน 

 

-มีรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบเชิงบูรณาการ

กับการทํางานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ Pre-course Experience, WBL, 
Industrial Course, Industrial PrBL และ Talent Mobility + Co-op 
 
 

4 -วิธีการประเมิน -รายวิชาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยประเมินผลตามระเบียบการประเมินผล

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

-รายวิชาท่ีศึกษาในสถานประกอบการให้ประเมินผลร่วมกันโดยมีสัดส่วน 

50/50 

5 โครงสร้างหลักสูตร -โครงสร้างหลักสูตรมีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต ดังนี้ 

      ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               จํานวน        30 หน่วยกิต 

      ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                   จํานวน        91 หน่วยกิต 

           -วิชาแกนวิศวกรรม                      จํานวน        30 หน่วยกิต 

           -วิชาด้านบังคับ                           จํานวน        36 หน่วยกิต 

           -วิชาเฉพาะด้านเลือก                    จํานวน        12 หน่วยกิต 

           -วิชาชีพ                                    จํานวน        13 หน่วยกิต 

      ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                  จํานวน         6 หน่วยกิต 

*หมายเหตุ  

   -วิชาชีพเรียนในสถานประกอบการภาคเอกชนเป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน 

   -วิชาเฉพาะด้านเลือกเรียนในสถานประกอบการเป็น Industrial Course 
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โมเดล การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 

หัวข้อ ภาค 
การศึกษาปีท่ี 1 

ภาค 
การศึกษาปีท่ี 2 

ภาค 
ฤดูร้อน 

ช้ันปีท่ี 1 
 

เรียนศึกษาท่ัวไป 
(จํานวน 20 หน่วยกิต) 

เรียนศึกษาท่ัวไป+วิชาพ้ืนฐานสาขา 
(จํานวน 22 หน่วยกิต) 

Pre-course 
Experience 

ช้ันปีท่ี 2 เรียนศึกษาท่ัวไป+วิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรม(จํานวน 21 หน่วยกิต) 

เรียนศึกษาท่ัวไป+วิชาเฉพาะวิศวกรรม 
(จํานวน 21 หน่วยกิต) 

WBL 

ช้ันปีท่ี 3 วิชาเฉพาะวิศวกรรม+เตรียม Co-op  
(จํานวน 19 หน่วยกิต) 

วิชาเฉพาะวิศวกรรม ( Industrial Course) 
(จํานวน 12 หน่วยกิต) 

Industrial PrBL 

ช้ันปีท่ี 4 
 

Talent Mobility + Co-op 
(จํานวน 6 หน่วยกิต) 

Talent Mobility + Co-op 
(จํานวน 6 หน่วยกิต) 

 

รวม 
(127 หน่วยกิต) 

(จํานวน 66 หน่วยกิต) (จํานวน 61 หน่วยกิต)  

 
สมรรถนะท่ีผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรูปในแต่ละปี 
 

ช้ันปี สมรรถนะของผู้เรียน 

1 นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับวิชาศึกษาท่ัวไปทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมและ
มีความรู้เบ้ืองต้นทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรวมถึงมีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะด้วยเนื้อหาอบรมระยะสั้นในสถานประกอบการด้วย  Pre-course Experience 

2 นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับวิชาศึกษาท่ัวไปทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมข้ันสูง
และมีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยังมีเจตคติในการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคเอกชนด้วย WBL 

3 นักศึกษามีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะข้ันสูงท้ังภายใน

มหาวิทยาลัยและในสถานประกอบการภาคเอกชนด้วย Industrial Course และยังมีทักษะการค้นหาโจทย์

วิจัยในสถานประกอบการด้วย Industrial PrBL ยิ่งกว่านั้นนักศึกษายังมีบุคลิกภาพและทักษะท่ีพร้อม

สําหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้วยการเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษา 

4 นักศึกษาสามารถนําความรู้และทักษะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไปใช้ประโยชน์ในการทํางานใน

สถานประกอบการจริงด้วยการฝึกสหกิจศึกษาและมีทักษะการเป็นผู้ช่วยวิจัยในการดําเนินงานวิจัยด้วย

โครงการวิจัยจากโครงการ Talent Mobility 
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ระยะท่ี 2 ปีท่ี 2 นําหลักสูตรท่ีออกแบบในระยะท่ี 1 ไปใช้งานจริง พร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละปีและ

รายงานผลการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีการประเมินผลจาก

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานในหลักสูตร Pre-course experience จากนักศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

 

ระยะท่ี 3 ปีท่ี 3 การติดตามผลการประเมิน 

- การวางแผนพัฒนาคุณภาพท่ีได้จากผลการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการดังนี้ 

นําผลการประกันคุณภาพภายในจากการดําเนินงานหลักสูตรในระยะท่ี 2 มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพท่ี

ได้จากการประกันคุณภาพภายใน 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีได้จากการวางแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินคุณภาพภายในองค์ประท่ี 3 ในตัวบ่งชี้

ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาท่ีมีระดับเพ่ิมข้ึน 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพได้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสถาน

ประกอบการท่ีร่วมจัดการเรียนการสอน    

 

9. ข้ันตอนการดําเนินงาน พร้อมระบุกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  
  แผนการดําเนินงานระยะท่ี 1 การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 2561 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ยื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร             - 

2.ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร             20,000 

3.เก็บข้อมูลความต้องการบัณฑิตของ 

สถานประกอบกการ 

            200,000 

4.วิพากษ์หลักสูตร             300,000 

5.รวมรวมข้อมูล ปรับปรุงและจัดทําเล่มหลักสูตร

พร้อมเสนอคณะกรรมการ 

            100,000 

6.เข้าคณะกรรมการวิชาการคณะ             40,000 

7.เข้าคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย             40,000 

8.เข้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย             50,000 

9.ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักศึกษา             100,000 

10.เปิดการเรียนการสอน             50,000 

รวมงบประมาณในระยะที ่1 900,000 บาท 
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แผนการดําเนินงานระยะท่ี 2 การนําหลักสูตรท่ีได้ออกแบบไปใช้งานจริง 
 

ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 2562 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและเก็บข้อมูล

ประกันคุณภาพ 

            20,000 

2.ประชุมหลักสูตรเพ่ือพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานใน

สถานประกอบการและเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ 

            20,000 

3.กิจกรรมศึกษาดูงานและสถานประกอบการ             90,000 

4.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและเก็บข้อมูล

ประกันคุณภาพ 

            20,000 

5.ประชุมหลักสูตรเพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

ในการทํางานร่วมกับสถานประกอบการและเก็บ

ข้อมูลประกันคุณภาพ 

            20,000 

6.จัดกิจกรรมอบบรมหลักสูตรระยะสั้นในสถาน

ประกอบการและเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ 

            50,000 

7.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและเก็บข้อมูล

ประกันคุณภาพ 

            20,000 

8.จัดทําเล่มประกันคุณภาพหลักสูตร             20,000 

9.เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกตรวจประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

            20,000 

10.ปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลตามคําแนะนํา

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            20,000 

รวมงบประมาณในระยะที ่2 300,000 บาท 

 
แผนการดําเนินงานระยะท่ี 3 การติดตามประเมินผล 
 

ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 2563 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์และ

ประเมิลข้อมูลประกันคุณภาพจากปีการศึกษา 2562 

            20,000 

2.ประชุมหลักสูตรเพ่ือเตรีมการพัฒนาทักษะนักศึกษา

ที่สถานประกอบการและเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ 

            20,000 

3.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะร่วมกับสถานประกอบการ             90,000 

4.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและเก็บข้อมูล

ประกันคุณภาพ 

            20,000 

5.ประชุมหลักสูตรเพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

ในการค้นหาโจทย์ ความต้องการร่วมกับสถาน

ประกอบการและเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ 

            20,000 
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6.จัดกิจกรรมการค้นหาโจทย์ ความต้องการที่สถาน

ประกอบการและเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ 

            50,000 

7.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและเก็บข้อมูล

ประกันคุณภาพ 

            20,000 

8.จัดทําเล่มประกันคุณภาพหลักสูตร             20,000 

9.เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกตรวจประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

            20,000 

10.ปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลตามคําแนะนํา

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            20,000 

รวมงบประมาณในระยะที ่3 300,000 บาท 

 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   เกิดหลักสูตรต้นแบบเพ่ือนําร่องหลักสูตรท่ีมีรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานและ
งานวิจัย Talent-WIL ท่ีนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต ให้บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ มี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสามารถไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิผลซ่ึงส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติ 

 

 
ดร.ชานนท์ ตุลาบดี  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

สังกัด บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dr. Sharnon Tulabadi 

Founder and CEO of Gravitech Thai (Thailand) 

 

Dr. Sharnon Tulabadi came up with a concept to make 

electronics easy for anyone to use in the Do-It-Yourself projects. 

This open up many possibilities for the hardware startup and IoT 

projects. 

Gravitech is started in the USA since 2006. The company 

expanded to Thailand in 2013. The core business is a Hardware 

Startup Incubator. Which provide DIY Electronic tools, training, 

crowdfunding, manufacturing service and marketplace for Makers 

and Startups. 

Gravitech has opened several Makerspaces called Home 

of Maker to help incubate many hardware startup projects and 

successfully funded on the Kickstarter. 

 

Education: 

Ph. D. (Electrical Engineering), 2012, University of Nevada Reno, USA 

Professional Experience: 

2013 – Present: Founder and CEO of Gravitech Thai 

2006 – Present: Founder and CEO of Gravitech USA 

2009 – 2013: Lecturer at University of Nevada Reno 

2000 – 2009: Senior Manufacturing Engineer at General Electric (GE), USA 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั 

- รองประธาน Thailand IoT Consortium 

- ประธานสมาพันธเ์มกเกอรส์เปซแหง่เอเชยีอาคเนย ์(South East Asia 

Makerspace Network) 

- กรรมการสมาคมสมองกลฝังตวัประเทศไทย (TESA) 

- กรรมการชมรมผูเ้ชา่อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 



 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติ 
 
 

คุณพิชเยนทร์ หงส์ภักดี  ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

สังกัด บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
 

 

 

 

 

 

 



Personal Data 
Name: Pitchyen Hongpakdee (Mr.) 
Address: 99/12 Chomplern Riverloft Village, T.Saima, A.Muang, 

Nonthaburi 11000 
Mobile : 086-661-6060 
Age: 39 Date of birth : July 21, 1978 
Height: 178 cm. Weight: 72 kg. 
Marital status: single Nickname: Thomas 
Military Exemption: Yes E-mail: pitchyen@gmail.com 

Education 
 

2017 Certificate: Internet of Things: Business Implication 

 And Opportunities  
Massachusetts Institute Of Technology (MIT) 
Sloan School Of Management 

2017 Certificate: Leading With Finance (on process) 
Harvard Business School 

2016 Certificate: Disruptive Strategy 
Harvard Business School 

2016 Certificate: CFO Orientation 

Federation of Accounting Profession 
2015 Certificate: Director Accreditation Program (DAP) 

Thai Institution if Directors (IOD) 
2015 Certificate (Scholarship): Design Management 

HIDA-AOTS (c/o Ritsumekan University) – Tokyo, Japan 
2013 Certificate: Finance for Executive 

Chulalongkorn University 
2012 Certificate (Scholarship): Executive Program for Corporate Management 

Keio University – Tokyo, Japan 
1996 – 1999 Bachelor Degree: 

Assumption University (ABAC) 
Bachelor of Business Administration, major General Management 

1993 – 1996 High school: 

Assumption Commercial College (ACC), major Management 
1993 – 1993 Secondary school (exchange student): 

Ryonan School, Osaka, Japan 
1990 – 1993 Secondary school: 

Suankularb Wittayalai Nonthaburi School 
 
Affiliations 

 Founder, Smart ID Group and “Anitech Brand” on 2006 

 Co-founder, Startup  www.123chips.com, Paris, France on 2002 

 Smart ID Group awarded Bai Po Business Awards by Sasin 2016 

 Smart ID Group awarded Thailand 9 th SMEs National Awards 2017 

 Smart ID Group awarded Thailand 8th SMEs National Awards 2016 

 Smart ID Group awarded Thailand 7th SMEs National Awards 2015 

 Mentor Consultant, Food Passion Co., Ltd. (BarBQ Plaza) for Passion Lab 

 Visiting Lecturer: Bangkok University, Assumption University 

 Guest Speaker: Passion To Profit, Prachachart Thurakit @GMM Live House, Central World, 2017 

 Guest Speaker: Start ธุรกิจอย่างไรให้ Smart รับยุค 4.0, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น, 2017 

 Guest Speaker: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, SCB, Kbank 

 Vice President, SCB IEP Business Club 

 Committee, Thai SME Trade Association 

 Member of Executive Committee, Bangkok Symphony Orchestra under the Royal Patronage of His Royal 

mailto:pitchyen@gmail.com


Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn. 

 Executive Committee, Thai Restaurant Association 

 Executive Committee, Spa Association of Thailand 

 1st Vice President, Student Council, Assumption University, 1999-2000 

 Vice President – Faculty, Student Council, Assumption University, 1999-2000 

 Executive Committee, General Management Student Committee, Assumption University, 1998-1999 
 

Executive Courses Attended 

 

 

สถาบันจิตวทิยาความม่ันคงแห่งประเทศไทย หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
ABC #6, SCB IEP #2, K SME Six Senses, ARM #18, CBCE#1, SME Advance #2, YEN-D #1, StartX #8 Disruptive 
University, EDP16, VC101 with 500 Startups, ATOC#1 

 
Professional Experience 
2011 – Present Smart ID Group Ltd. - Managing Director & CEO 
2009 – 2011 Betagro PCL - Business Development Manager 

2006 – 2009 Smart ID Group Ltd. - Managing Director 
2005 – 2005 Siam Cement Group (SCG) - Product Manager. 
2003 – 2005 Berli Jucker PCL (BJC) - Business Development Manager 
2000 – 2002 Blue Elephant Bangkok Co. Ltd. – Blue Elephant PCL - Marketing Manager 
1999 – 2000 Siam Winery (Spy Wine Cooler) - International Coordinator 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
 

โครงการนําร่องหลกัสูตร “Talent-WIL” แห่งแรกของประเทศไทย 
 

ระหว่าง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด 
 
 

 

 

 

 

 

 









 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 

ศูนย์อํานวยความสะดวกภาคเหนอื 
 “ชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” 

 
ระหว่าง 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

และ 
ฝ่ายชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

สํานักงานกองสนับสนุนทนุวิจัย (สกว.) 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาหน้าเล่มหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 

 

 

 

 

 







 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์  

พ.ศ.2553 
 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 

 
 



  มคอ.๑ 

๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
  
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
 ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร 
 ชื่อสาขาวิชา  

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 
(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)  
(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรม

โทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคมุ หรือ 

วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(๖) วิศวกรรมเครือ่งกล 
(๗) วิศวกรรมโยธา 
(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๙) วิศวกรรมเคมี 
(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 
(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 
(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 
(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

  (๑๗)  วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ  
    
๒. ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
    วศ.บ.  
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering 
     B.Eng.  
 
หมายเหตุ  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรู

เปนหลัก สวนชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบัน 
อุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ัน หากชื่อปริญญาและหรือ



  มคอ.๑ 

๒ 

ชื่อสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด แตกตางจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมี
ผลการเรียนรูสอดคลองกับชื่อปริญญาน้ันๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 

  
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพ
ที่เก่ียวของ ทั้งนี้พ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ  

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวชิายอย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ขึ้นอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ  

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา 
(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร 
เชน International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education 
(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากร
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการ
ของสังคมและพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพาตนเอง และ
ลดการนําเขาเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ซึ่งเปนองคความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทาง
วิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปน้ี 

 
๑) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง  

   (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
๒) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองในดานกลศาสตร  

   (Mechanics)  
๓) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล  

   (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
๔) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ  

   (Chemistry and Materials)  
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๕) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางพลังงาน  
   (Energy)  
๖) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

   (Electricity and Electronics) 
๗) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ   

   (System Management)    
๘) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดลอม  

   (Biology Health and Environment) 
 
องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบน
พ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการ
เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ที่มากระทํา 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง
ความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหา
ความรูที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 
 องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรูที่เก่ียวของกับ
พลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเน้ือหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 
หมายถึง เน้ือหาความรูซ่ึงเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา 
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง 
เน้ือหาความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  
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องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 
Environment)  หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงาน
ที่เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

 
 รูปที่ ๓.๑  แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมี
องคความรูพ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวย
กรอบเสนทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรู
ตางๆ ดังที่กลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูขึ้นกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประ
ในรูปที่ ๓.๑) โดยมีสัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนที่
แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น ซ่ึงอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่
แตกตางกันเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร
ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร 
และกลศาสตรของไหล 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่อง 
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การบริหารจัดการระบบ 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา  
สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

+ 
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หมายเหตุ  ๑) สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเน้ือหาของสาขาวิชา
ตางๆ ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของผสมผสานเขา
ดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพน้ันๆ  

 ๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปน
สําคัญ สวนรายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละ
หัวขอที่เก่ียวของไดในอนาคต 

 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงค 

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละ  

๔.๒ มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

๔.๓ มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

๔.๔ คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน

เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน 

๔.๖ มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค 
ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี  

 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
  มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 
  ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุจริต  

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
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(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 
สังคมและสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 
 ๕.๒ ความรู  

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือ

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 
 ๕.๓ ทักษะทางปญญา   

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
  

๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  



  มคอ.๑ 

๗ 

(๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(๕) มี จิตสํ า นึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน  และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

 
 ๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต   

ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
(๕) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได  

๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิศวกร (Council of Engineer)  

 
๗. โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/
หรือวิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวม
ทั้งหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร ภาษา และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเน้ือหาที่หลากหลาย ทั้ง
ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี  



  มคอ.๑ 

๘ 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาที่ เปนความรู พ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของ
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซึ่งอาจเปนการฝกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เชน 
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต  
  วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
  วิชาเฉพาะดาน*    
 - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
 หมายเหตุ  * เปนไปตามองคประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร  
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา  

เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูที่เปนสาระสําคัญของ
ลักษณะสาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟา

สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูใน
สวนนี้เกิดจากการบูรณาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและ
เอกลักษณของสถาบัน 

 
หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่เก่ียวของกับไฟฟา 

มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร
ในแขนงวิชายอยตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ 



  มคอ.๑ 

๙ 

มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากน้ี หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระ
ความรูในแขนงวิชายอยบางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยชื่อของ
สาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตามลักษณะของสาระความรูที่บูรณาการ 

 
๘.๒ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลงั) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
     Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 
๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 

Transportation) 
๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 
 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
    Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 
๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 
๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and Transmission) 
๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย (Communication Systems and Networking) 

 
๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 
๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

 
๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)  
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม (Industrial Information System) 
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 



  มคอ.๑ 

๑๐ 

๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

 
๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering)  
๓) กลุมความรูดานวศิวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

 
๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)  
๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems)  
๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance)  
๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management) 
๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 
๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

 
๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering)  
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering)  
๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 
๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental System and Management) 

 
๘.๑๑ สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)   
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 
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๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 
๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

 
๘.๑๒ สาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล   
๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 
๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

 
๘.๑๓ สาขาวชิาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design)  
๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing)  
๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering)  
๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering)  
๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics)  
 

๘.๑๔ สาขาวชิาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต 
๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

 
 ๘.๑๕ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

๑)  กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)     
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)  
๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)  
๔) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials 

Engineering Techniques)  
 

๘.๑๖ สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
๓) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities) 
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๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management 
and Food Safety) 

 
๘.๑๗ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  

 ๙.๑ กลยุทธการสอน   
 การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
วิชา โดยแสดงการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไป
ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ ใหเห็น
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเคร่ืองมือดวยตนเอง 
เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย
ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย 
นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  
 นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนตางๆ เหลาน้ี จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา 
มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผูอ่ืน ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป
ในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียด
เปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน 
การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารย
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และผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวย
ขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอน
อาจทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการ
หรือไม เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการ
ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงาน
หลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘    

ขอ ๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต  
 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังน้ี 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศกึษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปน้ี 

๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  
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๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเปน
อาจารยพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเทา  
๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๑๑.๒ การเทยีบโอนผลการเรียนรู  
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบขอบังคับ

ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ
สาขาวิชาที่กําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 
๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 



  มคอ.๑ 

๑๕ 

๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ 
มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเคร่ืองมืออุปกรณ 
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ
การใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงาน
ที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ต 
และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอน
ที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังน้ัน ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ
ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเคร่ืองมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม  

ทั้งน้ี ทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากน้ี การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให
เปนไปตาม  

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 



  มคอ.๑ 

๑๖ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย 
มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  

 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน 
เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนด 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชาน้ี ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย
มีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม     

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ   

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 



  มคอ.๑ 

๑๗ 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู     
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ        

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร                

เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  
 สถาบันอุดมศึกษาที่จะได รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ 
มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฏิบัติ  
 กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังน้ี 
 ๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ
ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 
 ๒) สถาบันแตงตั ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา    
ที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน  หากเปนหลักสูตรที่เก่ียวของกับวิศวกรรมควบคุม 
ใหมีผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามท่ี
กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 ๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒) น้ัน 
ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซ่ึงสถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา



  มคอ.๑ 

๑๘ 

และปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจ
จะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
 ๔)  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ใหชัดเจน 
 ๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัติ  
 ๗) เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
 ๘) เม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๙) เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป 



  มคอ.๑ 

๑๙ 

๑๗.  การเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯได
เปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
 ๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  
 ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป 
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไป
ตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษาน้ันจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  



  มคอ.๑ 

๒๐ 

๑๘. ภาคผนวก 
 

๑๘.๑ เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร  
 เน้ือหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตางๆ 
(ขอ ๘) ซ่ึงแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวางเน้ือหา
ความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง
ดังตอไปน้ี 
 

๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวศิวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรม ไฟฟากําลัง / ไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส / ระบบวัดคุม/
วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

 
หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่

เก่ียวของกับไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับ
การบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕) เขาดวยกัน ซ่ึง
หลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมีโครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะใน
สาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาความรูในหลักสูตรจึงขึ้นกับเอกลักษณของ 
แตละหลักสูตร ทั้งน้ีสามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการ
มุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 
๑๘.๑.๒ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Circuits and Devices) 

X   X  X   



  มคอ.๑ 

๒๑ 

(๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  
(Electrical Measurement and Instruments) 

X    X X 
  

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม  
(Control System Modeling, Analysis and Design) 

X X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขบัเคลื่อน 
เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง  วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง  
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X   

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Analysis) X    X X   
การออกแบบ การประมาณการ และการติดต้ังทางไฟฟา  
(Electrical System Design, Estimation and Installation) 

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X   

 
๑๘.๑.๓ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม)  

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   
อิเล็กทรอนิกส (Electronics) X   X  X   
สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 
การส่ือสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital Communications) X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 
สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   
อุปกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices and Circuits) X   X  X   
สายอากาศและการกระจายคล่ืน (Antenna and Wave Propagation) X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย         

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X    X X X  
การส่ือสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networking) X     X X  

 



  มคอ.๑ 

๒๒ 

๑๘.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   
วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อนาล็อกและดิจิตอล) X    X X   
วงจรรวมพ้ืนฐานแบบอนาล็อก    X  X   
วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบอนาล็อก X    X X   
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(อนาล็อกและดิจิตอล) และการดาํเนินกรรมวธีิสัญญาณ 
การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   
ระบบควบคุมเชิงเสน (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   
เครื่องจักรกลไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X   X X   
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตวั 
ส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา X   X X X   
ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 
๑๘.๑.๕ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑)  กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
       (Basic Electrical and Electronics Engineering) 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)  X    X X   
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and Devices)  X   X X X   
วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and Microprocessors) X     X   

(๒)  กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
การวัด (Measurements)  X X X   X   
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) หรือ X  X X  X   
เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  



  มคอ.๑ 

๒๓ 

(๓)  กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 
สัญญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   
การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   
ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems)  X     X   

(๔)  กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  
การส่ือสารขอมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) หรือ X     X X  

ซอฟตแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕)  กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  X      X  
การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)   X X   X X  

 
๑๘.๑.๖ สาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 
กลศาสตร X X  X     
การออกแบบเคร่ืองจักรกล X X  X     
พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X    X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   
เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพวิเตอร 
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   
อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   
การเขียนโปรแกรมการควบคุม X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 
กระบวนการผลิต    X   X  
การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   
ผลิตภัณฑ  X  X  X X  

 
 



  มคอ.๑ 

๒๔ 

๑๘.๑.๗ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล  
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชงิกล  (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  
ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       
ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) X X       
วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     
กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials) X X  X X    
กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  
การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนยานยนตหรือเคร่ืองจักรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    
อุณหพลศาสตร  (Thermodynamics) X  X  X    
การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    
การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปล่ียนรูปของพลังงาน  
(Energy and Energy Conversion) 

X  X  X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)      X   
ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      
การควบคุมระบบ (System Control) X      X  

 
๑๘.๑.๘ สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต  
ชุดตนกําลัง (Propulsion unit)   X X X X X    
ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    
ระบบบังคับเล้ียว (Steering system) X X       
ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     
โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต (Vehicle body) X X X X     



  มคอ.๑ 

๒๕ 

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles);  
ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for vehicles);  
ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 
พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนท่ีของยานยนต (Fundamentals of vehicle dynamics) X X       
การวิเคราะหการส่ันสะเทือนยานยนต (Ride analysis);  
การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering analysis); 

X X       

 
๑๘.๑.๙ สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 
เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   
กลศาสตร X X       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและนํ้า (Soil and Water Engineering) 
กลศาสตรของไหล X  X      
ระบบที่เกี่ยวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 
กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 
อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 
อาคารทางการเกษตรและระบบท่ีเกี่ยวของ X X X   X   

 
๑๘.๑.๑๐ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 
การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
การศึกษาและออกแบบระบบงาน    X X   X  X X 
ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย X X X X X X X X 



  มคอ.๑ 

๒๖ 

(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ X      X  
การจัดการคุณภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม   X   X X  X  
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ  
      (Production and Operations Management) 
การวางแผนและควบคุมการผลิต   X      X  
การวิจัยดําเนินงาน X      X  
การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ  X      X  
การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  
การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
      (Integration of Industrial Engineering Techniques) 
การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 
๑๘.๑.๑๑ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 
วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ  
(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ X      X  
การบริหารงานกอสราง หรือ X      X  
วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X X X   X X 
วิศวกรรมทาง หรือ X X X X   X  
วิศวกรรมขนสง X      X  

 
 



  มคอ.๑ 

๒๗ 

 ๑๘.๑.๑๒ สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี   
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคม ี
ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances) X  X X     
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X X X    
จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      
การถายโอนความรอน (Heat Transfer) X  X  X    
การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     
การออกแบบกระบวนการ (Process Design) X  X X   X  
การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) X  X X   X  
การควบคุมกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
ความปลอดภัย (Safety)       X  
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  
ส่ิงแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๓ สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและนํ้าเสีย    

(Water and Wastewater Engineering) 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย   
(Water and wastewater treatment processes) 

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(Solid Waste and Hazardous Waste  Engineering)  

การจัดการขยะมูลฝอย  
(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 
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(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพษิทางอากาศ  มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน  
(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ  
(Air pollution control) 

X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการส่ันสะเทือน  
(Noise and vibration control) 

X X  X X  X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม  
(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการส่ิงแวดลอม 
(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๔ สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน  
(Surface Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน  
(Underground Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 
การแยกแรดวยวิธีกายภาพ  
(Mineral Processing by Physical Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี  
(Mineral Processing by Chemical Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 
วิศวกรรมวัตถุระเบิดและการระเบิดหิน  
(Explosive Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศลิาวศิวกรรม 
ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X  X     
ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร 
เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร  
(Mine Economics and Mine Management) 

X      X  
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๑๘.๑.๑๕ สาขาวิชาวศิวกรรมวัสดุ 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวสัดุ (Nature of Materials) 
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of Materials) X X X X  X   
การเส่ือมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลติวัสดุ (Materials Processing) 
กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of Materials)  X X X X  X X 
อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) X  X X X    
จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวสัดุ (Material Analysis and Testing) 
การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) X X X X  X   
การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   
การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis of Materials) X X  X     

(๔)  กลุมการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมวัสดุ  
        (Integration of Materials Engineering Techniques) 
การออกแบบและเลือกใชวัสดุ (Material Selection and Design) X X X X X X X X 
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

 
หมายเหต ุกรอบเน้ือหาความรูน้ี สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ที่เนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 
๑๘.๑.๑๖ สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร 

(Basic Knowledge of Food Engineering) 
วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร   
(Food Sciences and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    
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(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 
(Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร  
(Unit Operations and Food Processing) 

X  X X X  X X 

การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X   
การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ (Measurement and Automatic Control) X  X   X   
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานเครื่องจกัรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต 
(Food Processing Machines and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) X X  X     
การออกแบบเคร่ืองจักรกลอาหารและตนกําลัง  
(Food Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    
หลักการออกแบบเคร่ืองจักรอยางถูกสุขลักษณะ  
(Hygienic Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร 
(System Management and Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม   
(Engineering Economics and Statistics) 

X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  
(Quality Control in Food Industry) 

   X   X X 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม  
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment System) 

  X X   X X 

 
๑๘.๑.๑๗ สาขาวิชาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
     (Basics in Bioprocess Engineering) 
การคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรม (Basic Calculations in Engineering) X  X X X    
วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

(๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลติ (Manufacturing Processes) 
ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 
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จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    
กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control) X  X   X   
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment) X X X X X   X 
เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม (Environmental Biotechnology)       X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance)       X X 
ความปลอดภัย (Safety)       X  
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 

 
 



 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.2558 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   
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 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   
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   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
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   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 
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๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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