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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ที่กรอกแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) จํานวน 1,195 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พระนครเหนือ (มทร.) จํานวน 171 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละและหาความแตกตาง
จากคาไคสแควร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา
บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรของ มจพ. มีงานทําคิดเปนรอยละ 73.87
สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน ใชระยะเวลาในการหางานทํา 4 - 6
เดือน และไดรับเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท โดยงานที่ทําจะมีความสอดคลองกับสาขาวิชา
ที่เรียนมาและไดนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทําอยูใ นระดับมาก ซึ่งบัณฑิตสวนใหญจะมี
ความพอใจตองานที่ทํา
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรของ มทร. มีงานทําคิดเปนรอยละ
70.18 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจเอกชน และไดงานทันทีหลังสําเร็จ
การศึกษา ไดรับเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท โดยงานที่ทําจะมีความสอดคลองกับสาขาวิชา
ที่เรียนมาและไดนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทําอยูใ นระดับปานกลาง ซึ่งบัณฑิตสวนใหญ
จะมีความพอใจตองานที่ทํา
สวนผลการวิจัยการไมมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ.
คิดเปนรอยละ 12.57 และ มทร. คิดเปนรอยละ 26.90 พบวาบัณฑิตสวนใหญรอฟงคําตอบจาก
หนวยงาน และมีปญหาในการหางานทําเนื่องมาจากหางานที่ถูกใจไมได
นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรของ มจพ. ที่กาํ ลังศึกษาตอ
คิดเปนรอยละ 13.56 และ มทร. คิดเปนรอยละ 2.92
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ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิต ของ มจพ.
และ มทร. ที่มงี านทําและเปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลาในการหางานทํา พบวา บัณฑิตใช
ระยะเวลาในการหางานทําแตกตางกัน โดยบัณฑิต ของ มจพ. สวนใหญใชระยะเวลาในการหา
งานทํา 4-6 เดือน สําหรับ มทร. สวนใหญจะไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิต ของ มจพ.
และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทํา พบวา บัณฑิต ของ
มจพ. และ มทร.ที่มีงานทําไดนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทาํ แตกตางกัน โดยบัณฑิต ของ
มจพ. สวนใหญไดนําความรูมาประยุกตใชกับงานอยูในระดับมาก สําหรับ มทร. สวนใหญไดนํา
ความรูมาประยุกตใชกับงานอยูในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิต ของ มจพ.
และ มทร. ที่ยงั ไมมีงานทํา จําแนกตามปญหาในการหางานทํา พบวา บัณฑิต ของ มจพ. และ
มทร. ที่ยังไมมีงานทํามีปญหาในการหางานทําไมแตกตางกัน โดยบัณฑิต ของ มจพ. และ มทร.
ที่ยังไมมีงานทําสวนใหญมปี ญหาในการหางานทําเนื่องจากหางานทีถ่ ูกใจไมได
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Abstract
The purposes of this study were to investigate and to compare employment
status of graduates with Bachelor’s Degree from Faculty of Engineering of King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) and Rajamangala
University of Technology Phra Nakhon North Bangkok Campus (RMUTPNB). The data
were collected from those graduated in the academic 2008. The informants of this study
were 1,195 graduates of KMUTNB and 171 of RMUTPNB. Questionnaires were used to
collect the data. Percentage and Chi-square were employed to analyze the data. The
statistical significance level of this study was set at 0.05.
It was found that 73.87 % of KMUTNB graduates were employed. Most worked
as a company / private organization employee. They spent 4-6 months to find a job.
Their salary was 10,001-15,000 baht. Their job accorded with what they had learnt.
They could apply their knowledge gained from their study to their job at a high level.
Most graduates were satisfied with their jobs.
With respect to RMUTPNB graduates, 70.18 % of them were employed. Most of
them also worked as a company / private organization employee. They got a job right
away after their graduation. Their salary was 10,001-15,000 baht. Their job also
accorded with what they had learnt. They could apply their knowledge gained from their
study to their job at a moderate level. Most graduates were also satisfied with their jobs.
Regarding those not being employed, the study showed that 12.57 % of KMUTNB and
26.90 % of RMUTPNB graduates were unemployed. Most were waiting for the reply from
companies they had applied for a job. Some of them could not find a satisfying job. Apart
from the above reasons why they did not get a job, the investigation revealed that 13.56 % of
KMUTNB graduates and 2.92 % of RMUTPNB were studying in a higher level.
ง

The hypothesis test showed that the time spent on finding a job of graduates from
both universities was different; KMUTNB graduates spent 4-6 months while those from
RMUTPNB got a job right away after graduation.
As for the application of knowledge, the hypothesis indicated the difference in the
application of knowledge the graduates from both universities got; KMUTNB graduates
applied their more knowledge to their job than those from RMUTPNB.
With regard to unemployed graduates, the hypothesis test indicated that the
problems were not different among the graduates from the two universities; the most
significant problem was that they could not find a satisfying job.
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4-6 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามความสอดคลองของ
อาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน
33
4-7 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรู
มาประยุกตใชกับงานที่ทํา
34
4-8 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามความพอใจและ
ไมพอใจตองานที่ทํา
36
4-9 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําและไมพอใจในงานที่ทํา
จําแนกตามสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา
37
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หนา
4-10 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา
และความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน
39
4-11 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา
และการนําความรูมาประยุกตใชกบั งานทีท่ ํา
40
4-12 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา
และเงินเดือนที่ไดรับ
41
4-13 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามสาเหตุที่ยัง
ไมมีงานทํา
42
4-14 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามปญหา
ในการหางานทํา
43
4-15 แสดงจํานวน คารอยละและคาไคสแควรของความแตกตางระหวางบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
ที่มีงานทําและเปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลาในการหางานทํา
46
4-16 แสดงจํานวน คารอยละและคาไคสแควรของความแตกตางระหวางบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทํา
47
4-17 แสดงจํานวน คารอยละและคาไคสแควรของความแตกตางระหวางบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามปญหาในการหางานทํา
48
4-18 แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
49
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สารบัญภาพ
ภาพที่
4-1 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
จําแนกตามสถานภาพหลังจบการศึกษา
4-2 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. จําแนกตามสถานภาพหลังจบการศึกษา
4-3 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. จําแนกตามสถานภาพหลังจบการศึกษา
4-4 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามประเภทของหนวยงานที่ทํา
4-5 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทของหนวยงานที่ทาํ
4-6 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทของหนวยงานที่ทาํ
4-7 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามประเภทงานทีท่ าํ
4-8 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานทีท่ ํา
4-9 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานทีท่ ํา
4-10 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําและ
เปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลาในการหางานทํา
4-11 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทําและเปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลา
ในการหางานทํา
4-12 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทําและเปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลา
ในการหางานทํา
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4-13 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามเงินเดือนที่ไดรับ
32
4-14 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามเงินเดือนที่ไดรับ
32
4-15 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามเงินเดือนที่ไดรับ
33
4-16 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชาทีเ่ รียน
33
4-17 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามความสอดคลองของอาชีพ
กับสาขาวิชาที่เรียน
34
4-18 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามความสอดคลองของอาชีพ
กับสาขาวิชาที่เรียน
34
4-19 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
35
จําแนกตามการนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทํา
4-20 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรูม าประยุกต
ใชกับงานทีท่ าํ
35
4-21 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรูม าประยุกต
ใชกับงานทีท่ าํ
36
4-22 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามความพอใจและไมพอใจตองานที่ทํา
36
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4-23 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามความพอใจและไมพอใจ
ตองานที่ทํา
37
4-24 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามความพอใจและไมพอใจ
ตองานที่ทํา
37
4-25 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําและ
ไมพอใจในงานที่ทํา จําแนกตามสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา
38
4-26 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทําและไมพอใจในงานที่ทํา
จําแนกตามสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทาํ
38
4-27 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทําและไมพอใจในงานที่ทํา
จําแนกตามสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทาํ
39
4-28 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา
จําแนกตามสาเหตุที่ยังไมมงี านทํา
42
4-29 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามสาเหตุที่ยังไมมีงานทํา 43
4-30 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามสาเหตุที่ยังไมมีงานทํา 43
4-31 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา
จําแนกตามปญหาในการหางานทํา
44
4-32 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามปญหาในการหางานทํา 44
4-33 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามปญหาในการหางานทํา 45

ฐ

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากสภาวะทางการศึกษาในปจจุบันมีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่คลายคลึงกัน สถาบันการศึกษา
แตละแหงมีแรงกดดันเปนอยางมาก จํานวนสถาบันอุดมศึกษามีมากขึ้น มีอิสระในการจัด
การศึกษา ไมวาจะเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปดใหม หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ขยาย
สาขาหรือวิทยาเขตไปยังจังหวัดตางๆ
จึงเกิดความหลากหลายและมีความซับซอนในการจัด
การศึกษามากกวาเดิม ดวยเหตุที่มีสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นความยากลําบากในการเขาศึกษาตอ
บัณฑิตที่จบออกมามีจํานวนมากและไมไดคุณภาพ
ในระดับอุดมศึกษาลดความเขมขนลง
เทาที่ควร คุณลักษณะของบัณฑิตบางประการไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
หรือนายจาง สิ่งที่ตามมาคือปญหาการวางงานของบัณฑิต อุปสรรคในการประกอบอาชีพ
ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ไมไดคุณภาพ หรือไดคะแนนการประเมินคุณภาพในเกณฑต่ําจาก
การประเมินของหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ก็ประสบปญหาใน
ตลาดการศึกษาในอนาคตไดเชนกัน เพราะทั้งนักศึกษาที่จะเขามาทํางานและบริษทั ที่จะรับบัณฑิต
จากสถานศึกษานัน้ ๆ จะทราบขอมูลคุณภาพสถาบันการศึกษาแตละแหงดวย (สุนิดา, 2550)
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไดประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ “กรอบมาตรฐาน
วุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา
47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ และสรางความเขาใจใหตรงกันของผูที่เกีย่ วของกับการอุดมศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษา
ผูควบคุมมาตรฐาน และผูใ ชบัณฑิต ทัง้ นี้เพื่อใหเปนหลักประกันทีช่ ัดเจนของคุณวุฒิที่บัณฑิต
ไดรับนั้นมีคณ
ุ ภาพและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากล อีกทั้งยังเปนแรงกระตุนใหแตละ
สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้นอีกดวย (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
จากสาเหตุดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนดําเนินการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ
สํารวจสถานภาพการไดงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตางๆ เพื่อการศึกษา
สาเหตุทบี่ ัณฑิตยังไมไดทํางาน ความพึงพอใจในงานทีท่ ํา รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
ของบัณฑิต โดยใชแบบรายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ (มทร.) ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
เนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในวิชาการและวิชาชีพดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยองคประกอบที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต ไดแก หลักสูตร
การศึกษา คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน อุปกรณ
การศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของบัณฑิต องคประกอบดังกลาวผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน
ตารางที่ 1-1 แสดงคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
รุนปการศึกษา 2547 - 2550 เมื่อเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทงั้ หมด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
หนวย : รอยละ
รุนปการศึกษา
มหาวิทยาลัย
2547 2548 2549 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(มจพ.)*

26.25

26.53

29.79

27.76

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพระนครเหนือ (มทร.)**

2.32

3.20

4.07

5.18

ที่มา : *กองแผนงาน มจพ. “สารสนเทศ มจพ. ประจําปการศึกษา 2548 – 2551”
**กองนโยบายและแผน มทร. “ขอมูลทางสถิติการศึกษา ปการศึกษา 2548 – 2551”

จากตารางที่ 1-1 พบวาคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
รุนปการศึกษา 2547 - 2550 เมื่อเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดของ
มจพ. มากกวา มทร. นอกจากนี้ยังพบวา มทร.มีคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ซึ่งเปนแรงงานสําคัญในการพัฒนาประเทศ
โดยจะศึกษาถึงภาวะการทํางาน ปญหาในการหางานทํา การนําความรูไปใชในการทํางาน
ตลอดจนสาเหตุสําคัญทีท่ าํ ใหยังไมไดงานทํา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และนําไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในแงความรู ความสามารถที่ตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ดังนี้
1.2.1 ขอมูลที่ทําการศึกษา ไดแก สถานภาพหลังจบการศึกษา ประเภทของหนวยงาน
ที่ทํา ประเภทงานที่ทํา ระยะเวลาในการหางานทํา เงินเดือนที่ไดรับ ความสอดคลองของอาชีพ
กับสาขาวิชาที่เรียน การนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา ความพอใจและไมพอใจตองานที่ทํา
สาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา สาเหตุที่ยังไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทํา
1.2.2 ขอมูลที่ทําการเปรียบเทียบความแตกตางไดแก ระยะเวลาในการหางานทํา การนํา
ความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา และปญหาในการหางานทํา
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พระนครเหนือ ที่มีงานทําและเปนงานใหม ใชระยะเวลาในการหางานทําแตกตางกัน
1.3.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พระนครเหนือ ที่มีงานทําไดนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทําแตกตางกัน
1.3.3 บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พระนครเหนือ ที่ยังไมมีงานทํามีปญหาในการหางานทําแตกตางกัน
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 การวิจัยครั้งนีม้ ุงศึกษา บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่สําเร็จ
การศึกษาป 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
1.4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.4.2.1 ตัวแปรตน ไดแก บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ที่สําเร็จ
การศึกษาป 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไดแก
การมีงานทําและการไมมีงานทํา
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1.4.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประเภทของหนวยงานที่ทํา ระยะเวลาในการหางานทํา
เงินเดือนที่ไดรับ ความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน การนําความรูมาประยุกตใชกบั
งานทีท่ ํา ความพอใจและไมพอใจตองานทีท่ ํา สาเหตุทไี่ มพอใจในงานที่ทํา สาเหตุทยี่ ังไมมีงานทํา
และปญหาในการหางานทํา
1.5 นิยามคําศัพท
มจพ.
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มทร.
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
บัณฑิต
หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ที่ขนึ้ ทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
ภาวะการทํางาน หมายถึง การมีงานทํา การไมมีงานทํา หรือการศึกษาตอ
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1.6.1 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
1.6.2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปใชในการทํางานไดจริง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะการทํางานของบัณฑิต ซึ่งจะนํามาเสนอในบทนี้มีดังตอไปนี้
2.1 สภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.2 สภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค
2.4 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะการทํางานของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะการทํางานของบัณฑิต
2.1 สภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ
จัดการศึกษามาเปนระยะเวลา 52 ป ที่มุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา และผลิตกําลังคน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สนับสนุนใหมกี ารนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนมีการสราง
ความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษากับสถาบันการศึกษา ทีม่ ี
ชื่อเสียงของโลก เพื่อมุงสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติ รวมถึงสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน สังคม การพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูไปกับการสงเสริม
ใหนักศึกษาและคณาจารยมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพอีกดวย
นอกจากนี้ยังไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับตางๆ ออกไป
รับใชสังคมตามปณิธานที่
“มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปน
ผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน” ภายใตอตั ลักษณ “บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน” และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่วา “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยก็ไดนําวิธีการเรียนการสอนของเยอรมันที่มุงเนนการปฏิบัติและสามารถกระทํา
จริงไดเปนตนแบบและพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมของประเทศ โดย
ไดเริ่มตนผลิตชางฝมือยุคใหมที่ทันสมัยของประเทศ
พัฒนาชางที่มีความรู
ทักษะและ
ประสบการณจริงที่ทํางานไดอยางจริงจัง จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาผูทสี่ ําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแหงนี้ สามารถทํางานไดและแกไขปญหาไดดี มีฝมือ แมวาในปจจุบันจะมี
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การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ ทําใหความ
ตองการแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงปญหา
นี้มาโดยตลอดจึงมีเปาหมายที่จะสนองตอบความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในสาขาวิชาทีข่ าดแคลน และจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันจะเปนปจจัย
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเปนการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหกวางขวางมากขึ้น
มหาวิทยาลัยไดมีความรวมมือกับสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม บริษัท
โรงงานอุตสาหกรรม วิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาตางๆ ในการจัด Co-operative Education
และ Training ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายฐานการพัฒนากําลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจน
เพื่อเปนการผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญและ
ชํานาญการทีจ่ ะเปนผูสรางเทคโนโลยีใหแกประเทศ (กองบริการการศึกษา, 2551)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2554)
สําหรับการจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร ตัง้ แตเริ่มแรกของการจัดตั้ง ป 2507 คณะได
ยึดถือเปนนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู
ความเขาใจในหลักการวิศวกรรมพื้นฐาน
(Engineering Science) และมีทักษะในเชิงปฏิบตั ิ กลาวคือสามารถนําทฤษฎีไปประยุกตเพือ่
แกปญหาทางวิศวกรรมในปญหาจริงไดอยางมีประสิทธิผล
คณะจึงไดรับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) โดยผานการสอบคัดเลือกอยางเขมงวดเขามาศึกษาใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ป) ในสาขาตางๆ ตอมาในป 2520 คณะไดรับผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เขามาศึกษา ในหลักสูตรอุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ซึ่งเปนหลักสูตร 2 ป (เต็มเวลา) และ 3 ป (ไมเต็มเวลา) ดวย ทั้งนี้
เพื่อยกระดับชางเทคนิคใหมแี นวคิดในการแกปญหาเชิงวิศวกรรม นับไดวาคณะไดประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวนี้
ดังจะเห็นไดจากการที่ผูใชวิศวกรทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนตางๆ ใหการยอมรับในความสามารถของวิศวกรของคณะ มาโดยตลอดและผูที่จบ
การศึกษาไดออกไปประกอบอาชีพอิสระเปนจํานวนมากทั้งในดานอุตสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมบริการ
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 เศรษฐกิจภายในประเทศก็ได
ขยายตัวอยางมาก และไดแปรสภาพจากเศรษฐกิจเกษตรกรรมมาเปนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตและการสงออก ทําใหบุคลากรทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนที่ตองการอยางมากของอุตสาหกรรมและตองการวิศวกรยุคใหมที่มีขดี ความสามารถ
ในการรับรู ติดตามและถายทอดเทคโนโลยีใหมๆได สามารถประยุกตและดัดแปลง รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีใหมๆ ใหเกิดประโยชนเพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพในการผลิตใหทัดเทียม
กับประเทศคูแขงดวยในฐานะที่คณะเปนสถาบันการศึกษาดานวิศวกรรมทีส่ ําคัญแหงหนึง่ ของประเทศ
จึงมีหนาที่จะตองตอบสนองความตองการดังกลาวโดยทางคณะไดปรับปรุงการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้คณะยังไดใหความสําคัญกับความรวมมือ
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กับตางประเทศมาตลอด อาทิ ความรวมมือรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันมาตั้งแตป 2524
และป 2527 คณะไดรวมมือกับสถาบันการศึกษาในเยอรมันโดยการสนับสนุนทางการเงินจาก
สหภาพยุโรปในการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ในป 2532 คณะไดรว มมือกับ
มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสภายใตการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรป
ในโครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการวิจัยดานการสันดาปในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และในปลายป 2534
โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและวิจัยในฝรัง่ เศสก็ไดเริ่มขึน้ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกล โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
นอกจากนี้คณะไดจัดกิจกรรมเพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร เชน
การประเมินผลการเรียนการสอน การสงเสริมการวิจัยของบุคลากรคณะ กิจกรรม 5 ส.
การประกันคุณภาพการศึกษา และจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรรว มกับอุตสาหกรรมในโครงการ
“สหกิจศึกษา” อีกดวย
วิสัยทัศน : เปนศูนยกลางความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา
วิจัยและพัฒนาดาน
วิศวกรรมศาสตรเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ประเทศชาติ และเปนทีย่ อมรับในระดับ
นานาชาติ
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตรทมี่ ีความเปนเลิศ
2. วิจัยและสรางสรรคผลงานดานวิศวกรรมและสรางนวัตกรรม
3. ใหบริการงานดานวิศวกรรมที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ถูกตองและเปนธรรม
สามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการได
4. สงเสริม เผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความเปนชาติและ
สรางคนที่มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม
5. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีวัฒนธรรมองคกรที่ดีและมีสิ่งแวดลอม
ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
สําหรับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร มีหลักสูตร
และสาขาวิชา จํานวน 14 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร 4 ป
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ
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8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
10.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
11.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตร 2-3 ป
12.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีขนถายวัสดุ
13.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
14.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
2.2 สภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุง เนนวิชาชีพ บนพืน้ ฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม บนพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกประเทศ เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเขมแข็งดาน
วิชาการตามมาตรฐานการศึกษาสากลเปนที่พึ่งของสังคมทั้งในและตางประเทศทีส่ ามารถเรียนรู
ไดตลอดชีวติ อีกทั้งเปนชองทางใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ เฉพาะ
ทางระดับปริญญา เปนมหาวิทยาลัยทีม่ ีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจสัมพันธสู
ระดับนานาชาติ และผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณและมีศักยภาพในการสรางงานอาชีพที่สามารถ
แขงขันได มุงเนนพัฒนาทรัพยากรและองคความรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) สําหรับ
การจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อป 2497 คณะวิศวกรรมศาสตรเดิมคือโรงเรียน
ชางกลพระนครเหนือ และไดเปลี่ยนชื่อมาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต
พระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติวทิ ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2518 เมื่อป 2520 ตอมาเมื่อป 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรง
พระกรุณาโปรดเกลา พระราชทานนามใหมแกวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วา “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล”
โดยเปนวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีชื่อเต็มวา
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ” และเมือ่ ป 2548 ไดรับการสถาปนา
ขึ้นเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”
ซึง่ สถานที่แหงนี้ถูกจัดเปนทีต่ ั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร
ในชวง 50 ปเศษไดมีการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ มากมายไมวาจะเปนเรื่องหลักสูตร การเรียน
การสอน ครู อาจารย อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณการฝกงาน ทัง้ นี้เพราะไดรบั อนุมัตใิ หอยูใ น
โครงการความรวมมือระหวางประเทศหลายโครงการ เชน โครงการเงินกูเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
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โครงการความรวมมือจากประเทศออสเตรเลียภายใตแผนโคลัมโบ โครงการเงินยืมเพื่อพัฒนา
การศึกษาระดับชางเทคนิค โครงการผลิตกําลังคนในสาขาเทคโนโลยีทันสมัย ในป 2543 ไดมี
การจัดตั้งหนวยงานภายในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คือศูนยฝกอบรมและบริการซอม
เครื่องจักรโดยใชสถานทีใ่ นบริเวณวิทยาเขตพระนครเหนือ ตอมาในป 2537 ไดมีโครงการความ
รวมมือ กับสถานประกอบการ ไดแก หอการคาไทย-เยอรมัน บริษัทไทยฮีโน มอเตอรเซลส จํากัด
บริษทั กรุงไทยแทรกเตอร จํากัด และสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เปนตน ซึ่ง
ยังผลใหคณะวิศวกรรมศาสตรจากอดีตจนถึงปจจุบันผลิตนักศึกษาทีม่ ีคุณภาพทางวิชาการได
หลายสาขาจนเปนที่ยอมรับของวงการทั่วไปในปจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตรในปจจุบัน มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี เนนงานวิชาการ (งานสอน) งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผูบริหารของคณะมีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และมาตรฐานดานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษาที่มคี วามรู
ความสามารถเชิงวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชองคความรู
สูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน : เปนผูนําในการจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคน ผลิตวิศวกรนักปฏิบัตทิ ี่มี
คุณภาพและบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย มีจริยธรรม เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ประกอบอาชีพใหสอดคลองกับตลาดแรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรในระดับปริญญาตรีทมี่ ีคุณภาพ คุณธรรม
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ เปนคณะวิศวกรรมศาสตรเทคโนโลยีที่มีความเปน
เลิศทางวิชาการและสามารถพัฒนาองคความรูใหม เพื่อประยุกตใชในวงการอุตสาหกรรม ใหบริการ
วิชาการแกชมุ ชนและสังคม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
สําหรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร 4 ป
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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หลักสูตร 2-3 ป
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
9. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
2.3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (2549) กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ในประกาศฉบับนีไ้ ดระบุมาตรฐาน
การอุดมศึกษาวาคุณสมบัตขิ องบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคมี 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
ในดานที่เกี่ยวกับนักศึกษา คือมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตซึ่งระบุวา “บัณฑิตระดับ
อุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ
มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก”
จากมาตรฐานที่กําหนดขางตน ในประกาศดังกลาวไดระบุตวั บงชีข้ องมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต 3 ตัวบงชี้ ไดแก
“1. บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ
ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
2. บัณฑิตมีจติ สํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาทีต่ ามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของ
ตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม”
สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (2552) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ไวดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณ วิชาชีพ ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริตและเสียสละ
2. มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตร
ดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
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3. มีความใฝรใู นองคความรูและเทคโนโลยีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางตอเนื่อง
สามารถพัฒนาองคความรูทตี่ นมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
4. คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน
เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูม ีทัศนคติที่ดีใน
การทํางาน
6. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพท
ทางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
ทบวงมหาวิทยาลัย (2530) การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนการศึกษา ที่สงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูง ปจจุบันการศึกษาไดมี
การขยายตัวมากขึ้น นับวันยิ่งทวีจํานวนมากขึ้น ปญหาที่นาสนใจคือหลังจบการศึกษาแลว
บัณฑิตเหลานั้นไดมีโอกาสเขาทํางานเพื่อใหผลตอบแทนตอสังคมเพียงใด สถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินการจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมบัณฑิตในเรื่องนี้อยางไร
จากสภาพการจัดการศึกษาที่
เปนอยู บัณฑิตที่จบออกไปสวนใหญ มีความเห็นวาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยยังเนนภาคทฤษฎี
มากกวาภาคปฏิบตั ิ ทําใหบัณฑิตขาดความสามารถในการจัดการ ซึ่งตองอาศัยการพัฒนา
ฝกฝนตนเองจนสามารถนําตนเองได มิใชเพียงการรับความรูทางสาขาวิชาตางๆ ที่สถาบันจัดให
เทานั้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อเขาสูการทํางานซึ่งอาจจะไมไดนําความรูทางวิชาการที่
ศึกษามาใชในการทํางาน แตก็สามารถที่จะปฏิบตั ิงานหรือประกอบกิจการอื่นๆได เชน การประกอบ
อาชีพอิสระ
นอกจากนี้ในดานหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแหงยังไมเหมาะสม
แทนที่จะบูรณาการหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตมีความรูสมบูรณในสาขาวิชาที่เรียน มหาวิทยาลัย
หลายแหงกลับใชกลุมหลักสูตรสอนใหผูเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา คณะที่สอนสาขาวิชาชีพ
สวนใหญจะมองขามความสําคัญของวิชาพื้นฐานทัว่ ไป
ซึ่งวิชาพื้นฐานทัว่ ไปจะชวยพัฒนา
ความเปนบัณฑิตที่สมบูรณ และตระหนักในการรับใชสังคมมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได
ประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขานัน้ ๆ
โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมคี วามรอบรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูด วยตนเอง และสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอ่นื ไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดให
สถาบันการศึกษาพัฒนาทุกหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
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หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป เพื่อรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาอีกดวย (ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2548)
จากการศึกษาภาวะการหางานทําของบัณฑิต สวนใหญมีเกณฑการคัดเลือกคนเขาทํางาน
โดยการสัมภาษณ การคัดเลือกดังกลาวมิไดมุงที่ความรูความสามารถเปนสําคัญ แตจะพิจารณา
ทางดานบุคลิกภาพเปนสําคัญ เชน การปรับตัว ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความอุตสาหะ ฯลฯ
ความรูทางดานวิชาการเปนสิ่งรองลงมา คุณลักษณะดังที่กลาวมานั้นในบุคคลที่มีการพัฒนา
ตนเอง เปนผูท ี่สามารถทําประโยชนใหแกสงั คมได ซึ่งเปนสวนที่การจัดการอุดมศึกษายังบกพรอง
อยูนั้น ดังที่นกั วิชาการและผูทรงคุณวุฒิในดานอุดมศึกษา (นงเยาว, 2529) ใหทศั นะวาการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตทีข่ าดหายไปคือ ความเปนผูรูเหตุผล รูผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง พึ่งตนเองไดและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม การจัดการอุดมศึกษายัง
ไมบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในดานการผลิตกําลังคน เพื่อพัฒนาสังคม อยางแทจริง สิ่งที่
สถาบันกระทําไดเปนสวนใหญคือการใหความรูทางวิชาการ
และประสบการณที่ผานมาใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหบัณฑิตนําไปใชในการประกอบอาชีพ จากผลการวิจัยตางเห็นพองกันวา
คุณลักษณะบัณฑิตในอนาคตตองเปลี่ยนไป บัณฑิตที่มีความสามารถเพียงความจําหรือเรียนรู
จากตําราจะไมเปนที่ตองการอีกตอไป สังคมตองการบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางสติปญ
 ญา
ความคิดริเริ่มสรางสรรค การตัดสินใจ และแกปญหาไดทั้งเปนผูที่มคี ุณธรรม จริยธรรม พรอมที่
จะเปนแกนนําใหแกสังคมและมุงทําประโยชนตอสวนรวม
ขอคิดเห็นดังกลาวขางตน
ชี้ใหเห็นบทบาทของการศึกษานอกจากการใหความรูและ
คุณลักษณะตางๆ ที่หลอหลอมใหเกิดเปนบุคลิกภาพที่พึงประสงคนี้ อาจไดมาจากกระบวนการ
เรียนรูจากสิ่งแวดลอมในสถาบันอุดมศึกษา เชน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สถาบันจัดขึน้
บรรยากาศในสถาบัน ระบบการบริหาร สภาพการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ รวมทั้งสภาพ
การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวและการพบปะสังสรรคกบั บุคคลที่ใกลชดิ เปนสวนสําคัญที่ทาํ ให
บุคคลไดรับการพัฒนานอกเหนือจากการพัฒนาที่ไดรับในสถาบันการศึกษาดวย
2.4 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะการทํางานของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมศาสตร
เปนสาขาวิชาที่เกีย่ วกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรู
และสาขาวิชาชีพที่เกีย่ วของ ทั้งนี้พนื้ ฐานความรูข องสาขาวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย ความรู
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อนําไปสูการตอยอด
องคความรูดวยศาสตรและเทคโนโลยีที่เกีย่ วของกับสาขาวิชาชีพ ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตร
มีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดานเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม
จึงมีหลายสถาบันจัดทําหลักสูตรที่
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มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชายอยใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ขึ้นอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขา
วิชาชีพ การระดมความรูและประสบการณของบุคลากรในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบัน
อุดมศึกษาตางๆ
และจากสภาวิศวกร
ประกอบกับความตองการของสังคมและพื้นฐาน
อุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมพึ่งพาตนเองและลดการนําเขา
เทคโนโลยีแลว การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคลองกับความตองการของสังคม
จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีทเี่ ปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันการศึกษาดวย
(สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย, 2552)
ในปจจุบันโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกอนการวางนโยบาย
พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร ก็ตองทราบถึงปจจัยของการวางนโยบายกอน อันดับแรกคือปจจัย
ภายนอก ปจจุบันสมาคมอาเซียนที่กําลังรวมกลุมกันกําลังกลายเปนชุมชนอาเซียนในป 2015
สงผลใหการหางานทําของบัณฑิตที่จบใหมนั้นสามารถทํางานไดหลายประเทศ เพราะไมตอง
ขอใบอนุญาตการทํางานในประเด็นนี้ ทําใหการหางานทํามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทําใหทาง
คณะวิศวกรรมศาสตรจะตองเตรียมความพรอมของบัณฑิตใหสามารถทํางานไดทุกแหงทั่วโลก
อีกปจจัยหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจของชาติ ปจจุบันประเทศตองการคนที่สรางเศรษฐกิจใหมเพราะใน
ทุกวันนี้เศรษฐกิจของชาตินนั้ หันไปพึ่งพาธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจของตางประเทศเทานัน้ ทําให
เศรษฐกิจของชาติคงอยูไดยากเพราะฉะนั้นประเทศก็ตองการคนรุน ใหมที่มีความรู นําความรูไป
ทําธุรกิจและไปพัฒนาเศรษฐกิจของชาติหรือวาเศรษฐกิจยุคใหมของประเทศ อีกประการหนึ่งที่
สําคัญก็คือ ภาวะการตกงานของบัณฑิตที่จบใหม ประเด็นนีเ้ ปนประเด็นที่นาสนใจมาก ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมหรือผูป ระกอบการตางก็ประสบปญหาดานแรงงาน และบุคลากรบัณฑิตที่จบใหม
ก็ไมสามารถหางานทําได ปญหานี้เกิดมาจากการที่ภาคการศึกษาเนนเพียงแตการผลิตบัณฑิต
ภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการในทุกวันนี้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นมีขนาดใหญ
ในระดับตนๆ ของโลก ภายในแตละปตองการบัณฑิตที่จบใหมเปนจํานวนมากทางสถานศึกษา
ตางก็ไมไดใหความสนใจเกีย่ วกับปญหาตรงจุดนี้ เพราะวาภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
เปนภาคที่เชือ่ มตอกันอยางโดยตรง เพราะฉะนั้นภาคการศึกษาจึงจําเปนตองศึกษาถึงความ
ตองการของผูป ระกอบการและนํามาปรับใชกับการเรียนการสอนใหบณ
ั ฑิตมีความสามารถตรงตาม
ความตองการของตลาดและลดภาวะการวางงานของบัณฑิตที่จบใหม
สําหรับเปาหมายของการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตรนั้นไดวางเปาหมายของ
การผลิตไว 3 ดานคือ
1. Global Engineering คือวิศวกรที่สามารถทํางานไดทั่วโลกเพราะโลกในปจจุบัน
ประกอบไปดวยวัฒนธรรมไทย แตเพียงอยางเดียว บัณฑิตของเราจะตองสามารถทํางานรวมกับ
คนที่มีวัฒนธรรมไทยแตเพียงอยางเดียว บัณฑิตของเราจะตองสามารถทํางานรวมกับคนที่มี
วัฒนธรรมแตกตางกันได
และจะตองเรียนรูภาษามากกวาหนึ่งภาษาเพือ่ เสริมสรางทักษะ
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การทํางาน โดยในจุดนี้จะสงเสริมใหมีการเก็บตัวเขาคายของนักศึกษาไมวา จะเปน English
Camp. Robotic Camp. Senior Contest โดยที่มีนักศึกษาตางชาติเขามารวมดวย เพื่อที่จะได
ทําการฝกฝนภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมรวมกัน
2. Real Sector Driver คือการจัดการระบบการศึกษาใหสอดคลองกับผูประกอบการ
เพราะในสวนของผูประกอบการเองก็ตองการบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ จึงจําเปนจะตอง
ศึกษาผูประกอบการวาที่จริงแลวใชทักษะอะไรบางและนําปญหาเหลานั้นมาปรับกับการเรียน
การสอน เชน การปรับหองปฏิบตั ิการใหเสมือนกับการปฏิบตั ิงานจริง และควรมีการเซ็นสัญญา
MOU รวมกันระหวางผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันใหเกิดงานวิจัยรวมกัน
3. Knowledge Entrepreneur คือการใชความรูทางวิศวกรรมเขาไปผสานกับอาชีพ โดย
จัดหลักสูตรผูป ระกอบการใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ
นักศึกษาที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตรแลว ถามี
ความตองการเปนผูประกอบการก็สามารถใชความรูดานวิศวกรรมไปประกอบกิจการก็เหมือนกับ
การสรางเศรษฐกิจยุคใหมใหกับประเทศ
ดังนั้นการเรียนวิศวกรรมศาสตรที่ไหนก็สามารถเรียนได เพราะตางระบบ ความรูก ็ตางกัน
แตการเรียนเพื่อสรางทักษะ Global Engineering, Real Sector Driver, Knowledge
Entrepreneur รวมไปกับศาสตรทางดานวิศวกรรม จะทําใหเปนวิศวกรที่สมบูรณขนึ้ พรอมรับใช
ประเทศชาติ และสรางความเจริญกาวหนาใหกับประเทศตอไป (บุญเจริญ, 2554)
นอกจากนี้เพื่อใหผูสําเร็จอุดมศึกษาไดมีโอกาสนําความรู ความสามารถที่มีอยูไปใชพัฒนา
ประเทศ เพื่อใหผลตอบแทนแกสังคมในฐานะที่รัฐตองเสียคาใชจา ยในการลงทุนใหแกผูเรียน
ในระดับนี้คอนขางสูง และมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตเพื่อทราบโอกาสการไดงานทําและจํานวนของผูที่ไมไดงานทํา และที่สําคัญคือมีองคประกอบ
ที่เกี่ยวของกับการไดงานทํา เพื่อการวางแนวทางสงเสริมใหบัณฑิตไดนําความรูความสามารถ
ไปสรางประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติตอไป (ศุภริน, 2554)
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วของกับภาวะการทํางานของบัณฑิต
สุชาติ (2546) ไดทําวิจยั เรือ่ ง การศึกษาปญหาและภาวะการมีงานทําของบัณฑิตครุศาสตร
อุตสาหกรรม ปการศึกษา 2543 และ 2544 ของคณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวาบัณฑิตสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานสถานประกอบการ
เอกชนในตําแหนงวิศวกรและนายชาง เปนครูอาจารยคอนขางนอย สวนใหญไดงานทําภายใน 3
เดือนหลังจากจบการศึกษา การเปลี่ยนงานมีนอย และสวนใหญทํางานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
ในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาคปฏิบตั ิ พบวาสวนใหญมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นที่คอนขางหลากหลาย ในสภาพปญหาทั่วๆ ไป ไดแก
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ปญหาการไมไดใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการไมมีอัตราตําแหนงบรรจุครูในสถานศึกษา
ตางๆ
พิภพ (2549) ไดทําวิจัยเรือ่ ง การศึกษาคุณลักษณะวิศวกรโยธาจบใหม และคุณลักษณะ
วิศวกรโยธาจบใหมที่สถานประกอบการตองการ พบวาสถานประกอบการมีความตองการให
วิศวกรโยธาจบใหมมีความสามารถในดานการจัดการสูงที่สุด ตามดวยดานการปฏิบตั ิงานหนา
งาน ดานการออกแบบและดานการสื่อสารและภาษา ตามลําดับ แตวิศวกรโยธาจบใหมนั้นเห็น
วาตนมีความสามารถและคุณสมบัตติ ามลําดับดังนี้ คือ ดานการจัดการ ดานการปฏิบตั ิงานหนา
งาน ดานการออกแบบและดานการสื่อสารและภาษา ผลที่ไดสามารถนําไปใหสถานประกอบการ
ใชในการคัดเลือกวิศวกร และใหวิศวกรใชเพื่อนําไปปรับปรุงคุณสมบัติและความสามารถใหตรง
กับความตองการของสถานประกอบการ
ศิโรจน (2549) ไดทําวิจัยเรื่อง ภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2547 พบวาภาวะการมีงานทํา โดยภาพรวมผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทํา/ศึกษาตอในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบการศึกษาจํานวน 2,782 คน รอยละ
89.45 จําแนกเปนผูที่มีงานทํา จํานวน 805 คน รอยละ 25.88 ศึกษาตอ จํานวน 1,827 คน
รอยละ 58.75 และมีงานทําและศึกษาตอพรอมกัน จํานวน 150 คน รอยละ 4.82 ผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไมมีงานทํา มีจํานวน 328 คน รอยละ 10.55 จําแนกเปนผูที่สมัครงาน จํานวน 150
คน รอยละ 4.83 และไมเคยสมัครงาน จํานวน 178 คน รอยละ 5.72
ดานการทํางาน ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญทํางานในบริษทั เอกชน รอยละ 66.70 โดย
ลักษณะงานทีท่ ํามากที่สุด คือ งานดานบริหารจัดการ รอยละ 32.98 เมือ่ พิจารณาความ
สอดคลองของสาขาวิชาที่สาํ เร็จการศึกษาและลักษณะงานที่ทําภาพรวม พบวาสวนใหญระบุวา
ไดงานทํามีความเกี่ยวของและตรงสาขากับสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 51.99 และ 32.88
ตามลําดับ รายไดจากการทํางานประจํา พบวาอยูในชวง 6,000-8,000 บาท รอยละ 46.81 โดย
ผูที่มีงานทําสวนใหญไมมีรายไดจากการทํางานพิเศษ รอยละ 83.87 และความรูความสามารถ
พิเศษที่ใชในการทํางาน คือ ดานคอมพิวเตอร รอยละ 36.46 ดานภาษาอังกฤษ รอยละ 23.18
ดานความตองการการสนับสนุนและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา
ระบุความตองการสนับสนุนจากสถานศึกษา คือ จัดอบรมทักษะเพิม่ เติมตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน รอยละ 23.86 การจัดตลาดนัดแรงงานที่ตรงกับสายงานที่ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษา รอยละ 22.96
สมชาย (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาการวางงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย พบวา การวางงานไมไดมีสาเหตุมากจากความไม
สอดคลองของทักษะพื้นฐานของผูสําเร็จการศึกษาที่มีอยูและทักษะพื้นฐานที่สถานประกอบการ
ตองการ การวางงานมีสาเหตุสว นใหญมาจากผูสาํ เร็จการศึกษาและสถานประกอบการ ผูสาํ เร็จ
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การศึกษาคาดหมายที่จะไดอัตราเงินเดือนหรือคาจางที่สูงจากงานที่ทํา และไดระยะเวลาของสัญญา
วาจางที่ยาวนาน โดยที่ผลการเรียนที่ดีชว ยใหมีโอกาสในการหางานทําไดมากขึ้น ขณะที่อุปสงค
ตอผูสําเร็จการศึกษาของสถานประกอบการไมไดพิจารณาประเด็นเหลานี้เลย อุปสงค ของสถาน
ประกอบการขึน้ อยูกับรายรับ ระยะเวลาการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ การกําหนด
เงินเดือนสําหรับผูที่เริ่มเขาทํางานใหม และการฝกงานระหวางการเรียนของผูสําเร็จการศึกษา
การมี
สถาบันการศึกษามีบทบาททางออมที่เกี่ยวของกับการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา
คาใชจายที่สูงชวยใหอัตราการวางงานลดลง เนื่องจากคาใชจายเปนการลงทุนในการเรียนการ
สอนโดยตรง ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพที่จะใชวชิ าความรูทเี่ รียนมาไดมากขึ้นในการทํางาน
คณะที่ตั้งใหมซึ่งมีหลักสูตรวิชาใหมที่ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการในปจจุบันของสถาน
ประกอบการเพิ่มโอกาสหางานทําไดใหกับผูสําเร็จการศึกษามากกวาคณะที่เกาแกกวา วิธีการเรียน
การสอน (เชน การศึกษาทางภาคปฏิบตั ิ) ไมเปนสาเหตุของการวางงาน เพราะวา
สถาบันการศึกษาไดจัดใหมีมากกวาที่ผสู ําเร็จการศึกษาไดศึกษา และมากกวาในระดับที่สถาน
ประกอบการตองการ
เนริสา และคณะ (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการของสถานประกอบการที่
มีตอนักศึกษาฝกงานภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวาความตองการนักศึกษาฝกงานใน
สถานประกอบการตางๆ มีความตองการนักศึกษาฝกงานจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รอยละ 91.76 ตองการแขนงการจัดการผลิต รอยละ 47.40 แขนงการจัดการธุรกิจ รอยละ
53.60 ความตองการดานภาษา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.19 ความตองการดาน
ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ความรูในดานแขนงการ
จัดการผลิต อยูในระดับมาก คาเฉลีย่ เทากับ 4.00 ความรูความสามารถในดานแขนงการจัดการ
ธุรกิจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ปญหาที่พบสวนใหญ คือ มาทํางานสาย ขาดความ
ตั้งใจในการทํางาน
ขาดทักษะในการทํางานและทางสถานประกอบการตองการใหนักศึกษา
ฝกงานสามารถนําความรูจากวิชาทีเ่ รียนมาในทางทฤษฎีมาประยุกตใชในทางปฏิบัติได
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2550) ไดศึกษาเรือ่ ง ภาวะ
การหางานทําของผูสําเร็จการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รุนปการศึกษา 2549 พบวาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ทั้งหมด
1,613 คน มีงานทํา คิดเปนรอยละ 79.53 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจ
เอกชน คิดเปนรอยละ 90.51 ไดรับอัตราเงินเดือน 17,630-22,629 บาท คิดเปนรอยละ 40.36
โดยไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 33.28 และนําความรูที่เรียนมาประยุกตใช
กับหนาที่การงานในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 42.38 ซึ่งงานที่ทําสวนใหญจะตรงกับสาขา
ที่เรียนมา คิดเปนรอยละ 71.70 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ มมีงานทํา คิดเปนรอยละ 9.32
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สวนใหญอยูระหวางรอฟงคําตอบจากหนวยงาน คิดเปนรอยละ 40.54 นอกจากนี้ยังมีผูสําเร็จ
การศึกษาที่กาํ ลังศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 9.63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2551) ไดศึกษาเรือ่ ง ภาวะ
การหางานทําของผูสําเร็จการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รุนปการศึกษา 2550 พบวาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ทั้งหมด
1,565 คน มีงานทํา คิดเปนรอยละ 79.05 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจ
เอกชน คิดเปนรอยละ 94.17 ไดรับอัตราเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.22
โดยใชระยะเวลาในการหางานทํา 1-2 เดือน คิดเปนรอยละ 52.28 และนําความรูที่เรียนมา
ประยุกตใชกบั หนาที่การงานในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 39.89 ซึ่งงานที่ทําสวนใหญจะ
ตรงกับสาขาที่เรียนมา คิดเปนรอยละ 75.24 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ มมีงานทํา คิดเปน
รอยละ 12.95 สวนใหญอยูระหวางรอฟงคําตอบจากหนวยงาน คิดเปนรอยละ 41.71
นอกจากนี้ยังมีผูสําเร็จการศึกษาทีก่ ําลังศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 6.57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2550) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะการมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ทั้งหมด 1,044 คน มีงานทํา คิดเปน
รอยละ 73.66 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน คิดเปนรอยละ
92.98 โดยไดรับเงินเดือนเริ่มตนจากการทํางานตรงตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนกําหนดทั้งหมด และไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 48.42
ซึ่งไดนําความรูที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่การงานในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.33
งานที่ทําสวนใหญจะตรงกับสาขาที่เรียนมา คิดเปนรอยละ 76.49 และคิดวาความสามารถพิเศษ
ดานคอมพิวเตอรที่สว นชวยใหไดงาน คิดเปนรอยละ 41.05 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมี
งานทํา คิดเปนรอยละ 8.82 สวนใหญหางานทําไมได คิดเปนรอยละ 27.27 สาเหตุของการหา
งานทําไมไดเนื่องจาก หางานที่ถูกใจไมได คิดเปนรอยละ 22.58 นอกจากนี้ยังมีผูสําเร็จ
การศึกษาที่กาํ ลังศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 14.97
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2551) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะการมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ทั้งหมด 972 คน มีงานทํา คิดเปน
รอยละ 72.49 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจเอกชน คิดเปนรอยละ 93.23
โดยไดรับเงินเดือนเริ่มตนจากการทํางานตรงตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนกําหนดสูงถึงรอยละ 99.25 และใชระยะเวลาในการหางานทํา 1-3 เดือน คิดเปนรอยละ
48.24 ซึ่งไดนําความรูที่เรียนมาประยุกตใชกบั หนาทีก่ ารงานในระดับมาก คิดเปนรอยละ 40.06
งานที่ทําสวนใหญจะตรงกับสาขาที่เรียนมา คิดเปนรอยละ 78.56 และคิดวาความสามารถพิเศษ

18
ดานคอมพิวเตอรที่สว นชวยใหไดงาน คิดเปนรอยละ 42.03 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ มมีงาน
ทํา คิดเปนรอยละ 9.52 สวนใหญรอฟงคําตอบจากหนวยงาน คิดเปนรอยละ 33.33 นอกจากนี้
ยังมีผูสําเร็จการศึกษาที่กําลังศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 15.45
ชัยณรงค (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (แผน ข) สาขาวิชาไฟฟา ภาควิชาครุศาสตร
ไฟฟา ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในศูนยการเรียนในระดับมาก โดยผูสําเร็จการศึกษามีความรู
ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบตั ิงานไดอยางเหมาะสม ดานสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานหลังจากสําเร็จการศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
พบวา ผูสาํ เร็จการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานที่ดีในระดับมาก มีการวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ รวมถึงมีบุคลิกภาพทีด่ ีมากยิ่งขึ้น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการ
ผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความตองการของประเทศ : กรณีศึกษา
ประเภทอุตสาหกรรม พบวาแนวโนมสถานการณทเี่ กี่ยวกับอาชีวศึกษาและความตองการของ
อุตสาหกรรมในปจจุบัน สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. ภาคอุตสาหกรรมตองการกําลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ที่มี
สมรรถนะจํานวนมากที่สุด
2. ขาดกําลังคนระดับกลางที่มคี ุณภาพเขาสูภ าคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะชางอุตสาหกรรม
เพื่อสรางเครือ่ งจักรกลและชิ้นสวน
3. คุณสมบัตขิ องผูจบการศึกษาสวนใหญยังไมตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม
4. ผูที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นิยมศึกษาตอในระดับปริญญาตรีมากกวาการออกไปทํางานประกอบ
อาชีพ
5. การเปดสอนหลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษายังไมไดคุณภาพเทาที่ควรและสง
ผลกระทบตอการบริหารจัดการหลักสูตรปกติในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เปนแหลงวิทยาการใน
การจัดหลักสูตร ปวช. ดังกลาว
6. มีกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาอยางกวางขวางในหมูนักศึกษา โดยไมมีมาตรการที่ดี
รองรับ เชน การกูยืมศึกษาตอที่ไมตรงสาขา สงผลใหเกิดปญหาและผลกระทบอื่นตามมา
7. ไมมีสิ่งจูงใจในการใหผูที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ออกไปทํางาน
เชน ดานความกาวหนาตามสายงาน
8. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรเขาสูอุตสาหกรรมยังไมมีการแบงโซน (Zone) ที่
ชัดเจน ทั้งการแบงตามลักษณะกลุมอาชีพ และการแบงตามลักษณะภูมิศาสตร
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9. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดฝกงานในสถานประกอบการยังมีจํากัด
10. ยังไมมีการสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพในระดับตางๆ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
อยางจริงจัง เพื่อเปนเครื่องมือรับรองสมรรถนะ
11. กฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ซึ่งใชเวลาดําเนินการมาเปนเวลานานนัน้
ไดมีผลบังคับใชเริ่มตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2551
เปนตนไป
12. ครูอัตราจางในสถานศึกษาอาชีวศึกษาขาดหลักประกันในการทํางานในเรื่องตางๆ
เชน อัตราบรรจุ ตําแหนงงาน สวัสดิการ ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน เปนตน
13. ครูสวนใหญทสี่ อนวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมขาดประสบการณ
จริงในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม
14. เสนทางความกาวหนาทางอาชีพของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษายังมีขอจํากัด
15. สถานศึกษาสวนใหญขาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สื่อการสอน ที่ทันสมัยเพื่อใช
ในการจัดการศึกษา
16. คานิยมทางสังคมตอผูไดรับปริญญาที่มแี นวโนมมากขึ้น
ประสบสุข และคณะ (2552) ไดทําวิจัยเรือ่ ง ความตองการและการขาดแคลนแรงงานดาน
วิศวกรรมศาสตรในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย พรอมทั้งศึกษาคุณสมบัตขิ องวิศวกรที่
พึงประสงคและการเสนออัตราคาจางที่เหมาะสม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยจํานวน 508 แหง และสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิศวกรรม
ในสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจํานวน 9 ทาน ผลการวิจยั พบวา สถานประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมรอยละ 33.85 ตอบวาในอีก 3 ปขางหนามีความตองการวิศวกรโดยเฉลีย่
3.09 คนตอสถานประกอบการ ซึ่งเปนความตองการโดยรวมประมาณ 2,982 คน สถาน
ประกอบการ รอยละ 37.20 ตอบวา มีการขาดแคลนวิศวกร ในจํานวนนีจ้ ะมีการขาดแคลนโดย
เฉลี่ย 2.60 คนตอสถานประกอบการ ซึ่งเปนการขาดแคลนโดยรวมประมาณ 2,757 คน สาขาที่
ขาดแคลนมากที่สุดคือ สาขาเครื่องกล คุณสมบัตทิ ี่พงึ ประสงคของวิศวกร คือความชํานาญดาน
สาขาที่จบมา ความขยัน ความซื่อสัตย ความอดทน ความชํานาญดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความชํานาญดานภาษา ความมีวินยั การมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
ความมีมนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีลกั ษณะเปนผูนาํ ตามลําดับ อัตราคาจาง
สําหรับบัณฑิตที่จบใหมโดยเฉลี่ยอยางต่าํ 12,500 บาท สําหรับผูมีประสบการณไมเกิน 5 ป
โดยเฉลี่ยอยางต่ํา 15,000 บาท และสําหรับผูมีประสบการณ 5 ปขึ้นไปโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 19,000
บาท
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ผลสรุปจากการสัมภาษณผเู ชี่ยวชาญดานวิศวกรรมศาสตร พบวาประเทศไทยไมขาดแคลน
วิศวกรในเชิงปริมาณแตขาดแคลนในเชิงคุณภาพ
และระดับมันสมองที่สามารถผลิตคิดคน
เครื่องมืออุปกรณที่เปนตราสัญลักษณของตนเองได อุตสาหกรรมที่คาดวาจะโดดเดนในอนาคต
คือ อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ พลังงาน การบริการและการทองเทีย่ ว อุตสาหกรรมการเกษตร
ยานยนต สิ่งแวดลอม ชีวภาพและเคมีภัณฑ สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องวิศวกร
ที่สําคัญคือ ความชํานาญดานภาษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราคาจางที่
เหมาะสมสําหรับบัณฑิตใหมโดยเฉลี่ยระหวาง 15,000-20,000 บาท ผูมีประสบการณไมเกิน 5 ป
โดยเฉลี่ยระหวาง 25,000-30,000 บาท และผูมีประสบการณเกิน 5 ป โดยเฉลี่ยมากกวา 30,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) (2553) ไดทําการสํารวจความคิดเห็น
จากนักเรียน นักศึกษา ผูป กครอง ครู อาจารย และนายจาง จํานวน 2,157 คน ในเรื่องทํา
อยางไรนักเรียน นักศึกษาที่กําลังตัดสินใจวาจะเรียนอะไร หรือเรียนอยางไร แลวมีงานทําในยุค
ของการแขงขันสูง สรุปผลไดดังนี้ เหตุผลของผูสําเร็จการศึกษาในการเลือกหางานทําในเรื่อง
ของการใชความรู ความสามารถตรงกับที่เรียนมา มีอิสระในการทํางาน ภาพรวมใหความสําคัญ
สูงสุดถึงรอยละ 34.51 รองลงมาเปนเรื่องของชื่อเสียง ความมั่นคง ความนาเชื่อถือของบริษัทที่
ไปทํางานดวยจะตองเปนทีร่ ูจักโดยทั่วไป รอยละ 26.88 อันดับที่สาม เรื่องของเงินเดือน โบนัส
สวัสดิการ โอกาสความกาวหนาในอาชีพ รอยละ 23.96 อันดับที่สี่ เปนความตองการของ
ครอบครัว รอยละ 9.49 และเลือกเพราะใกลบานเดินทางสะดวก รอยละ 5.16
สําหรับสาเหตุที่ทําใหผูสําเร็จการศึกษาไมมีงานทํา (สมัครแลวไมไดรับเลือก) สาเหตุแรก
มาจากการที่นายจางหรือหนวยงานยังยึดติดอยูกับสถาบันการศึกษาที่จบ ประกอบกับบุคลิกลักษณะ
ของผูหางานไมตรงกับที่องคกรตองการ รอยละ 25.35 สาเหตุที่สองเนื่องมาจากนักศึกษาไม
สามารถทํางานไดตามที่ผวู า จางตองการ รอยละ 21.27 สาเหตุทสี่ ามเปนเพราะนักศึกษาสวน
ใหญเกงทฤษฎีแตไมเกงปฏิบัติ รอยละ 20 สาเหตุที่สี่ ออนภาษาอังกฤษและสื่อไอที ขาด
ความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข วิเคราะหระบบ ไมสามารถแกปญหาได รอยละ 19.55 และ
สาขาที่จบมาไมตรงกับความตองการของตลาด รอยละ 13.83
สําหรับคําถามที่วาเรียนอยางไรจึงมีงานทํา อันดับแรกระบุวาตองเกงทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ เมื่อจบแลวสามารถนําความรูท ไี่ ดไปใชในการทํางานไดจริง รอยละ 23.52 อันดับที่สอง
รูวาตัวเองรักหรือชอบอะไร วางแผนลวงหนาดูสถานการณปจจุบัน ติดตามขาวตลาด รอยละ
22.92 อันดับที่สาม ดูความตองการของตลาดวาตองการนักศึกษาทีจ่ บสาขาใด และเลือกเรียน
ตามนั้น รอยละ 20.34 อันดับที่สี่ตองตัง้ ใจเรียน ทําคะแนนใหดี มีความสามารถโดดเดนอยูใน
เกณฑทตี่ ลาดตองการ รอยละ 19.51 และระหวางเรียนตองทํากิจกรรมควบคูไปดวยเพื่อสราง
ทักษะการทํางานรวมกันหรือการอยูรวมกับผูอื่น รอยละ 13.71

21
จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวมถึงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ อง
บัณฑิตที่พึงประสงคและภาวะการทํางานของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับภาวะการทํางานของบัณฑิตแลว สามารถจําแนกประเด็นการศึกษาภาวะการทํางาน
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ซึ่งไดแก สถานภาพหลังจบ
การศึกษา ประเภทของหนวยงานที่ทํา ประเภทงานทีท่ ํา ระยะเวลาในการหางานทํา เงินเดือนที่
ไดรับ ความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน การนําความรูมาประยุกตใชกบั งานทีท่ ํา
สาเหตุที่ยังไมมีงานทําและปญหาในการหางานทํา ผูวิจัยจึงจะศึกษาในประเด็นที่กลาวมาขางตน
เทานั้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พระนครเหนือ โดยมีการดําเนินการการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนีใ้ ชประชากรทัง้ หมดคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ที่กรอกแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 1,195 คน และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ จํานวน 171 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา
2551 ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check
List)
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 20 สิงหาคม ถึง
วันที่ 21 กันยายน 2552 ผานทางระบบเครือขาย Internet ในวันที่บัณฑิตมาขึน้ ทะเบียนเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และวันที่ 1-31 มกราคม 2553 เพื่อใหบณ
ั ฑิตปรับปรุงขอมูลอีกครั้ง
3.3.2 ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการ
เก็บขอมูลจากแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ระหวางวันที่ 1-15 ธันวาคม 2552 ใน
วันทีบ่ ัณฑิตซอมรับปริญญา
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3.4 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 ซึ่งใชวธิ ีทางสถิติดังนี้
3.4.1 ขอมูลจากแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551
วิเคราะหโดยการหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตาราง ภาพ และแปลผลดวยการบรรยาย
3.4.2 ขอมูลเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ วิเคราะหหาความแตกตาง โดยใชคาสถิติ Chi-square (χ²)
ดวยวิธีเปยรสนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แลวนําเสนอในรูปตารางและแปลผลดวย
การบรรยาย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากประชากรซึ่งเปน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ที่กรอก
แบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(มจพ.) จํานวน 1,195 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
(มทร.) จํานวน 171 คน ผูว ิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับการมีงานทําของบัณฑิต
4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับการไมมีงานทําของบัณฑิต
4.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิต
ตารางที่ 4-1 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. จําแนกตามสถานภาพหลังจบการศึกษา
สถานภาพหลังจบการศึกษา
ทํางานแลว
ยังไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอ
กําลังศึกษาตอ
รวม

คารอยละ
มจพ.
73.87
12.57
13.56
100.00

มทร.
70.18
26.90
2.92
100.00

จากตารางที่ 4-1 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. สวนใหญมีงานทํา คิดเปนรอยละ 73.87 รองลงมายังไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอ
คิดเปนรอยละ 12.57 และกําลังศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 13.56
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร.
สวนใหญมีงานทํา คิดเปนรอยละ 70.18 รองลงมายังไมไดทํางานและไมไดศกึ ษาตอ คิดเปน
รอยละ 26.90 และกําลังศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 2.92
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ภาพที่ 4-1

แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
จําแนกตามสถานภาพหลังจบการศึกษา
หนวย : รอยละ
73.87

80.00

มจพ.

70.18

มทร.

60.00
40.00

26.90
13.56

12.57

20.00

2.92

0.00
ทํางานแลว

ภาพที่ 4-2

ยังไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอ

กําลังศึกษาตอ

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. จําแนกตามสถานภาพหลังจบการศึกษา
ทํางานแลว
73.87 %

ยังไมไดทํางาน
และไมไดศึกษาตอ
12.57%

กําลังศึกษาตอ
13.56%

ภาพที่ 4-3

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. จําแนกตามสถานภาพหลังจบการศึกษา

ทํางานแลว
70.18 %

ยังไมไดทํางาน
และไมไดศึกษาตอ
26.90%
กําลังศึกษาตอ
2.92%
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4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีงานทําของบัณฑิต
ขอมูลทีท่ ําการวิเคราะหเกีย่ วกับการมีงานทําของบัณฑิต ไดแก ประเภทของหนวยงานทีท่ ํา
ประเภทงานทีท่ ํา ระยะเวลาในการหางานทํา เงินเดือนที่ไดรบั ความสอดคลองของอาชีพกับ
สาขาวิชาที่เรียน การนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทํา ความพอใจและไมพอใจตองานที่ทํา
และสาเหตุทไี่ มพอใจในงานที่ทํา โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีงานทําคิดเปนรอยละ 73.87 และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ มีงานทําคิดเปนรอยละ
70.18
ตารางที่ 4-2 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทของ
หนวยงานที่ทํา
ประเภทของหนวยงานที่ทํา
ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน
ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ
พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ
อื่นๆ
รวม

คารอยละ
มจพ.
5.63
8.62
82.15
1.92
0.48
1.20
100.00

มทร.
7.50
8.33
74.17
9.17
0.00
0.83
100.00

จากตารางที่ 4-2 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. ที่มีงานทําสวนใหญเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน คิดเปนรอยละ 82.15
รองลงมาเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 8.62 และเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงาน
ของรัฐ คิดเปนรอยละ 5.63
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มี
งานทําสวนใหญเปนพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจเอกชน คิดเปนรอยละ 74.17 รองลงมาเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 8.33 และเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ คิดเปน
รอยละ 7.50
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ภาพที่ 4-4

แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทของหนวยงานที่ทํา
หนวย : รอยละ

90.00

82.15

มจพ.

74.17

80.00

มทร.

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

5.63 7.50

8.62 8.33

9.17
1.92

0.00
ขาราชการ

ภาพที่ 4-5

พนักงานบริษัทเอกชน

0.48 0.00
พนักงานองคการตางประเทศ

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทของ
หนวยงานที่ทํา
พนักงานบริษัทเอกชน
82.15%

ดําเนินธุรกิจอิสระ
1.92%

รัฐวิสาหกิจ
8.62%

ขาราชการ
5.63%

อื่นๆ
1.20%

พนักงานองคการ
ตางประเทศฯ
0.48%

1.20 0.83
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ภาพที่ 4-6

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทของ
หนวยงานที่ทํา

พนักงานบริษัทเอกชน
74.17%

ดําเนินธุรกิจอิสระ
9.17%
รัฐวิสาหกิจ
8.33%

ขาราชการ
7.50%

อื่นๆ
0.83%

ตารางที่ 4-3 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา
ประเภทงานที่ทํา
งานเดิม (งานที่ทํากอนหรือระหวางเรียน)
งานใหม (งานที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว)
รวม

คารอยละ
มจพ.
4.43
95.57
100.00

มทร.
27.50
72.50
100.00

จากตารางที่ 4-3 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. ที่มีงานทําสวนใหญเปนงานใหมซึ่งเปนงานที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว คิดเปน
รอยละ 95.57 และเปนงานเดิมซึ่งเปนงานที่ทํากอนหรือระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 4.43
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มี
งานทําสวนใหญเปนงานใหมซึ่งเปนงานที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว คิดเปนรอยละ 72.50
และเปนงานเดิมซึ่งเปนงานที่ทํากอนหรือระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 27.50
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ภาพที่ 4-7

แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา
จําแนกตามประเภทงานที่ทํา
หนวย : รอยละ
มจพ.

95.57
100.00

72.50

80.00
60.00
27.50

40.00
4.43

20.00
0.00

งานเดิม

ภาพที่ 4-8

งานใหม

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา

งานใหม
95.57%

งานเดิม
4.43%

ภาพที่ 4-9

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา

งานใหม
72.50%

งานเดิม
27.50%

มทร.
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ตารางที่ 4-4 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําและเปนงานใหม
จําแนกตามระยะเวลาในการหางานทํา
คารอยละ

ระยะเวลาในการหางานทํา

มจพ.
13.16
29.83
51.50
4.26
1.25
100.00

ไดงานทันที
1-3 เดือน
4-6 เดือน
7-9 เดือน
10-12 เดือน
รวม

มทร.
63.55
26.17
5.61
0.93
3.74
100.00

จากตารางที่ 4-4 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. ที่มีงานทําและเปนงานใหมสว นใหญใชระยะเวลาในการหางานทํา 4-6 เดือน คิดเปน
รอยละ 51.50 รองลงมาใชระยะเวลาในการหางานทํา 1-3 เดือน คิดเปนรอยละ 29.83 และ
ไดงานทําทันทีหลังสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 13.16
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มี
งานทําและเปนงานใหมสวนใหญไดงานทําทันทีหลังสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 63.55
รองลงมาใชระยะเวลาในการหางานทํา 1-3 เดือน คิดเปนรอยละ 26.17 และใชระยะเวลาใน
การหางานทํา 4-6 เดือน คิดเปนรอยละ 5.61
ภาพที่ 4-10

แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
และเปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลาในการหางานทํา
หนวย : รอยละ

70.00

มจพ.

63.55

60.00

มทร.

51.50

50.00
40.00

29.83

30.00
20.00

26.17

13.16
5.61

10.00

4.26

0.93

0.00
ไดงานทันที

1-3 เดือน

4-6 เดือน

7-9 เดือน

1.25

3.74

10-12 เดือน
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ภาพที่ 4-11

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทําและเปนงานใหม จําแนกตาม
ระยะเวลาในการหางานทํา
4-6 เดือน
51.50%
7-9 เดือน
4.26%

1-3 เดือน
29.83%

ภาพที่ 4-12

ไดงานทันที
13.16%

10-12 เดือน
1.25%

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทําและเปนงานใหม จําแนกตาม
ระยะเวลาในการหางานทํา
1-3 เดือน
26.17%

ไดงานทันที
63.55%

10-12 เดือน
3.74%

4-6 เดือน
5.61%
7-9 เดือน
0.93%

ตารางที่ 4-5 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามเงินเดือนที่ไดรับ
เงินเดือนที่ไดรับ
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
รวม

คารอยละ
มจพ.
11.74
64.55
17.48
4.07
1.56
0.60
100.00

มทร.
34.31
37.26
22.55
1.96
0.98
2.94
100.00

32
จากตารางที่ 4-5 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. ที่มีงานทําสวนใหญไดรบั เงินเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 64.55
รองลงมาไดรับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.48 และไดรับเงินเดือนต่ํากวา
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.74
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มี
งานทําสวนใหญไดรับเงินเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.26 รองลงมาไดรับ
เงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.31 และไดรับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท
คิดเปนรอยละ 22.55
ภาพที่ 4-13 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามเงินเดือนที่ไดรับ
หนวย : รอยละ
70.00

64.55

มจพ.

60.00

มทร.

50.00
40.00

34.31

37.26

30.00
20.00

17.48

22.55

11.74

10.00

4.07 1.96

1.56 0.98

0.60

0.00
ต่ํากวา 10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-25,000 บาท

25,001-30,000 บาท

มากกวา 30,000 บาท

ภาพที่ 4-14 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามเงินเดือนที่ไดรับ
15,001-20,000 บาท
17.48%

10,001-15,000 บาท
64.55%

20,001-25,000 บาท
4.07%

ต่ํากวา 10,000 บาท
11.74%

มากกวา 30,000 บาท
0.60%

2.94

25,001-30,000 บาท
1.56%

33
ภาพที่ 4-15 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามเงินเดือนที่ไดรับ
10,001-15,000 บาท
37.26%

15,001-20,000 บาท
22.55%
20,001-25,000 บาท
1.96%

มากกวา 30,000 บาท
2.94%

ต่ํากวา 10,000 บาท
34.31%

25,001-30,000 บาท
0.98%

ตารางที่ 4-6 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามความสอดคลอง
ของอาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน
ความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน
ตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน
ไมตรงหรือไมสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน
รวม

คารอยละ
มจพ.
89.10
10.90
100.00

มทร.
70.09
29.91
100.00

จากตารางที่ 4-6 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําสวนใหญทํางานตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน คิดเปน
รอยละ 89.10 และ 70.09 ตามลําดับ และทํางานไมตรงหรือไมสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน
คิดเปนรอยละ 10.90 และ 29.91 ตามลําดับ
ภาพที่ 4-16

แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน
หนวย : รอยละ

100.00
80.00

มจพ.

89.10

มทร.

70.09

60.00

29.91

40.00

10.90

20.00
0.00
ตรงหรือสอดคลอง

ไมตรงหรือไมสอดคลอง
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ภาพที่ 4-17

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามความสอดคลองของ
อาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน

ตรงหรือสอดคลอง
กับสาขาวิชาที่เรียน
89.10%
ไมตรงหรือไม
สอดคลองกับ
สาขาวิชาทีเรียน
10.90%

ภาพที่ 4-18

แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามความสอดคลองของ
อาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน

ตรงหรือสอดคลอง
กับสาขาวิชาที่เรียน
70.09%
ไมตรงหรือ
ไมสอดคลอง
กับสาขาวิชาที่เรียน
29.91%

ตารางที่ 4-7 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรู
มาประยุกตใชกับงานที่ทํา
การนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

คารอยละ
มจพ.
15.57
43.83
34.25
5.15
1.20
100.00

มทร.
16.81
31.93
44.54
2.52
4.20
100.00
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จากตารางที่ 4-7 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. ที่มีงานทําสวนใหญไดนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทําอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 43.83 รองลงมานําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทําอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
34.25 และระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 15.57
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มี
งานทําสวนใหญไดนําความรูม าประยุกตใชกับงานที่ทําอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.54
รองลงมาไดนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทําอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 31.93 และระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 16.81
ภาพที่ 4-19 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามการนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา
หนวย : รอยละ
มจพ.
50.00

44.54

43.83

40.00

31.93

มทร.

34.25

30.00
20.00

15.57 16.81

10.00

5.15

2.52

4.20

1.20

0.00
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ภาพที่ 4-20 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรู
มาประยุกตใชกับงานที่ทํา
ปานกลาง
34.25%

มาก
43.83%

นอย
5.15%
มากที่สุด
15.57%

นอยที่สุด
1.20%
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ภาพที่ 4-21 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรู
มาประยุกตใชกับงานที่ทํา
ปานกลาง
44.54%

นอย
2.52%
มาก
31.93%

นอยที่สุด
4.20%

มากที่สุด
16.81%

ตารางที่ 4-8 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามความพอใจและ
ไมพอใจตองานที่ทํา
ความพอใจและไมพอใจตองานที่ทํา
พอใจตองานที่ทํา
ไมพอใจตองานที่ทํา
รวม

คารอยละ
มจพ.
91.26
8.74
100.00

มทร.
77.12
22.88
100.00

จากตารางที่ 4-8 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําสวนใหญมีความพอใจตองานที่ทํา คิดเปนรอยละ 91.26 และ
77.12 ตามลําดับ และไมพอใจตองานที่ทํา คิดเปนรอยละ 8.74 และ 22.88 ตามลําดับ
ภาพที่ 4-22

แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามความพอใจและไมพอใจตองานที่ทํา
หนวย : รอยละ

100.00

มจพ.

91.26
77.12

มทร.

80.00
60.00
22.88

40.00
8.74

20.00
0.00
พอใจตองานที่ทํา

ไมพอใจตองานที่ทํา
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ภาพที่ 4-23 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทํา จําแนกตามความพอใจและไมพอใจ
ตองานที่ทํา
พอใจตองานที่ทํา
91.26%

ไมพอใจตองานที่ทํา
8.74%

ภาพที่ 4-24 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามความพอใจและไมพอใจ
ตองานที่ทํา
พอใจตองานที่ทํา
77.12%

ไมพอใจตองานที่ทํา
22.88%

ตารางที่ 4-9 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําและไมพอใจในงานที่ทํา
จําแนกตามสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา
สาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา
ระบบงานไมดี
ผูรวมงานไมดี
ไมไดใชความรูท ี่เรียนมา
คาตอบแทนต่ํา
ขาดความมั่นคง
ขาดความกาวหนา
อื่นๆ
รวม

คารอยละ
มจพ.
0.00
16.44
2.74
27.40
36.98
6.85
9.59
100.00

มทร.
36.00
0.00
20.00
24.00
8.00
0.00
12.00
100.00
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จากตารางที่ 4-9 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551
ของ มจพ. ที่มีงานทําและไมพอใจในงานที่ทําสวนใหญมีสาเหตุมาจากการขาดความมั่งคงใน
งานที่ทํา คิดเปนรอยละ 36.98 รองลงมาไดรับคาตอบแทนต่ํา คิดเปนรอยละ 27.40 และ
ผูรวมงานไมดี คิดเปนรอยละ 16.44
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มี
งานทําและไมพอใจในงานทีท่ ําสวนใหญมีสาเหตุมาจากระบบงานไมดี คิดเปนรอยละ 36
รองลงมาไดรับคาตอบแทนต่ํา คิดเปนรอยละ 24 และไมไดใชความรูที่เรียนมา คิดเปนรอยละ 20
ภาพที่ 4-25

แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
และไมพอใจในงานที่ทํา จําแนกตามสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา
หนวย : รอยละ

40.00

มจพ.

36.98

36.00

มทร.

35.00
27.40

30.00

24.00

25.00

20.00

20.00

16.44

15.00
8.00

10.00
5.00
0.00

0.00
ระบบงานไมดี

0.00
ผูรวมงานไมดี

2.74

9.59
6.85
0.00

ไมไดใชความรูที่เรียนมา

คาตอบแทนต่ํา

ขาดความมั่นคง

ขาดความกาวหนา

ภาพที่ 4-26 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มีงานทําและไมพอใจในงานที่ทํา
จําแนกตามสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา
ขาดความมั่นคง
36.98%

คาตอบแทนต่ํา
27.40%

ขาดความกาวหนา
6.85%

ไมไดใชความรู
ที่เรียนมา
2.74%

12.00

ผูรวมงานไมดี
16.44%

อื่นๆ
9.59%

อื่นๆ
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ภาพที่ 4-27 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มีงานทําและไมพอใจในงานที่ทํา
จําแนกตามสาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา
คาตอบแทนต่ํา
24%

ไมไดใชความรู
ที่เรียนมา
20%

ขาดความมั่นคง
8%

อื่นๆ
12%

ระบบงานไมดี
36%

ตารางที่ 4-10 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา
และความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน
คารอยละ
ความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชาที่เรียน
ตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน
ไมตรงหรือไมสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน
รวม

มจพ.
งานเดิม งานใหม
56.76
90.60
43.24
9.40
100.00
100.00

มทร.
งานเดิม งานใหม
51.52
77.38
48.48
22.62
100.00
100.00

จากตารางที่ 4-10 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําและเปนงานเดิมซึ่งเปนงานที่ทํากอนหรือระหวางเรียน
สวนใหญทํางานที่ตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน เหมือนกัน คิดเปนรอยละ 56.76 และ
51.52 ตามลําดับ
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ
มทร. ที่มีงานทําและเปนงานใหมซึ่งเปนงานที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวสวนใหญทํางานที่
ตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน เหมือนกัน คิดเปนรอยละ 90.60 และ 77.38 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-11 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา
และการนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา
คารอยละ
การนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

มจพ.
งานเดิม งานใหม
13.51
15.66
35.14
44.24
40.54
33.96
8.11
5.01
2.70
1.13
100.00
100.00

มทร.
งานเดิม งานใหม
9.09
19.77
21.21
36.04
54.55
40.70
9.09
0.00
6.06
3.49
100.00
100.00

จากตารางที่ 4-11 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําและเปนงานเดิมซึ่งเปนงานที่ทํากอนหรือระหวางเรียน
สวนใหญไดนาํ ความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทําอยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน คิดเปนรอยละ
40.54 และ 54.55 ตามลําดับ
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่มี
งานทําและเปนงานใหมซึ่งเปนงานที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวสวนใหญไดนําความรูมา
ประยุกตใชกบั งานที่ทําอยูใ นระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.24
สวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มี
งานทําและเปนงานใหมซึ่งเปนงานที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวสวนใหญไดนําความรูมา
ประยุกตใชกบั งานที่ทําอยูใ นระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.70
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ตารางที่ 4-12 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทํา
และเงินเดือนที่ไดรับ
คารอยละ
เงินเดือนที่ไดรับ
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
รวม

มจพ.
งานเดิม
งานใหม
21.62
11.28
43.24
65.54
24.33
17.17
2.70
4.13
5.41
1.38
2.70
0.50
100.00
100.00

งานเดิม
22.23
29.63
29.63
3.70
3.70
11.11
100.00

มทร.
งานใหม
38.67
40.00
20.00
1.33
0.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4-12 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของ มจพ. ที่มีงานทําและเปนงานเดิมซึ่งเปนงานที่ทํากอนหรือระหวางเรียนสวนใหญ
ไดรับเงินเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.24
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่มี
งานทําและเปนงานเดิมซึ่งเปนงานที่ทํากอนหรือระหวางเรียนสวนใหญไดรับเงินเดือน 10,00120,000 บาท คิดเปนรอยละ 59.26
สวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ
มทร. ที่มีงานทําและเปนงานใหมซึ่งเปนงานที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวสวนใหญไดรับ
เงินเดือน 10,001-15,000 บาท เหมือนกัน คิดเปนรอยละ 65.54 และ 40.00 ตามลําดับ

4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการไมมีงานทําของบัณฑิต
ขอมูลที่ทําการวิเคราะหเกี่ยวกับการไมมีงานทําของบัณฑิต ไดแก สาเหตุที่ยังไมมงี านทํา
และปญหาในการหางานทํา โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ยังไมมีงานทําคิดเปนรอยละ
12.57 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ที่ยังไมมีงานทํา
คิดเปนรอยละ 26.90
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ตารางที่ 4-13 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามสาเหตุ
ที่ยังไมมีงานทํา
คารอยละ

สาเหตุที่ยังไมมีงานทํา

มจพ.
0.00
92.42
0.00
7.58
100.00

ยังไมประสงคจะทํางาน
รอฟงคําตอบจากหนวยงาน
ยังหางานทําไมได
อื่นๆ
รวม

มทร.
13.64
45.45
27.27
13.64
100.00

จากตารางที่ 4-13 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของ มจพ. ที่ยังไมมีงานทําสวนใหญมสี าเหตุมาจากรอฟงคําตอบจากหนวยงาน คิดเปน
รอยละ 92.42 และอื่นๆ ไดแก อุปสมบทและติดเกณฑทหาร คิดเปนรอยละ 7.58
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่ยัง
ไมมีงานทําสวนใหญมีสาเหตุมาจากรอฟงคําตอบจากหนวยงาน คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมา
ยังหางานทําไมได คิดเปนรอยละ 27.27 ยังไมประสงคจะทํางานและอื่นๆ คิดเปนรอยละ
13.64 เทากัน
ภาพที่ 4-28 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมี
งานทํา จําแนกตามสาเหตุที่ยังไมมีงานทํา
หนวย : รอยละ
มจพ.

92.42

100.00

มทร.

80.00
60.00

45.45

40.00

27.27
13.64

20.00
0.00

0.00

7.58

0.00
ยังไมประสงคจะทํางาน

รอฟงคําตอบจากหนวยงาน

ยังหางานทําไมได

อื่นๆ

13.64
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ภาพที่ 4-29 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามสาเหตุที่ยัง
ไมมีงานทํา
รอฟงคําตอบ
จากหนวยงาน
92.42%
อื่นๆ
7.58%

ภาพที่ 4-30 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามสาเหตุที่
ยังไมมีงานทํา
รอฟงคําตอบ
จากหนวยงาน
45.45%

ยังหางานทําไมได
27.27%

อื่นๆ
13.64%
ยังไมประสงค
จะทํางาน
13.64%

ตารางที่ 4-14 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามปญหา
ในการหางานทํา
ปญหาในการหางานทํา
ไมทราบแหลงงาน
หางานที่ถูกใจไมได
ขาดคนสนับสนุน
ขาดคนหรือเงินค้ําประกัน
หนวยงานไมตองการ
เงินเดือนนอย
สอบเขาทํางานไมได
อื่นๆ
รวม

คารอยละ
มจพ.
12.28
28.07
7.02
3.51
19.30
8.77
12.28
8.77
100.00

มทร.
23.53
41.18
0.00
0.00
23.53
0.00
5.88
5.88
100.00
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จากตารางที่ 4-14 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของ มจพ. ที่ยังไมมีงานทําสวนใหญมีปญหาในการหางานทําเนื่องจากหางานที่ถกู ใจไมได
คิดเปนรอยละ 28.07 รองลงมาหนวยงานไมตองการ คิดเปนรอยละ 19.30 ไมทราบแหลงงาน
และสอบเขาทํางานไมได คิดเปนรอยละ 12.28 เทากัน
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่ยัง
ไมมีงานทําสวนใหญมีปญหาในการหางานทําเนื่องจากหางานที่ถูกใจไมได คิดเปนรอยละ 41.18
รองลงมาไมทราบแหลงงานและหนวยงานไมตองการ คิดเปนรอยละ 23.53 เทากัน
ภาพที่ 4-31 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมี
งานทํา จําแนกตามปญหาในการหางานทํา
หนวย : รอยละ
45.00
41.18
40.00
35.00
28.07
30.00
23.53
25.00
20.00
15.00 12.28
10.00
5.00
0.00
ไมทราบแหลงงาน

หางานที่ถูกใจไมได

มจพ.
มทร.

23.53
19.30
12.28

8.77

7.02
0.00
ขาดคนสนับสนุน

3.51

0.00

ขาดคนหรือเงินค้ําประกัน

5.88
0.00

หนวยงานไมตองการ

เงินเดือนนอย

สอบเขาทํางานไมได

ภาพที่ 4-32 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามปญหาใน
การหางานทํา
ขาดคนหรือ
เงินค้ําประกัน
3.51%

หนวยงานไมตองการ
19.30%

เงินเดือนนอย
8.77%
สอบเขาทํางานไมได
12.28%

ขาดคนสนับสนุน
7.02%

อื่นๆ
8.77%
หางานที่ถูกใจไมได
28.07%

8.77

ไมทราบแหลงงาน
12.28%

อื่นๆ

5.88
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ภาพที่ 4-33 แสดงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามปญหาใน
การหางานทํา
หนวยงานไมตองการ
23.53%

หางานที่ถูกใจไมได
41.18%

สอบเขาทํางานไมได
5.88%

ไมทราบแหลงงาน
23.53%

อื่นๆ
5.88%

4.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิต
การทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ โดยใชสถิติ Chi-Square
(χ²) ดวยวิธีเปยรสัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขอมูลที่ทําการเปรียบเทียบความ
แตกตาง ไดแก ระยะเวลาในการหางานทํา การนําความรูมาประยุกตใชกบั งานทีท่ ํา และปญหา
ในการหางานทํา
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ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
และเปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลาในการหางานทํา
ตารางที่ 4-15 แสดงจํานวน คารอยละและคาไคสแควรของความแตกตางระหวางบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
ที่มีงานทําและเปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลาในการหางานทํา
ระยะเวลาในการหางานทํา
ไดงานทันที
1-3 เดือน
4-6 เดือน
7-9 เดือน
10-12 เดือน
รวม

มจพ.
จํานวน
รอยละ
105
13.16
238
29.83
411
51.50
34
4.26
10
1.25
798
100.00

มทร.
จํานวน
รอยละ
68
63.55
28
26.17
6
5.61
1
0.93
4
3.74
107
100.00

Pearson
chi-square
P = 0.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4-15 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทําและเปนงานใหมใชระยะเวลาในการหางานทําแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. สวนใหญใช
ระยะเวลาในการหางานทํา 4-6 เดือน สําหรับ มทร. สวนใหญจะไดงานทันทีหลังสําเร็จ
การศึกษา
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ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามการนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา
ตารางที่ 4-16 แสดงจํานวน คารอยละและคาไคสแควรของความแตกตางระหวางบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ
มทร. ที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา
การนําความรูมาประยุกตใช
กับงานที่ทํา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

มจพ.
จํานวน
รอยละ
130
15.57
366
43.83
286
34.25
43
5.15
10
1.20
835
100.00

มทร.
จํานวน
รอยละ
20
16.81
38
31.93
53
44.54
3
2.52
5
4.20
119
100.00

Pearson
chi-square
P = 0.007*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4-16 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของ มจพ. และ มทร.ที่มีงานทําไดนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทําแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. สวนใหญได
นําความรูม าประยุกตใชกบั งานอยูใ นระดับมาก สําหรับ มทร. สวนใหญไดนําความรูมาประยุกตใช
กับงานอยูในระดับปานกลาง
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ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมีงานทํา
จําแนกตามปญหาในการหางานทํา
ตารางที่ 4-17 แสดงจํานวน คารอยละและคาไคสแควรของความแตกตางระหวางบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ
มทร. ที่ยังไมมีงานทํา จําแนกตามปญหาในการหางานทํา
ปญหาในการหางานทํา
ไมทราบแหลงงาน
หางานที่ถูกใจไมได
ขาดคนสนับสนุน
ขาดคนหรือเงินค้ําประกัน
หนวยงานไมตองการ
เงินเดือนนอย
สอบเขาทํางานไมได
อื่นๆ
รวม

มจพ.
จํานวน
รอยละ
7
12.28
16
28.07
4
7.02
2
3.51
11
19.30
5
8.77
7
12.28
5
8.77
57
100.00

มทร.
จํานวน
รอยละ
4
23.53
7
41.18
0
0.00
0
0.00
4
23.53
0
0.00
1
5.88
1
5.88
17
100.00

Pearson
chi-square
P = 0.556

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4-17 พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยงั ไมมีงานทํามีปญ
 หาในการหางานทําไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.ที่
ยังไมมีงานทําสวนใหญมีปญ
 หาในการหางานทําเนื่องจากหางานทีถ่ กู ใจไมได
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จากการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ โดยใชสถิติ Chi-Square
(χ²) ดวยวิธีเปยรสัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขอมูลที่ทําการเปรียบเทียบความ
แตกตาง ไดแก ระยะเวลาในการหางานทํา การนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทํา และปญหา
ในการหางานทํา สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4-18
ตารางที่ 4-18 แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.
หัวขอทดสอบ

ผลการทดสอบ

1. ระยะเวลาในการหางานทํา

แตกตาง

2. การนําความรูมาประยุกตใช
กับงานที่ทํา

แตกตาง

3. ปญหาในการหางานทํา

ไมแตกตาง

มหาวิทยาลัย
มจพ.
มทร.
มจพ.
มทร.
มจพ.
มทร.

ผลที่ไดจากการทดสอบ
4 – 6 เดือน
ไดงานทันที
มาก
ปานกลาง
หางานที่ถูกใจไมได
หางานที่ถูกใจไมได

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพระนครเหนือ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
การวิจัยครั้งนีใ้ ชประชากรทัง้ หมดคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ที่กรอกแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 1,195 คน และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ จํานวน 171 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 ที่จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) การเก็บ
รวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลระหวางวันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 กันยายน 2552 ผานทางระบบเครือขาย Internet
ในวันที่บัณฑิตมาขึ้นทะเบียนเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และวันที่ 1-31 มกราคม 2553
เพื่อใหบัณฑิตปรับปรุงขอมูลอีกครั้ง สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการ
เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1-15 ธันวาคม 2552 ในวันที่บณ
ั ฑิตซอมรับปริญญา
วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 ซึ่งใชวธิ ีทางสถิติดังนี้
1. ขอมูลจากแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 และ
แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 วิเคราะหโดยการหาคารอยละ
แลวนําเสนอในรูปตาราง ภาพ และแปลผลดวยการบรรยาย
2. ขอมูลเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ วิเคราะหหาความแตกตาง โดยใชคาสถิติ Chi-square (χ²)
ดวยวิธีเปยรสนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แลวนําเสนอในรูปตารางและแปลผล
ดวยการบรรยาย
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5.1 สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีงานทําของบัณฑิต
ขอมูลทีท่ ําการวิเคราะหเกีย่ วกับการมีงานทําของบัณฑิต ไดแก ประเภทของหนวยงานทีท่ ํา
ประเภทงานทีท่ ํา ระยะเวลาในการหางานทํา เงินเดือนที่ไดรบั ความสอดคลองของอาชีพกับ
สาขาวิชาที่เรียน การนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทํา ความพอใจและไมพอใจตองานที่ทํา
และสาเหตุทไี่ มพอใจในงานที่ทํา โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีงานทําคิดเปนรอยละ 73.87 และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ มีงานทําคิดเปนรอยละ
70.18
ผลการวิจัยการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวาบัณฑิตสวนใหญประกอบ
อาชีพพนักงานบริษทั /องคกรธุรกิจเอกชน ใชระยะเวลาในการหางานทํา 4 - 6 เดือน และไดรับ
เงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท โดยงานที่ทําจะมีความสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียนมาและ
ไดนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทําอยูใ นระดับมาก ซึ่งบัณฑิตสวนใหญจะมีความพอใจตอ
งานที่ทํา สําหรับบัณฑิตที่ไมมีความพอใจตองานที่ทํามีสาเหตุมาจากการขาดความมั่นคงในงาน
สวนผลการวิจยั การมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ พบวาบัณฑิตสวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน และไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา ไดรบั
เงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท โดยงานที่ทําจะมีความสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียนมาและ
ไดนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทําอยูใ นระดับปานกลาง ซึ่งบัณฑิตสวนใหญจะมีความพอใจ
ตองานที่ทํา สําหรับบัณฑิตที่ไมมีความพอใจตองานที่ทํามีสาเหตุมาจากการระบบงานที่ทําไมดี
นอกจากนี้ยงั มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรของ มจพ. ที่กําลังศึกษาตอ
คิดเปนรอยละ 13.56 และ มทร. คิดเปนรอยละ 2.92
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการไมมีงานทําของบัณฑิต
ขอมูลที่ทําการวิเคราะหเกี่ยวกับการไมมีงานทําของบัณฑิต ไดแก สาเหตุที่ยังไมมงี านทํา
และปญหาในการหางานทํา โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ยังไมมีงานทําคิดเปนรอยละ
12.57 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ที่ยังไมมีงานทํา
คิดเปนรอยละ 26.90
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ผลการวิจัยการไมมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา
2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือพบวาบัณฑิตสวนใหญ รอฟงคําตอบจากหนวยงาน และมี
ปญหาในการหางานทําเนื่องมาจากหางานที่ถูกใจไมได
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิต
การทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ โดยใชสถิติ Chi-Square
(χ²) ดวยวิธีเปยรสัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขอมูลที่ทําการเปรียบเทียบ
ความแตกตาง ไดแก ระยะเวลาในการหางานทํา การนําความรูมาประยุกตใชกบั งานที่ทํา และ
ปญหาในการหางานทํา
ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
และเปนงานใหม จําแนกตามระยะเวลาในการหางานทํา พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ทีม่ ีงานทําและเปนงานใหมใช
ระยะเวลาในการหางานทําแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. สวนใหญใชระยะเวลาในการหา
งานทํา 4-6 เดือน สําหรับ มทร. สวนใหญจะไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่มีงานทํา
จําแนกตามการนําความรูมาประยุกตใชกับงานทีท่ ํา พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะ
วิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.ที่มีงานทําไดนําความรูมาประยุกตใช
กับงานที่ทําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. สวนใหญไดนาํ ความรูม าประยุกตใชกบั งาน
อยูในระดับมาก สําหรับ มทร. สวนใหญไดนําความรูมาประยุกตใชกบั งานอยูในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ทีย่ ังไมมงี านทํา
จําแนกตามปญหาในการหางานทํา พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร. ที่ยังไมมีงานทํามีปญหาในการหางานทําไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร
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ปการศึกษา 2551 ของ มจพ. และ มทร.ที่ยังไมมงี านทําสวนใหญมีปญหาในการหางานทํา
เนื่องจากหางานที่ถูกใจไมได

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้
การประกอบอาชีพตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาทีเ่ รียน ผลการวิจัยพบวาบัณฑิตของ
มจพ. และ มทร. สวนใหญประกอบอาชีพตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน เนื่องจากวิชา
ที่เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตรเปนวิชาชีพเฉพาะ ตองใชความชํานาญเฉพาะดานในสาขาวิชาที่
จบมา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(2550,2551) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2550,2551) ทีว่ า งานที่ผูสําเร็จ
การศึกษาทําสวนใหญจะตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา และสอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) (2553) ที่วา เหตุผลของผูสําเร็จการศึกษาในการเลือกหางาน
ทําในเรื่องของการใชความรู ความสามารถตรงกับทีเ่ รียนมา มีอิสระในการทํางาน และสอดคลอง
กับงานวิจยั ของ ประสบสุข และคณะ (2552) ทีว่ า คุณสมบัติที่พึงประสงคของวิศวกร คือความ
ชํานาญดานสาขาที่จบมา การมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
การนําความรูท ี่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่การงาน ผลการวิจัยพบวาบัณฑิตของ มจพ.
สวนใหญนําความรูท ี่เรียนมาประยุกตใชกบั หนาที่การงานอยูในระดับมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่องทุก 5 ป เพื่อรักษามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการที่
บัณฑิตเขาทํางาน เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาแลวสามารถนําความรูท ไี่ ดไปใชในการทํางานไดจริง
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (2550) ที่วา ผูส ําเร็จการศึกษานําความรูที่เรียนมากประยุกตใชกับหนาที่การงานในระดับ
มาก และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2548) ที่วากระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิด วิเคราะหและ
สังเคราะหไดอยางเปนระบบ โดยกําหนดใหสถาบันการศึกษามีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป เพื่อรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (2552) ที่วาการออกแบบหลักสูตรที่ดีและ
ทันสมัย
จะตองสอดคลองกับความตองการของสังคมและคํานึงถึงเทคโนโลยีในปจจุบันดวย
สวนบัณฑิตของ มทร. สวนใหญนําความรูที่เรียนมาประยุกตใชกบั หนาที่การงานอยูในระดับ
ปานกลาง ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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(2550,2551) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2551) ที่วา ผูสําเร็จการศึกษานํา
ความรูที่เรียนมากประยุกตใชกับหนาที่การงานในระดับปานกลาง
สาเหตุที่ยังไมมีงานทําของบัณฑิต ผลการวิจัยพบวาบัณฑิตของ มจพ. และ มทร.
สวนใหญรอฟงคําตอบจากหนวยงาน อาจเนื่องมาจากนายจางหรือหนวยงานยังยึดติดอยูกับ
สถาบันการศึกษาที่จบ หรือสาขาที่จบมาไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2550,2551)
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2550) ที่วา ผูส าํ เร็จการศึกษาที่ไมมีงานทํา
และสอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สวนใหญอยูระหวางรอฟงคําตอบจากหนวยงาน
ราชภัฏสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) (2553) ที่วา สาเหตุที่ทําใหผูสําเร็จการศึกษาไมมีงานทํา (สมัคร
แลวไมไดรบั เลือก) มาจากการที่นายจางหรือหนวยงานยังยึดติดอยูกับสถาบันการศึกษาทีจ่ บ
และสาขาที่จบมาไมตรงกับความตองการของตลาด
ปญหาในการหางานทําของบัณฑิตที่ยังไมมีงานทํา ผลการวิจัยพบวาบัณฑิตของ มจพ.
และ มทร. สวนใหญหางานที่ถูกใจไมได อาจเนื่องมาจากนักศึกษาไมสามารถทํางานไดตามที่
นายจางหรือสถานประกอบการตองการได และสาขาที่จบมาไมตรงกับความตองการของตลาด
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2551) ที่วาสาเหตุ
ของการหางานทําไมไดเนื่องจากหางานทีถ่ ูกใจไมได และสอดคลองกับงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (สวนดุสติ โพล) (2553) ที่วา สาเหตุที่ทําใหผสู ําเร็จการศึกษาไมมีงานทํา
(สมัครแลวไมไดรับเลือก) มาจากนักศึกษาไมสามารถทํางานไดตามที่ผูวาจางตองการ และสาขา
ที่จบมาไมตรงกับความตองการของตลาด

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
5.3.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ควรมีนโยบายการประเมินความพึงพอใจ
ของนายจางและความตองการของผูประกอบการในการจางบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ เพื่อนําผลมาใชในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร และนํามาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตรในแตละสาขาวิชาใหตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ซึ่งจะทําใหบณ
ั ฑิตมีงานทําเพิ่มมากขึ้น
5.3.1.2 มหาวิทยาลัยควรเนนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน
รวมกับสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเพิ่มประสบการณ เรียนรู และพัฒนาองคความรูของ
บัณฑิต เมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลวสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทํางานไดจริง
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5.3.1.3 มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหแก
นายจางหรือผูประกอบการไดรับทราบ เพื่อสรางความเขาใจในความสามารถดานวิชาการและ
วิชาชีพในการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนีท้ ําการศึกษาเฉพาะบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ เทานัน้ ซึ่งไมครอบคลุมบัณฑิตในคณะอื่นๆ การทําวิจัยใน
ครั้งตอไปของผูที่สนใจ ควรทําการศึกษาใหครอบคลุมบัณฑิตในทุกคณะทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจทําการเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ใกลเคียงกัน เพื่อจะไดทราบถึงภาวะการทํางานของบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ รวมถึงจะไดนําขอมูลไปใชใหเปนประโยชนยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจงโปรดกรอกขอความลงในชองวาง และหรือเขียนวงกลมลอมรอบ [ ] ที่มตี ัวเลข
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ขอมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัย…………………………..………….. วิทยาเขต……………………
เพศ
[ 1 ] ชาย
[ 2 ] หญิง
คํานําหนา [ 1 ] นาย
[ 2 ] นางสาว
[ 3 ] นาง
ชื่อ…………………………………..………….. นามสกุล …………..……………………
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวนิสิต/นักศึกษา
อายุ ………………
2. ขอมูลที่อยูป จจุบนั
เลขที…
่ …………..หมูที่…..……หมูบาน……………………..ตรอก/ซอย………………..……….
ถนน…………………….ตําบล……………………………อําเภอ…………………………………
จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย…
 ………………โทรศัพท…………………………
โทรศัพทมือถือ…………………….………… โทรสาร ………………..………………………….
อีเมล………………………………………………………….
4. ขอมูลการศึกษา
ทานสําเร็จการศึกษาในระดับ
[ 1 ] ปริญญาตรี
[ 2 ] ปริญญาโท
วุฒิที่สําเร็จการศึกษา (ชื่อปริญญา)………………………………
คณะที่จบ………………………………………..……………....
สาขาวิชาเอก………………………………………………….….
คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร…………………

[ 3 ] ปริญญาเอก

5. ขอมูลการทํางานเบื้องตน
สถานภาพการทํางานปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม
[ 1 ] ทํางานแลว
[ 2 ] ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ
[ 3 ] ยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ [ 4 ] กําลังศึกษาตอ
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สถานภาพการทํางานปจจุบนั
[ 1 ] ทํางานแลว
[ 2 ] ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ
[ 3 ] ยังไมไดทํางาน

(ตอบคําถามตอในตอนที่ 2)
(ตอบคําถามตอในตอนที่ 2)
(ตอบคําถามตอในตอนที่ 3)

ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูมีงานทําแลว)
1. ขอมูลลักษณะงานทั่วไป
ประเภทงานทีท่ ํา
[ 1 ] ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
[ 2 ] รัฐวิสาหกิจ
[ 3 ] พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน
[ 4 ] ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ
[ 5 ] พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ [ 6 ] อื่น ๆ (ระบุ)………………………….
เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน.......................... บาท (ระบุ)

2. ขอมูลสถานที่ทํางาน
ชื่อหนวยงาน….…………….……….หมวดงานและตําแหนงงานเดิม………..……………………
ที่ตั้งเลขที…
่ …………..หมูท…
ี่ ..……หมูบาน………………..ตรอก/ซอย………………………….
ถนน…………………………….ตําบล……………….……………อําเภอ…………………………
จังหวัด…………………..….……….รหัสไปรษณีย…
 ….……..…………
โทรศัพท…………………………โทรสาร………………..……………….
3. ขอมูลความพอใจตองานและการนําความรูมาประยุกตใชในการทํางาน
ทานมีความพอใจตองานที่ทําหรือไม
[ 1 ] พอใจ
[ 2 ] ไมพอใจ
ถา ไมพอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ขอ ตอไปนี้
[ 1 ] ระบบงานไมดี
[ 2 ] ผูรวมงานไมดี
[ 4 ] คาตอบแทนต่ํา
[ 5 ] ขาดความมั่นคง

[ 3 ] ไมไดใชความรูที่เรียนมา
[ 6 ] ขาดความกาวหนา

หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ทานไดงานทําในระยะเวลาเทาไร
[ 1 ] หางานไดกอนจบการศึกษาหรือไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา
[ 2 ] 1 – 3 เดือน
[ 3 ] 4 – 6 เดือน
[ 4 ] 7 – 9 เดือน
[ 5 ] 10 – 12 เดือน
[ 6 ] มากกวา 1 ป
[ 7 ] เปนงานเดิมกอนมาศึกษา หรือไดงานทําระหวางการศึกษา [ 8 ] ไมระบุ
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ลักษณะงานที่ทาํ ตรงกับสาขาทีท่ านไดสําเร็จการศึกษาหรือไม
[ 1 ] ตรง
[ 2 ] ไมตรง
ทานสามารถนําความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกบั หนาที่การงานที่ทําอยูข ณะนี้เพียงใด
[ 1 ] มากที่สุด
[ 2 ] มาก
[ 3 ] ปานกลาง
[ 4 ] นอย
[ 5 ] นอยที่สดุ

ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูทยี่ ังไมไดทํางาน)
เหตุผลที่ ยังไมไดทํางาน โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญ 1 ขอ ตอไปนี้
[ 1 ] ยังไมประสงคทํางาน
[ 2 ] รอฟงคําตอบจากหนวยงาน
[ 3 ] ศึกษาตอ
ทานมีปญ
 หาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม
[ 1 ] ไมมปี ญหา
[ 2 ] มีปญ
 หา
ถา มีปญหา โปรดระบุปญหาที่สําคัญ 1 ขอ ตอไปนี้
[ 1 ] ไมทราบแหลงงาน
[ 2 ] หางานทีถ่ ูกใจไมได
[ 3 ] ตองสอบจึงไมอยากสมัคร
[ 4 ] ขาดคนสนับสนุน
[ 5 ] ขาดคนหรือเงินค้ําประกัน
[ 6 ] หนวยงานไมตองการ
[ 7 ] เงินเดือนนอย
[ 8 ] สอบเขาทํางานไมได
[ 9 ] อื่น ๆ (ระบุ)………………

ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร และเพื่อ
ประโยชนใ นการรักษาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี สาขาวิศ วกรรมศาสตร
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห ง ให มี ม าตรฐานเที ย บเคี ย งกั น ได ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคํ า แนะนํา ของคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ในการประชุม ครั ้ง ที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อ วัน ที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓”
๒. ให ใ ช ป ระกาศนี้ เ ป น แนวทางในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิศ วกรรมศาสตรของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบัน อุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแ ลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนไปตาม
เอกสารแนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
พ.ศ.๒๕๕๓

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
พ.ศ.๒๕๕๓

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร
ชื่อสาขาวิชา
(๑) วิศวกรรมไฟฟา
(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)
(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรม
โทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม หรือ
วิศวกรรมอัตโนมัติ
(๖) วิศวกรรมเครือ่ งกล
(๗) วิศวกรรมโยธา
(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ
(๙) วิศวกรรมเคมี
(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(๑๑) วิศวกรรมเกษตร
(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร
(๑๔) วิศวกรรมยานยนต
(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ
(๑๖) วิศวกรรมอาหาร
(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
๒. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering
B.Eng.
หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรู
เปนหลั ก สว นชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบัน
อุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพนั้น หากชื่อปริญญาและหรือ
๑

มคอ.๑
ชื่อสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด แตกตางจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมี
ผลการเรียนรูสอดคลองกับชื่อปริญญานั้นๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยให ความเห็นชอบ ทั้งนี้ใ หเ ปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้พื้นฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร
วิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานและวิ ท ยาศาสตร ป ระยุกต เพื่ อ นํา ไปสูก ารต อยอดองค ค วามรู ด ว ยศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชายอย
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 พึ่งพาตนเอง และ
ลดการนําเขาเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ซึ่งเปนองคความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทาง
วิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปนี้
๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร
(Mechanics)
๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
(Chemistry and Materials)
๒

มคอ.๑
๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
(Energy)
๖) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(Electricity and Electronics)
๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
(System Management)
๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
(Biology Health and Environment)
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการ
เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ที่มากระทํา
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics)
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง
ความรอนและการประยุกตใชที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหา
ความรู ที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของสมบั ติ แ ละสถานะของสสาร การเปลี่ ย นแปลง การแปรรู ป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับ
พลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)
หมายถึง เนื้ อหาความรู ซึ่งเกี่ย วกั บ ทฤษฎีทางไฟฟา และอิเ ล็กทรอนิ กส เชน วงจรและระบบไฟฟา
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง
เนื้อหาความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
๓

มคอ.๑
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and
Environment) หมายถึง เนื้อ หาความรูที่อ ยูบ นพื้น ฐานของทฤษฎี แ ละการนํา มาประยุ ก ต ใ ช ง าน
ที่เกี่ยวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
รูปที่ ๓.๑ แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมี
องคความรูพื้นฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวย
กรอบเสนทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรู
ตางๆ ดังที่กลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูขึ้นกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประ
ในรูปที่ ๓.๑) โดยมีสัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งนี้เนื่องจากศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนที่
แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่
แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร
ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร
และกลศาสตรของไหล
กลุมความรูวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร
(เชน ฟสิกส เคมี)

+

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
องคความรูที่เกี่ยวเนื่อง
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารจัดการระบบ
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา
สุขภาพ และสิ่งแวดลอม

รูปที่ ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร
๔

มคอ.๑
หมายเหตุ ๑) สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชา
ตางๆ ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใชกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของผสมผสานเขา
ดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้นๆ
๒) สําหรับสาขาวิช าที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปน
สําคัญ สวนรายละเอียดเนื้อหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมในแตละ
หัวขอที่เกี่ยวของไดในอนาคต
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต อ ตนเอง วิ ช าชี พ และตอ สังคม และปฏิบัติ ต นภายใตจ รรยาบรรณวิ ช าชีพ ดว ยความ
ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
๔.๒ มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
๔.๓ มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
๔.๔ คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 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) เข า ใจและซาบซึ้ง ในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุ ณ คา ของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิท ธิแ ละรับ ฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๕
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(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
๕.๒ ความรู
(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(๒) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
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) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๖
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(๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(๕) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(๔) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
สภาวิศวกร (Council of Engineer)
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/
หรือวิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวม
ทั้งหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ที่ ก ว า งไกล มี ค วามเข า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู อื่ น และสั ง คม เป น ผู ใ ฝ รู สามารถคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล
สามารถใชภาษาในการติ ดตอสื่อสารความหมายได ดี มี คุณธรรม ตระหนักในคุ ณคาของศิล ปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร ภาษา และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป
ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้ง
ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้

๗
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(๑) วิ ช าเฉพาะพื้ น ฐาน หมายถึ ง วิ ช าที่ เ ป น ความรู พื้ น ฐานสํ า หรั บ การเรี ย นทางด า น
วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรม
(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของ
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซึ่งอาจเปนการฝกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เชน
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะดาน*
- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
หมายเหตุ * เปนไปตามองคประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รที่ ต อ งการใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ต อ งเป น ไปตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
เนื้อ หาสาระสํ าคั ญ ของสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร ครอบคลุม องคค วามรูที่ เ ป น สาระสํา คั ญ ของ
ลักษณะสาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปนี้
๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟา
สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูใน
สวนนี้เกิดจากการบูรณาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและ
เอกลักษณของสถาบัน
หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับศาสตรทั่วไปที่เกี่ยวของกับไฟฟา
มิไ ดมุง เนน สาระความรูใ นแขนงวิช ายอ ยใดเปน หลัก เสมือ นกับ การบูร ณาการศาสตร
ในแขนงวิชายอยตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ
๘
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มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระ
ความรู ใ นแขนงวิ ช าย อ ยบางแขนง(ดู ข อ ๘.๒ ถึ ง ๘.๕)เข า ไว ด ว ยกั น ก็ ไ ด โดยชื่ อ ของ
สาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตามลักษณะของสาระความรูที่บูรณาการ
๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด 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 (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)
๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and Transmission)
๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย (Communication Systems and Networking)
๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ
๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว
๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
๙
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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) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ 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) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี (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) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental System and Management)
๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering)
๑๐
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๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering)
๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure)
๘.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล
๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร
๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต
๘.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 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 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต
๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต
๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต
๘.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 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 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food
Engineering)
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering)
๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines
and Utilities)
๑๑
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๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management
and Food Safety)
๘.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering)
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)
๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment)
๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems)
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
วิ ช า โดยแสดงการได ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ ต า งๆ ในเชิ ง วิ เ คราะห และเน น ให เ กิ ด การนํ า ไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการทํ า งาน กระตุ น ให เ กิ ด ความคิ ด ตามหลั ก ของเหตุ แ ละผล พยายามชี้ ใ ห เ ห็ น
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง
เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย
ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย
นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา
มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู อื่ น ทั ก ษะการใช ภ าษาไทยและภาษาต า งประเทศ ยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น และเป น ผู มี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป
ในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา 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
บัณฑิตระดั บอุดมศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอน
อาจทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการ
หรือไม เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการ
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงาน
หลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
• ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้
๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
๑๓
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๓) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
๕) มี การเชิ ญผู ทรงคุณวุ ฒิภายนอก และผูป ระกอบการ มาประเมินหลักสู ต ร หรือเป น
อาจารยพิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา
๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบขอบังคับ
ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด
• แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ การกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด
• แนวทางปฏิ บั ติ ข องสภาวิ ศ วกร เกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร สํ า หรั บ
สาขาวิ ช าที่ กํ า หนดให ผู จ บการศึ ก ษา มี สิ ท ธิ์ ใ นการสอบใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม
• ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
๑๔
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๓) อาจารยต องมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ
มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
๕) สั ด ส ว นอาจารย ต อ นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท า ให เ ป น ไปตามเกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณ
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ
การใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงาน
ที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต
และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศ นวิชาการ โปรแกรมการคํา นวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอน
ที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒) มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ระบบเครื อ ข า ย และ
ซอฟต แ วร ที่ ส อดคล อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอนอย า งพอเพี ย งต อ การเรี ย นการสอน รวมถึ ง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
๓) ตองมีเจ าหน าที่ส นับสนุนดูแลสื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน
๔) มี ห อ งสมุ ด หรื อ แหล ง ความรู แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค น ความรู ผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีเพียงพอ
๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให
เปนไปตาม
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๕
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• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย
มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน
เพื่อเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย
๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม
การสอนและการวิ จัยอย างต อเนื่อง และให การสนั บสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
๓) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนด
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย
มีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังนี้

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

(๕)
(๖)

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
๑๖

มคอ.๑
(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) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สู งขึ้น เพื่ อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ
มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฏิบัติ
กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังนี้
๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ
ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร
๒) สถาบัน แตง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิศ วกรรมศาสตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมควบคุม
ใหมีผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่
กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒) นั้น
ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา
๑๗
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และปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจ
จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๔) จั ดทํ ารายละเอียดของรายวิช า 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 เพื่ออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ใหชัดเจน
๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัติ
๗) เมื่ อ สภาสถาบั น ฯ อนุ มั ติ ต ามข อ ๕) แล ว ให ม อบหมายอาจารย ผู ส อนแต ล ะรายวิ ช า
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ให บ รรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณ ภ าคสนามในแต ล ะภาคการศึ ก ษาแล ว ให อ าจารย ผู ส อนจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผลและการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ต น
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรื อ ไม รวมทั้ ง ให นํ า ผลการวิ เ คราะห ม าปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลั ก สู ต รและ/หรื อ การดํ า เนิ น การของ
หลักสูตรตอไป
๑๘
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๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได
เปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิน คุณ ภาพภายในตามตั ว บง ชี้ ที่กํา หนดไวใ นรายละเอีย ดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ แ ละ/หรื อ เกณฑ ก ารประเมิ น เพิ่ ม เติ ม ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพจะต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไป
ตามที่ กํ า หนด ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเสนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๙

มคอ.๑
๑๘. ภาคผนวก
๑๘.๑ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร
เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตางๆ
(ขอ ๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวางเนื้อหา
ความรู กั บ องค ค วามรู พื้น ฐานในหั ว ข อ ๓ แสดงได ด ว ยตั ว อยา งรายละเอี ย ดเนื้ อ หาวิ ช าตามตาราง
ดังตอไปนี้
๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
เนื้อหาความรู

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรม ไฟฟากําลัง / ไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส / ระบบวัดคุม/
วิศวกรรมอัตโนมัติ

หมายเหตุ เนื่ อ งจากสาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า เป น สาขาวิ ช าที่เ รี ย นรูเ กี่ ยวกับ ศาสตร ทั่ ว ไปที่
เกี่ยวของกับไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับ
การบู ร ณาการศาสตร ใ นแขนงวิ ช าย อยต า งๆ (ดูข อ ๘.๒ ถึ ง ๘.๕) เขา ด ว ยกั น ซึ่ ง
หลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมีโครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะใน
สาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาความรูในหลักสูตรจึงขึ้นกับเอกลักษณของ
แตละหลักสูตร ทั้งนี้สามารถใชเนื้อหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการ
มุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได
๑๘.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
เนื้อหาความรู

X
X X
X

วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics)
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Circuits and Devices)

๒๐

X X
X
X
X
X

มคอ.๑
(๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา
(Electrical Measurement and Instruments)
การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม
(Control System Modeling, Analysis and Design)

X

X X

X X

X X

X X

X X

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines)

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Analysis)
การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา
(Electrical System Design, Estimation and Installation)
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering)

X

X X

X

X X
X X X

X

X X

๑๘.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม)
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

X
X X
X
X

วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics)
อิเล็กทรอนิกส (Electronics)
สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)

X X
X
X
X
X
X

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร
การสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital Communications)

X

X X

X

X

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ
สายสงสัญญาณ (Transmission Lines)
อุปกรณและวงจรสื่อสาร (Communication Devices and Circuits)
สายอากาศและการกระจายคลื่น (Antenna and Wave Propagation)

X
X
X

X
X
X

X
X
X

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย
ระบบสื่อสาร (Communication Systems)
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networking)

๒๑

X
X

X X X
X X

มคอ.๑
๑๘.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส)
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves)
วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา)

X X
X X X
X X X X X X

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อนาล็อกและดิจิตอล)
วงจรรวมพื้นฐานแบบอนาล็อก
วงจรรวมพื้นฐานแบบดิจิตอล
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบอนาล็อก
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล

X

X
X

X X
X
X
X
X
X X
X X

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(อนาล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ
X
X
X
X
X X
X X
X X X X X X

การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิตอล)
ระบบควบคุมเชิงเสน (อนาล็อกและดิจิตอล)
เครื่องจักรกลไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล)

X

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว
X
X

สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน

X X X
X X

๑๘.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ)
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(Basic Electrical and Electronics Engineering)
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and Devices)
วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and Microprocessors)

X
X
X

X X
X X X
X

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

๒๒

X X X
X
X X
X

X
X
X X

มคอ.๑
(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)
X
X X X
X

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

X
X
X

(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ
การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) หรือ
ซอฟตแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software)

X
X
X

X X
X X
X X

(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
X
X

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)

X
X
X X

X X

๑๘.๑.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล

X X
X X
X X

กลศาสตร
การออกแบบเครื่องจักรกล
พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems)

X
X
X

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วงจรและอุปกรณไฟฟา
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เครื่องจักรกลไฟฟา

X
X
X X

X
X
X

X X
X X
X

X
X
X

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม
อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator)
การเขียนโปรแกรมการควบคุม

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต
กระบวนการผลิต
การเขียนแบบวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ

X X
X

๒๓

X

X

X

X
X X

มคอ.๑
๑๘.๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)
ภาระแบบสถิตย (Static loadings)
ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)
กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials)
กระบวนการผลิต (Manufacturing process)
การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนยานยนตหรือเครื่องจักรกล
(Analysis and design of vehicles or machine components)

X

X

X
X X
X

X

X X
X X
X X
X X

X

X

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

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X X X X

X X

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control)
X

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)
ระบบพลศาสตร (Dynamic System)
การควบคุมระบบ (System Control)

X X X
X

X

๑๘.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต
ชุดตนกําลัง (Propulsion unit)
ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units)
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system)
ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system)
โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต (Vehicle body)

๒๔

X
X
X
X
X

X X X X
X
X
X
X
X
X X X

มคอ.๑
(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต
ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles);
ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for vehicle)
ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for vehicles);
ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for vehicles)

X

X

X X

X

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต
พื้นฐานพลศาสตรการเคลื่อนที่ของยานยนต (Fundamentals of vehicle dynamics)
การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis);
การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering analysis);

X X
X X

๑๘.๑.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery)

X X
X X

เครื่องจักรกลเกษตร
กลศาสตร

X

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering)
X
X

กลศาสตรของไหล
ระบบที่เกี่ยวของกับดินและน้ํา

X
X

X

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering)
X
X

กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร
อุณหพลศาสตร

X
X

X
X

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure)
X X X

อาคารทางการเกษตรและระบบที่เกี่ยวของ

X

๑๘.๑.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes)
เนื้อหาความรู

X X X X X X
X
X X X X X X X

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ
การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)
X X
X
X X
X X X X X X X X

การศึกษาและออกแบบระบบงาน
ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย

๒๕

มคอ.๑
(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการคุณภาพเชิงรวม

X
X

X
X

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน
X
X

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม

X X
X X

X
X

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ
(Production and Operations Management)
X
X
X
X
X
X
X X X X X X X
X X X X X X X X

การวางแผนและควบคุมการผลิต
การวิจัยดําเนินงาน
การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ
การจัดการระบบซอมบํารุง
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(Integration of Industrial Engineering Techniques)
X X X X X X X X
X X X X X X X X

การออกแบบผังโรงงาน
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

๑๘.๑.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials)
เนื้อหาความรู

X X

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง

X

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

X X X X

X

X
X
X X X X
X X X X
X

X
X
X X
X
X

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ
(Surveying & Engineering Management)
วิศวกรรมสํารวจ หรือ
การบริหารงานกอสราง หรือ
วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ
วิศวกรรมทาง หรือ
วิศวกรรมขนสง

๒๖

มคอ.๑
๑๘.๑.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)
จลนพลศาสตร (Kinetics)

X
X
X

X X
X X X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
X

X
X
X

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน
ความปลอดภัย (Safety)
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy)
สิ่งแวดลอม (Environment)

X
X X

X
X
X X

๑๘.๑.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูด านวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย
(Water and Wastewater Engineering)
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย
(Water and wastewater treatment processes)
การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย
(Design of water and wastewater treatment systems)

X

X X X

X

X

X X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid Waste and Hazardous Waste Engineering)
การจัดการขยะมูลฝอย
(Solid waste management)
การจัดการของเสียอันตราย
(Hazardous waste management)

๒๗

มคอ.๑
(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน
(Air Pollution, Noise and Vibration Control)
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
(Air pollution control)
การควบคุมมลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน
(Noise and vibration control)

X X X X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental System and Management)
ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental System and Management)

๑๘.๑.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน
(Surface Mining and Mine Design)
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน
(Underground Mining and Mine Design)

X X X

X X X

X X X

X X X

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

X

X X X X

X

X

X X X

X

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

X X

X X X

X X
X X

X
X

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม
ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics)
ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering)

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร
X

เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร
(Mine Economics and Mine Management)

๒๘

X

มคอ.๑
๑๘.๑.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of Materials)
การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials)

X
X
X X X X
X X X X

X
X

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

X X X X
X
X X X
X
X X X

X X

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

X X X X
X X X X
X X
X

X
X

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

X X X X X X X X
X X X X X X X X

หมายเหตุ กรอบเนื้อหาความรูนี้ สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ที่เนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน
๑๘.๑.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูด านหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร
(Basic Knowledge of Food Engineering)

X X X X

วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร
(Food Sciences and Properties of Food Materials)
สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance)
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics)

X
X
X

๒๙

X
X
X

X
X
X
X

มคอ.๑
(๒) กลุมความรูด านวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร
(Food Process System Engineering)
หนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร
(Unit Operations and Food Processing)
การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer)
การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ (Measurement and Automatic Control)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design)

X

X X X

X X

X
X X X
X
X
X
X X X X X X X X

(๓) กลุมความรูด านเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต
(Food Processing Machines and Utilities )
X X
X
X X
X X X

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics)
การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง
(Food Machine Design and Power Plant)
ระบบการทําความเย็น (Refrigeration)
หลักการออกแบบเครื่องจักรอยางถูกสุขลักษณะ
(Hygienic Design of Machinery)

X

X
X
X
X X X X

X
X

X
X

X X

(๔) กลุมความรูด านการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร
(System Management and Food Safety)
เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม
(Engineering Economics and Statistics)
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
(Quality Control in Food Industry)
การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment System)

X

X
X

X X

X X

X X

๑๘.๑.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
(Basics in Bioprocess Engineering)
การคํานวณพื้นฐานวิศวกรรม (Basic Calculations in Engineering)
วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)

X

X X X
X

(๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)
X X X X X

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations)

๓๐

X

มคอ.๑
จลนพลศาสตร (Kinetics)
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)
กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control)
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering)

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X X X

X

(๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment)
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment)
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Biotechnology)

X X X X X

X
X X

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

๓๑

X X
X
X X X X X X X X
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