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• การจดัการทัว่ไปของ TABEE
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Outcome Based Education (OBE) and 
Outcome Based Assessment(OBA)
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Outcome Based Education
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การจดัการทัว่ไปของ TABEE
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หลกัการและเหตผุล

• ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมขา้มชาตกิ าหนดใหผู้ป้ฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรม อย่างน้อย
ทีสุ่ดจะตอ้งส าเรจ็การศกึษาทางวศิวกรรมศาสตรจ์ากสถาบนัการศกึษาทีไ่ดร้ ับการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาตามหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นทีย่อมรบักนัระหว่างประเทศที่มคีวาม
รว่มมอื 

• Washington Accord ได้ถูกยกให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางที่เป็นที่ยอมรับกันในเวที
การศกึษาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเวทกีารประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในโลก 

• การพฒันาระบบรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ (TABEE) ได้รบั
ความเหน็ชอบจากที่ประชุม WA ประจ าปี ค.ศ. 2019 ใหม้สีถานะเป็น WA Provisional 
Signatory  

• สภาวศิวกรไดแ้สดงเจตนาทีจ่ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ Washington Accord ในการประชุม 
IEAM ประจ าปี ค.ศ. 2022 เพือ่แสดงสถานะและยกระดบัการยอมรบัร่วมในดา้นความเท่า
เทยีมของมาตรฐานการศึกษาวศิวกรรมศสตร์ของประเทศไทยกบัมาตรฐานการศึกษา
วศิวกรรมศาสตรใ์นสากล
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ท าไมจึงต้องมีการรบัรองฯ หลกัสตูร
• การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ ก าหนดให้วิศวกรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องส าเร็จ
การศกึษาจากหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา

• การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ให้สถาบันการศึกษามุ่งผลิตวิศวกรบณัฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามความตอ้งการของสงัคมและอุตสาหกรรม และผูจ้า้งงานวศิวกร

• บณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจะมไีด้รบัการประเมนิ
ว่ามสีมบตัทิี่สอดคลอ้งตามความต้องการของอุตสาหกรรมและขอ้ก าหนดในการประกอบ
วชิาชพีและการท างาน และหลกัสตูรจะมกีารจดัการศกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม
ในดา้นการเรยีนการสอนในหลกัสตูร
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หน้าท่ีของอนุกรรมการฯ TABEE

• รบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลกัเกณฑ์และข้อ
ปฏบิตัทิีก่ าหนด

• บรหิารและพฒันาระบบงานรบัรองฯ
• เสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัสภาวศิวกร และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
• พฒันาทรพัยากรบุคคลและผูต้รวจประเมนิฯ
• ประชาสมัพนัธ์ ประสานงานและถ่ายทอดประสบการณ์การรบัรองฯในระดบัสากลไปสู่
สถาบนัการศกึษา ผูป้ฏบิตัวิชิาชพี และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง

• จดัเตรียมเอกสารตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วศิวกรรมศาสตร ์(Accreditation of Engineering Education) ในระดบัสากล

• ประชาสมัพนัธส์ถาบนัการศกึษาทีไ่ดร้บัการรบัรองฯจากสภาวศิวกร
• ใหข้อ้แนะน าการพฒันาคุณภาพการศกึษาในหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
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คณะท างานกลัน่กรองรายงานผลการรบัรองฯ

1) กลัน่กรองเบื้องต้นและรายงานอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ 
ว่ารายงานประเมินตนเองของสถาบนัการศึกษาที่ขอรบัการรบัรองฯ มีคุณภาพและ        
มเีน้ือหารายงานสอดคลอ้งกบัรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นแบบรายงานประเมนิตนเองของ
สถาบนัการศกึษา เพือ่ตอบรบัใบสมคัรการรบัรองฯ

2) ตรวจทานข้อเสนอและรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์จากคณะผู้ตรวจประเมินชุดต่างๆที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้ง ด้าน
ผลประโยชน์ทบัซอ้น และการอุทธรณ์ผลการรบัรองมาตรฐานคณะภาพการศกึษา

3) รว่มประชุมพจิารณาผลการรบัรอง (Decision meeting)  
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คณะผู้ตรวจประเมนิฯ 
(Program Evaluating Team) 

• คณะผูต้รวจประเมนิฯรบัการแต่งตัง้จากสภาวศิวกรมจี านวน 3 คน เป็นหวัหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมินฯ 1 คน และผู้ตรวจประเมินฯ 2 คน โดยมีองค์ประกอบของ 
ผูท้รงคุณวุฒทิางการศกึษาและผู้ปฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรมในสาขาความช านาญของ
หลกัสตูรทีข่อรบัการรบัรองฯ 

• คณะผู้ตรวจประเมนิฯจะได้รบัการประสานงานจากเจ้าหน้าที่งานรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษาฯ ในการประเมนิผลลพัธ์การศกึษาและการจดัการหลกัสตูรศกึษา
และตดิต่อนดัหมาย และขอเอกสารหลกัฐานจากสถาบนัการศกึษา 

• ในการตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษาคณะผูต้รวจประเมนิฯอาจมผีูส้งัเกตการณ์ ทีไ่ดร้บั
การยนิยอมจากสถาบนัการศกึษา
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หน้าท่ีคณะผูต้รวจประเมินฯ 
(Program Evaluating Team) 

• ตรวจเอกสารเบือ้งตน้ 

• ตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษา 

• ประชุมปิดทา้ยกจิกรรมการตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษา (Exit meeting)

• รายงานผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
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เจ้าหน้าทีผู้่ประสานงานการรับรองฯ

หมายถึงเจ้าหน้าที่ของสภาวิศวกรที่ได้ร ับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฯ คณะท างานกลัน่กรอง ผู้ตรวจประเมนิฯ
และสถาบนัการศกึษา  เพื่อท าหน้าทีธุ่รการ  นัดหมาย  ตดิต่อทางเอกสาร  บนัทกึ
การประชุม  เก็บรกัษาข้อมูลด้านเอกสารและแบบรายการที่เกี่ยวกบัการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศกึษา ให้การด าเนินการการขอรบัรองมาตรฐานคุณภาพ
การศกึษาไปดว้ยความโปรง่ใส และส าเรจ็ผลตามก าหนดเวลาการด าเนินการ
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หน้าทีข่องอนุกรรมการผู้ท าหน้าทีป่ระสานงาน
ตรวจเยีย่มสถาบันการศกึษาและการรับรองฯ

• ในกรณีที่มสีถาบนัการศกึษาหรอืคณะวชิาขอรบัการรบัรองฯ หลายหลกัสตูร
พร้อมกันจากสถาบนัการศึกษาหรือคณะวิชาเดียวกันในให้ อนุกรรมการ
รบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์สภาวศิวกร มอบหมาย
อนุกรรมการ 1 คน ท าหน้าทีป่ระสานงานตรวจเยีย่มและการรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษา ส าหรบัสถาบนัการศกึษานัน้ 

• อนุกรรมการฯ ที่ได้ร ับมอบหมายจะประสานงานและจัดการการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาระหว่างอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ
การศกึษาวศิวกรรมศาสตร์สภาวศิวกร คณะผู้ตรวจปรเมนิฯชุดต่าง ๆ และ
สถาบนัการศกึษานัน้ เพือ่การตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษาและเตรยีมรายงาน
ผลการรบัรองฯ ทีส่อดคลอ้งกนั
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เกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร ์ส าหรบัปีการศึกษา 2562 -2567

• เกณฑข์อ้ 1 นิสตินกัศกึษา

• เกณฑข์อ้ 2 วตัถุประสงคห์ลกัสตูร

• เกณฑข์อ้ 3 ผลลพัธก์ารศกึษา

• เกณฑข์อ้ 4 การพฒันาต่อเนื่อง

• เกณฑข์อ้ 5 หลกัสตูร

• เกณฑข์อ้ 6 คณาจารย์

• เกณฑข์อ้ 7 สิง่อ านวยความสะดวก

• เกณฑข์อ้ 8   การสนบัสนุนจากสถาบนัการศกึษา
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การตรวจประเมิน

• เป็นการตรวจประเมินการจดัการหลกัสูตรเชิงคุณภาพ (qualitative 
evaluation) โดยเน้นที่เป้าหมายและความส าเร็จ (attainment) ของการ
จดัการหลกัสตูรต่อผลลพัธก์ารศกึษาของ TABEE 11 ดา้น

• ไม่นับจ านวนครัง้ของกิจกรรมการศึกษา แต่จะดูความเพียงพอ และ
เหมาะสม ในการจดัการตามเกณฑต์่างๆ ซึ่งมผีลกระทบต่อเป้าหมายและ
ความส าเรจ็ (attainment) ของผลลพัธ์การศกึษาของ TABEE ที่เกดิขึน้ที่
ผูเ้รยีนและ บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร  

• การตรวจเอกสารประเมนิตนเองของสถาบนัการศกึษาจะตรวจตามหวัข้อ
ท่ีระบุไว้ในแบบรายงานประเมินตนเอง ซึ่ง TABEE จัดท าแบบ
รายการ Checklist ส าหรบัตรวจประเมินไว้

16



สญัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการตรวจประเมินและความหมาย
สัญญลักษณ์ ค าแปล ค าอธิบาย

D ไมเ่พียงพอ
(Deficiency)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณา ไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE และไมผ่่านการตรวจประเมนิ ทางหลกัสตูรจะตอ้งชีแ้จง 
ด าเนินการแกไ้ข และแสดงหลกัฐานเพ่ือปลดสญัญลกัษณนี์ ้

W มีขอ้ดอ้ย 
(Weakness)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณายงัมีความ
คลาดเคลื่อนไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดบางสว่นของ TABEE และมีผลกระทบต่อความส าเรจ็
และเปา้หมายผลลพัธก์ารศกึษา สมควรไดร้บัค าชีแ้จงจากหลกัสตูร หรอืใหป้รบัปรุง แกไ้ข ใน
ระหว่างท่ีไดร้บัการรบัรองต่อไป

C มีขอ้วิตกกงัวล 
(Concern)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณาในช่วงท่ี
ตรวจประเมนิ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE แต่ยงัมีการจดัการบางสว่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อความส าเรจ็และเปา้หมายผลลพัธก์ารศกึษา และหากไมไ่ดก้ารพิจารณาแกไ้ข
ปรบัปรุงในอนาคต ขอ้วิตกกงัวลนีจ้ะมีสภาพเป็นขอ้ดอ้ยต่อไปได้

R มีค าอธิบายท่ีเพียงพอ 
(Issue has been 
resolved)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณามีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE ไมม่ีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง
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การตดัสินผลการรบัรองฯ
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาก าหนดไว ้ดงัน้ี

1. รบัรอง (Full accreditation) มรีะยะเวลารบัรอง 6 ปี

2. รับรองแบบมีเงื่อนไข มีระยะเวลารับรองไม่เกิน 3 ปี และให้ส่งรายงาน
ประเมนิผลการปรบัปรงุ เพือ่พจิารณาตรวจตดิตามผล

3. รบัรองชัว่คราว (ส าหรบัหลกัสูตรใหม่ และจะต้องยื่นขอการรบัรองหลังจากมี
ผูส้ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร 2 รุน่)

4. รอผลการปรบัปรงุแกไ้ข

5. ไมร่บัรอง หรอื ยกเลกิการรบัรอง
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ขอบคณุครบั
Q&A
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