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ความสมัครใจ

• การรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเ์ป็นกระบวนการประเมินผลการจดัการหลกัสตู ร
การศึกษา ท่ีสภาวิศวกร บริการใหก้ับสถาบนัการศึกษาภายในประเทศไทย ตามค ารอ้งขอรบัการรับรอง
มาตรฐานการศกึษา

• สถาบนัการศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์จะตอ้งปฏิบัติดว้ย
ความสมคัรใจตามขัน้ตอนและวิธีการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเอกสารขอ้ปฏิบตัิ เพิ่มเติม      
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร ์สภาวิศวกร
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กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

• การรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาจะพิจารณาประเมินผลจากผลลพัธก์ารศกึษา  และประสิทธิผลของ
กระบวนการจดัการคณุภาพการศกึษาในหลกัสตูรท่ีด าเนินการโดยสถาบนัการศกึษาใหส้ามารถมั่ นใจไดว้่า
ผูส้  าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรไดร้บัการศึกษาและพัฒนาให ้มีลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์เพียงพอ      
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

• การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีวงรอบการรับรองฯครั้งละไม่ เ กิน  6 ปีการศึกษา                                  
นบัตัง้แตปี่การศกึษาท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากสภาวิศวกร 
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หลักสูตรการศกึษาทีข่อการรับรอง
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หลักสูตรการศกึษาเตม็เวลา

• เป็นหลกัสตูรการศกึษาวิศวกรรมศาสตรเ์ต็มเวลา หรือเทียบเท่าในระดบัปรญิญาบณัฑิตท่ีมีระยะเวลาศกึษา 
4 ปีการศึกษา ท่ีไดร้บัอนมุตัิใหเ้ปิดสอนจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัของสถาบนัการศึกษานัน้  และมี
จ านวนหน่วยกิตในหลกัสตูรระหวา่ง 120 ถงึ 150 หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรอืเทียบเทา่ 

• หลกัสตูรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรต์อ้งมีโครงสรา้งหลกัสตูรท่ีจัดใหมี้เนือ้หาความรูแ้ละถ่ายทอดเนือ้หา
ความรูแ้ละการประยกุตใ์ชค้วามรูท้างดา้นพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  พืน้ฐานวิศวกรรม   
และความรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการออกแบบและแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซบัซอ้น และเพียงพอใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   ตามเกณฑร์บัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา
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หลักสูตรสหวทิยาการ

• กรณีท่ีหลกัสตูรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเ์ต็มเวลาท่ีขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาเป็นหลกัสตูร 
สหวิทยาการ หรือเป็นหลกัสตูรควบสาขา คณะอนกุรรมการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาฯ จะรบัรอง
มาตรฐานคณุภาพการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาเอก หรือเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมหลกัท่ีขอรบัการรบัรองฯ
เพียงสาขาเดียวเท่านัน้
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หลักสูตรทีม่แีขนงวชิาใหเ้ลือกเรียน

• กรณีท่ีหลกัสตูรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเ์ต็มเวลาท่ีขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาเป็นหลกัสตูร     
ท่ีมีหลายแขนงวิชาใหนิ้สิตนกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนและท าใหห้ลกัสตูรการศึกษามีลกัษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคแ์ตกต่างกันไปตามแขนงวิชาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีแตกตา่งกนั  สถาบนัการศกึษาท่ีขอรบัการรบัรองฯ จะตอ้งแสดงเอกสารการจดัการการศกึษาครบทกุแขนง
วิชา 

• ในกรณีท่ีหลกัสตูรการศกึษาวิศวกรรมศาสตรเ์ต็มเวลาท่ีขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษามีการจดัการ
เรียนการสอนเพียงบางส่วน ไม่ครบถว้นตามแขนงวิชาตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารหลกัสตูร คณะอนกุรรมการ
รบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาฯ จะรบัรองเฉพาะ แขนงวิชาที่มีการจดัการเรียนการสอนเต็มเวลา และมี
การน าเสนอเอกสารเพ่ือการตรวจประเมินเท่านัน้
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หลักสูตรทีม่กีารจัดการเรียนหลายวทิยาเขต

• กรณีท่ีหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเ์ต็มเวลา ท่ีมีการจัดการเรียนในหลายวิทยาเขต แล ะ/หรือ
สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา และ/หรอืมีคณาจารย ์และสิ่งอ  านวยความสะดวกทางการศกึษาท่ีแตกต่างกนั  
การรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาจะพิจารณาประเมินผลลพัธก์ารศกึษาและการจดัการศกึษาเป็นราย
หลกัสตูรในแตล่ะคณะวิชา หรอืในแตล่ะวิทยาเขต
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หลักสูตรภายใต้โครงการร่วมมอืระหว่างสถาบันการศกึษา
ภายในประเทศและสถาบันการศกึษาต่างประเทศ

• คณะอนกุรรมการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ยงัไม่ก าหนดแนวทางในด าเนินงาน
การรบัรองมาตรฐานการศกึษาส าหรบัหลกัสตูรท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในหลายวิทยาเขต ภายใตค้วาม
ร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาภายในประเทศและสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ และจะตอ้งพิจารณา
ก าหนดแนวปฎิบตัิในแตล่ะกรณีไป
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การประชาสัมพนัธห์ลักสูตรทีไ่ดรั้บการรับรองฯ

• งานรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร ์มีหนา้ท่ีจดัท าทะเบียนหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรฯ์ 
ท่ีไดผ้่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายช่ือหลักสูตรท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานแลว้ ลงในเวบ็ไซตข์องสภาวิศวกรท่ี  //www.coe.or.th
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การอุทธรณผ์ลการรับรองฯ

• ในกรณีท่ีสถาบนัการศึกษาไม่ไดร้บัการรบัรองหรือไดร้บัการพิจารณายกเลิกการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษาและมีความประสงคจ์ะอุทธรณ์ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ใหด้  าเนินการตาม 
วิธีการอทุธรณผ์ลการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา
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การรักษาความลับ

• เอกสารและรายงานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการตรวจ ประเมินผล และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
อนกุรรมการรบัรองมาตรฐานการศึกษา คณะผูต้รวจประเมินฯ คณะท างานกลั่นกรอง และผูป้ระสานงาน
ของสภาวิศวกร จะถือปฏิบตัิเป็นเอกสารปกปิดจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลู หรอืเผยแพร ่เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจาก
สถาบนัการศกึษา หรอืเจา้ของเอกสารนัน้
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ภาระค่าใช้จ่าย

• สถาบันการศึกษารับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานท่ีใชใ้นการท ารายงานประเมินตนเองขอ ง
สถาบันการศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมค าขอการรับรองฯ และค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายในการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น คุณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ต า ม อั ต ร า ท่ี ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ส ภ า วิ ศ ว ก ร                                               
เม่ือไดร้บัจดหมายตอบรบัการสมคัรจากสภาวิศวกร 

• ในระหว่างการตรวจเอกสารเบือ้งตน้ การตรวจเย่ียมสถาบนัการศึกษา และการพิจารณาผลการรบัรองฯ
สภาวิศวกรจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายและค่าด าเนินการต่าง ๆ ในการตรวจเย่ียมสถาบนัการศึกษาของ
เจา้หนา้ท่ีสภาวิศวกรและคณะผูต้รวจประเมินฯ ทัง้หมด
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ผลประโยชนท์บัซ้อน

• อนกุรรมการฯ คณะท างานฯ ผูต้รวจประเมินฯ และเจา้หนา้ท่ีสภาวิศวกรท่ีเก่ียวขอ้งในการรบัรองมาตรฐาน
คณุภาพการศกึษาพงึพิจารณาหลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ ที่อาจเกิดขึน้จากการมีผลประโยชนท์บัซอ้น
ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในกิจกรรมตา่ง ๆ
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วิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

• ก าหนดการ

• การตรวจเอกสารเบือ้งตน้

• การตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษา

• การประชมุปิดทา้ยการตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษา (Exit Meeting)
• การรายงานผลการรบัรองฯ
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ล ำดบั กิจกรรม ก ำหนดเวลำ

1. สถำบันกำรศึกษำมีหนังสือสมัครขอรบักำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำพรอ้มรำยงำนประเมนิตนเองให้

สภำวิศวกร 5 ชดุ
สัปดำห์ที่ 1 

เดือนสิงหำคม

2 คณะท ำงำนฯกลั่นกรองรำยงำนและแจ้งสภำวิศวกรตอบจดหมำยรับสมัคร สัปดำห์ที่ 1 

เดือนกันยำยน

3 สถำบันกำรศึกษำช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอกำรรบัรองฯใหส้ภำวิศวกร สัปดำห์ที่ 4 

เดือนกันยำยน

4 สภำวิศวกรแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมนิฯ อนุกรรมกำรประสำนงำนฯ ชุดต่ำงๆ เดือนตุลำคม

5. คณะผู้ตรวจประเมินฯและอนุกรรมกำรประสำนงำนฯตรวจรำยงำนประเมนิตนเองและเอกสำรประกอบ และ

พิจำรณำรำยกำรเอกสำรที่ขอใหส้ถำบันกำรศึกษำอธิบำยช้ีแจง และส่งเอกสำรเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกำยน-ธนัวาคม

6 สภำวิศวกรแจ้งรำยกำรให้สถำบันกำรศกึษำอธิบำยช้ีแจง และส่งเอกสำรเพิ่มเติม สัปดำห์ที่ 4 

เดือนธันวำคม

7 คณะผู้ตรวจประเมินฯและอนุกรรมกำรประสำนงำนฯตรวจรำยงำนประเมนิตนเองและเอกสำรประกอบ และ

พิจำรณำรำยกำรเอกสำรที่สถำบันกำรศึกษำอธิบำยช้ีแจงและส่งเอกสำรเพิ่มเติม

เดือนมกรำคม

8 สภำวิศวกรแจ้งนัดนัดตรวจเย่ียมสถำบันกำรศึกษำและแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจประเมนิ

คุณภำพกำรศึกษำฯ

สัปดำห์ที่ 4

เดือนมกรำคม

9 สถำบันกำรศึกษำช ำระค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำฯ สัปดำห์ที่ 1

เดือนกุมภำพันธ์

10 คณะผู้ตรวจประเมินฯและอนุกรรมกำรประสำนงำนฯตรวจเย่ียมสถำบันกำรศกึษำ เดือนกุมภำพันธ์-มีนาคม 

11 สถำบันกำรศึกษำส่งเอกสำรช้ีแจงตำมค ำแนะน ำของคณะผู้ตรวจประเมินฯก่อนพจิำรณำเขียนรำยงำนผลกำร

รับรองฯ

สัปดำห์ที่ 1

เดือนพฤษภำคม

12 คณะผู้ตรวจประเมินฯและอนุกรรมกำรประสำนงำนฯเตรยีมรำยงำนผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำ

ตำมแบบรำยงำนเสนอให้คณะท ำงำนกลัน่กรองตรวจทำนรำยงำน

สัปดำห์ที่ 1 

เดือนมิถุนำยน

13 ประชุมพิจำรณำผลกำรรับรองและข้อเสนอแนะใหป้รบัปรงุ เดือนมิถุนำยน

14 สภำวิศวกรแจ้งผลกำรรับรองและข้อเสนอแนะให้ปรบัปรุงให้สถำบันกำรศึกษำทรำบ หรือมีข้อช้ีแจงเพิ่มเตมิ เดือนมิถุนำยน

15 อนุกรรมกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำฯ ประชุมพิจำรณำเห็นชอบผลกำรรบัรองฯและข้อเสนอนะให้

ปรับปรุง

เดือนกรกฎำคม

16 กรรมกำรสภำวิศวกรพจิำรณำอนุมตัิผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำฯ เดือนสิงหำคม

17 สภำวิศวกรแจ้งผลกำรรับรองฯให้สถำบันกำรศึกษำทรำบ เดือนสิงหำคม

18

ก าหนดการ
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การตรวจเอกสารเบือ้งตน้

• คณะผูต้รวจประเมนิฯ อาจมีขอ้ซกัถามในประเด็นท่ีสงสยัและสามารถขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมจากสถาบนัการศกึษา 

• ในกรณีท่ีสถาบนัการศึกษามีค าอธิบาย และส่งเอกสารหลกัฐาน ไม่ไดคุ้ณภาพตามตามเกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ท่ีแจง้ไว ้
หรอืสง่ชา้กว่าก าหนดเวลาจนเกินสมควร  คณะผูต้รวจอาจพิจารณาเลื่อนหรอืยกเลกิการตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษา 

• ในกรณีท่ีสถาบันการศึกษามีค าอธิบาย และส่งเอกสารหลักฐาน ให้คณะผู้ตรวจประเมินฯพิจารณาเป็นท่ีเรียบรอ้ย แลว้ให้แจ้ งเจ้าหน้าท่ี           
เพ่ือประสานงานนดัตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษาต่อไป

• หรือในกรณีท่ีการขอเอกสารและหลักฐานประกอบดังกล่าวขา้งตน้ไม่เป็นประเด็นหลักของการตรวจเอกสารเบือ้งตน้ คณะผูต้รวจประเมินฯ           
อาจพิจารณาใหส้ถาบนัการศกึษาจดัเตรยีมเอกสารดงักลา่วใหค้ณะผูต้รวจประเมนิฯพิจารณาระหว่างการตรวจเย่ียมสถาบนัได้

• ในกรณีท่ีคณะผูต้รวจประเมินฯประเมินผลเอกสารประเมินตนเองและหลกัฐานประกอบของสถาบนัการศึกษาแลว้พบว่าผลลพัธก์ารศึก ษาและ  
การจดัการหลกัสตูรไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาและมีระดบัคณุภาพการจดัการหลกัสตูรต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
คณะผูต้รวจประเมินสามารถพิจารณาเตรียมรายงานผลการรบัรองฯ และไม่รบัรองหรือยกเลิกการรบัรองฯ โดยไม่ตอ้งนัดหมายเพ่ือตรวจเย่ียม
สถาบนัการศกึษา
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การตรวจเยีย่มสถาบันการศกึษา

• การตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษา เป็นระยะเวลา 2 วนัตามก าหนดการท่ีจดัเตรียมและแจง้สถาบนัการศกึษา
ไวล้ว่งหนา้  

• ในกรณีท่ีเป็นการติดตามผลการตรวจประเมินในวงรอบการรับรอง ผู้ตรวจประเมินฯอาจพิจารณา
ประเมินผลเฉพาะรายงานความกา้วหนา้ หรือก าหนดตรวจเย่ียมสถาบนัเพียง 1 วนั ไดต้ามความเหมาะสม
และตามความจ าเป็น    

• ในกรณีท่ีมีการตรวจประเมินรบัรองหลกัสตูรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรห์ลายหลกัสตูรพรอ้มกันจากวิทยา
เขต หรือสถาบนัการศึกษาหรือคณะวิชา เดียวกนั   จะมีอนกุรรมการประสานงานตรวจเย่ียมสถาบนัและ
การรบัรองฯ ท่ีไดร้บัมอบหมาย 1 คนเพ่ือท าหนา้ท่ีหวัหนา้คณะผูต้รวจเย่ียมสถาบนัการศึกษา

• การตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษาพรอ้มกนัครัง้ละไมเ่กิน  5 หลกัสตูรการศกึษา 
21



กจิกรรมระหว่างการตรวจเยีย่มสถาบันการศกึษา

• ตรวจสอบเอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course portfolio)  พื ้นฐานทางวิศวกรรม และรายวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง                         
ของหลกัสตูรการศกึษา

• ประชมุกบัผูบ้รหิารและรบัฟังการรายงานด าเนินการและการจดัการหลกัสตูร และซกัถามในประเดน็เนือ้หาของรายงานประเมินตนเอง

• ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน อปุกรณป์ฏิบตัิการ การจดัการความปลอดภยัในหอ้งปฏิบตัิการ หอ้งสมดุ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสภาพสิ่งแวดลอ้มในการศกึษาตามเกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร ์

• สมัภาษณเ์พ่ือยืนยนัผลลพัธก์ารศกึษา ลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์ผลสมัฤทธ์ิของการจดัการหลกัสตูร และการพฒันาตอ่เน่ือง 
• สมัภาษณซ์กัถามผูบ้รหิารหลกัสตูร คณาจารยผ์ูส้อน ครูปฏิบตัิการ และเจา้หนา้ท่ี
• สมัภาษณนิ์สิตนกัศกึษาทกุชัน้ปีตามท่ีสถาบนัการศกึษาเป็นผูน้ดัหมาย ตามจ านวนและหลกัเกณฑท์ี่
• สมัภาษณบ์ณัฑิตท่ีส าเรจ็การศกึษาตามท่ีสถาบนัการศกึษาเป็นผูน้ดัหมาย ตามจ านวนและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
• สัมภาษณ์ศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นตามที่สถาบันกา รศึกษา                         
เป็นผูน้ดัหมาย ตามจ านวนและเกณฑท์ี่ก  าหนด
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การประชุมปิดทา้ยกจิกรรมการตรวจเยีย่ม

• คณะผูต้รวจประเมินฯ ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา และผูบ้ริหารหลกัสตูร  เพ่ือแจง้ประเด็น 
ตา่ง ๆ ดงันี ้
1) อธิบายกระบวนงานโดยย่อทีค่ณะผู้ตรวจประเมนิฯมแีนวทางด าเนินการต่อไปเพ่ือรายงานผลการรบัรองฯ
2) แจ้งรายการข้อเท็จจริงที่พบในการตรวจเย่ียมสถาบันการศึกษา โดยไม่จ าเป็นตอ้งอธิบาย หรือใหข้อ้แนะน าใน
รายละเอียด 
3) แถลงข้อแนะน าในภาพรวมทีจ่ าเป็นและท่ีคณะผูต้รวจประเมินฯประสงคจ์ะแจง้ตอ่สถาบนัการศกึษาในเบือ้งตน้ 

23



การรายงานผลการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา

• คณะผูต้รวจประเมินฯชุดต่างๆประชุมร่วมกับอนกุรรมการประสานงานการตรวจเย่ียมสถาบนัการศึกษาและการ
รบัรองฯ เพื่อสรุปเอกสาร ขอ้เท็จจรงิ ขอ้ดอ้ย ขอ้วิตกกงัวล ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในแบบรายงาน และเตรยีม
รายงานผลการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาตามแบบรายงานที่ก าหนด 

• หวัหนา้คณะผูต้รวจประเมินฯชุดต่างๆ และอนุกรรมการประสานงานการตรวจเย่ียมสถาบันการศึกษาและกา ร
รบัรองฯ  เสนอรายงานใหค้ณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรบัรองฯ ตรวจทานในประเด็นของรายงานที่อาจมี
ความขดัแยง้จากผลประโยชนท์บัซอ้น  และประเดน็ที่อาจน าไปสูก่ารอทุธรณผ์ลการรบัรองฯ  

• รายงานผลการรบัรองฯที่ผ่านการกลั่นกรองและแกไ้ขแลว้ ใหห้วัหนา้คณะผูต้รวจประเมินฯชดุต่างๆ (อาจมีผูต้รวจ
ประเมินฯร่วมดว้ย) น าเสนอในการประชุมพิจารณาผลการรบัรอง(Decision meeting) คณะอนุกรรมการ
รบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตรพ์ิจาณาผลการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา 24
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เกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร ์ส าหรับปีการศึกษา 2562 -2567  

และการตดัสินผลการรับรอง



เกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ส าหรับปีการศกึษา 2562 -2567

• เกณฑข์อ้ 1 นิสิตนกัศกึษา

• เกณฑข์อ้ 2 วตัถปุระสงคห์ลกัสตูร

• เกณฑข์อ้ 3 ผลลพัธก์ารศกึษา

• เกณฑข์อ้ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง

• เกณฑข์อ้ 5 หลกัสตูร

• เกณฑข์อ้ 6 คณาจารย์

• เกณฑข์อ้ 7 สิ่งอ  านวยความสะดวก

• เกณฑข์อ้ 8   การสนบัสนนุจากสถาบนัการศกึษา



เกณฑข์้อ 1 นิสิตนักศึกษา

• คุณภาพและความสามารถของนิสิตนกัศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาจากหลกัสตูรเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การประเมินผลลพัธก์ารศกึษา   

• สถาบันการศึกษาจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่ามีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ การให้ค าแนะน าใน
การศึกษาและกิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ และมีกระบวนการติดตามผลให้นิสิตนักศึกษาใน
หลักสูตรมีผลลัพธ์การศึกษาทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
หลักสูตร และลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์

• สถาบนัการศึกษาจะตอ้งมีหลักเกณฑก์ารคัดเลือกและรบันิสิตนกัศึกษาเขา้ศึกษาในหลกัสูตรใหช้ดัเจน  
มีหลกัเกณฑก์ารเทียบ ยา้ยโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน  และมีกระบวนงานและวิธี
ปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรท่ีท  าใหนิ้สิตนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์ลักสูตร และลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค ์



เกณฑข์้อ 2 วัตถุประสงคห์ลักสูตร

• หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรท่ี์สถาบนัการศกึษาประสงคจ์ะขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาจะตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงันี ้

• 1) วัตถุประสงคห์ลักสูตรที่มีการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ และมีเนือ้หาสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการศึกษา 
และสอดคล้องกับเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร์

• 2) กระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงคห์ลักสูตรที่มีการประเมินผลและทบทวนเป็นประจ า วัตถุประสงค์
หลักสูตรท่ีก าหนดนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของสังคมและองคก์รผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการใช้
ประโยชนจ์ากผลลัพธก์ารศึกษาของหลักสูตรนัน้ 

• 3) กระบวนงานในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรท่ีท าใหว้ตัถุประสงคห์ลกัสตูรประสบความส าเร็จไดร้บั
ผลลพัธก์ารศกึษาตามท่ีก าหนด

• 4) กระบวนงานประเมินผลความส าเร็จและผลลัพธก์ารศึกษาของหลักสูตร การประเมินผลดงักล่าวนีจ้ะตอ้งมีการ
น าไปใชท้บทวนและพฒันาหลกัสตูรใหนิ้สิตนกัศกึษาไดร้บัประโยชนใ์นการศกึษาท่ีดีขึน้ตอ่ไป



เกณฑข์้อ 3 ผลลัพธก์ารศึกษา

• ผลลพัธก์ารศึกษา เป็นเอกสารขอ้ความท่ีอธิบายว่านิสิตนักศึกษาท่ีเรียนไดร้บัการคาดหวังว่าจะมีความรู ้
ความช านาญ ความสามารถ และความประพฤติตามท่ีตอ้งการในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขาความช านาญ เม่ือส าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรนัน้  

• สถาบันการศึกษาจะตอ้งแสดงหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงคห์ลักสูตรกับผลลัพธ์
การศกึษา 

• ผลลพัธก์ารศึกษาของ TABEE มี 11 ขอ้ และสอดคลอ้งโดยนยัส าคญั กบัลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามขอ้ตกลง WA ท่ีมี 12 ขอ้



เกณฑข์้อ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง

• หลกัสตูรการศึกษาตอ้งมีกระบวนการที่เหมาะสมในการ บันทึกเอกสาร  ติดตามผล ประเมินผล 
ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษา ท่ีนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตไดร้ับการพัฒนาจากการจัด
การศกึษาของหลกัสตูร

• รายงานการประเมินผลและระดับความส าเร็จของผลลัพธก์ารศึกษาและขอ้มูลอ่ืนๆตอ้งน าไปใช้
อย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาต่อเน่ือง 



เกณฑข์้อ 5 หลักสูตร

• หลักสูตรฯ ตอ้งก าหนดองคค์วามรู้ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตามวัตถุประสงคห์ลักสูตรและความต้องการผลลัพธ์
การศึกษาที่สามารถน าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ 

• หลกัสตูรจะตอ้งมีโครงสร้างหลักสูตรครอบคลมุหมวดความรู ้ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้
1) หมวดความรู้ดา้นคณิตศาสตร ์พืน้ฐานทางวิทยาศาสตรใ์นระดบัอดุมศกึษา ท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะสาขาวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2) หมวดความรู้ด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม ความรู้พืน้ฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมของแต่ละสาขา เพื่อเชื่อมโยงเนือ้หา
ความรูด้า้นคณิตศาสตร ์พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์พืน้ฐานทางวิศวกรรม และเพื่อใหนิ้สิตนกัศกึษาสามารถน าไปใชใ้นการออกแบบและการแกไ้ขปัญหาตาม
ขอ้ก าหนดงานวิศวกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

3) หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปท่ีส่งเสริมและสอดคลอ้งใหนิ้สิตนกัศึกษาพึงมีลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และตามวตัถุประสงคข์อง
สถาบนัการศกึษา มีหน่วยกิตรวมกนัไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

• หลักสูตรต้องจัดให้มีการฝึกงานวิศวกรรม และมีโครงงานวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการ
ออกแบบทางวศิวกรรมในชัน้ปีที ่4 ที่ก  าหนดใหนิ้สิตนกัศกึษาน าความรูแ้ละการฝึกปฏิบตัิที่เรียนมาแลว้มาใช ้ควบคู่กบัมาตรฐานงาน
ทางวิศวกรรม  ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดงานท่ีเกิดขึน้ในการปฎิบตัิวิชาชีพ



เกณฑข์้อ 6 คณาจารย์

• สถาบันการศึกษาจะตอ้งจัดใหมี้คณาจารยผู้์รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรในจ านวนที่เพียงพอ 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสตูรจะตอ้งมีคุณวุฒิการศึกษา และมีความสามารถครอบคลุมเนือ้หาวิชาการ
และวิชาชีพท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสตูรคณาจารยผ์ูร้บัผิดชอบและสอนในหลกัสตูรจะตอ้งมีจ านวนเพียงพอ
ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธก์ับสมาคม
วชิาชพี และองคก์รภาคอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ

• คณาจารยผ์ูร้ ับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีความสามารถชี้แนะ และให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ตลอดจนด าเนินการพฒันาและ
ใช้กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อเน่ือง                    
ใหไ้ดผ้ลลพัธก์ารศกึษาตามวตัถปุระสงคห์ลกัสตูร



เกณฑข์้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก

• สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีสิ่งอ  านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด                              
หอ้งคอมพิวเตอร ์และอปุกรณค์รุภณัฑ ์ที่มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะท าใหมี้การกระตุน้และ
ก่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู ้  การพัฒนาความรูว้ิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการปฏิบัติวิชา ชีพ                       
อยา่งตอ่เน่ือง 

• หลกัสตูรจะตอ้งจดัใหนิ้สิตนกัศกึษามีโอกาสเรียนรู้และใช้เคร่ืองมอืและอุปกรณใ์นงานวิชาชีพท่ีทนัสมยั 
สถาบันการศึกษาจะตอ้งจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
นิสิตนักศึกษาและคณาจารยส์ามารถการพัฒนาความรู้วิชาการและ มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ทีต่อบสนองวัตถุประสงคห์ลักสูตร



เกณฑข์้อ 8 การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา

• สถาบนัการศึกษาตอ้งจดัใหม้ีการน าองคก์ร (Program leadership) ที่เพียงพอในการบริหารหลักสตูร                 
ใหม้ีคณุภาพและมีความตอ่เน่ือง

• สถาบนัการศกึษาจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนทางดา้นการเงนิงบประมาณ มีโครงสร้างการบริหารทีแ่สดงให้เหน็
ได้ว่าสามารถท าให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาต่อเน่ือง ทรพัยากร
การจัดการที่จัดใหน้ั้นจะตอ้งมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คณาจารยม์ีการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง         
และด ารงตนเป็นคณาจารยท์ี่มีคณุภาพ  ทรพัยากรและเงินทนุจะตอ้งมีปรมิาณเพียงพอที่จะท าให้สถาบนัการศกึษา
สามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใชป้ระโยชนห์อ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร ์และ
อปุกรณค์รุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 

• นอกจากนี ้สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เพียงพอ                                 
ตามความจ าเป็นของการเรยีนการสอนและการบรหิารหลกัสตูร



การตัดสินผลการรับรองฯ

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาก าหนดไว้ ดังนี้

1. รบัรอง (Full accreditation) มีระยะเวลารบัรอง 6 ปี
2. รับรองแบบมีเง่ือนไข  มีระยะเวลารับรองไม่เกิน 3  ปี และให้ส่งรายงานประเมินผลการปรับปรุง 
เพ่ือพิจารณาตรวจติดตามผล

3. รับรองชั่วคราว (ส  าหรับหลักสูตรใหม่  และจะตอ้งย่ืนขอการรับรองหลังจากมีผูส้  าเร็จการศึกษาจาก
หลกัสตูร 2 รุน่)

4. รอผลการปรบัปรุงแกไ้ข

5. ไมร่บัรอง หรอื ยกเลิกการรบัรอง



ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผลการรับรอง รบัรอง 

ระยะเวลา 6 ปี

เงือ่นไข ไม่มี

สิ่งทีพ่บจากการ

ประเมนิผล

ด าเนินการครบตามเกณฑก์ารรบัรองแต ่ อาจมีขอ้แนะน าให้
ปรบัปรุง

ภาระผูกผันทีห่ลักสูตร

ต้องท า

Interim report (3 ปี) และ/หรอื รายงานประเมินผลการ
ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ

การตดิตามผลของสภา

วิศวกร

อนกุรรมการฯพิจารณารายงานความกา้วหนา้

ผลลัพธท์ีค่าดจากการ

ตดิตามผล

ไม่เปลี่ยนแปลงผลการรบัรอง เวน้แตมี่การปรบัปรุงวตัถปุระสงค์
หรอืปรบัปรุงผลลพัธก์ารศกึษาของหลกัสตูร



ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ผลการรับรอง รบัรองแบบมีเง่ือนไข  

ระยะเวลา ไมเ่กิน 3 ปี (1-3 ปี ขึน้อยู่กบัความเรง่ด่วนในการแกไ้ขปรบัปรุง)

เงือ่นไข 1. คณะผูต้รวจประเมนิฯชดุเดมิ หรอืมอบใหผู้ต้รวจประเมนิ1 คน ประเมนิผลการ
ปรบัปรุง หรอื แต่งตัง้ คณะผูต้รวจประเมนิฯชดุใหม ่ประเมนิผลการปรบัปรุง 
2.  การประเมนิผลการปรบัปรุง อาจประกอบดว้ย
1)  ตรวจเย่ียมสถาบนั และ/หรอื
2)  ติดตามผลจากรายงานประเมนิผลการปรบัปรุงของสถาบนัการศกึษา และ/หรอื
3)  ผูบ้รหิารหลกัสตูรประชมุชีแ้จง

ส่ิงทีพ่บจากการประเมินผล มีขอ้ดอ้ยในเกณฑก์ารรบัรองมากกว่า 1 เกณฑ ์ใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ภาระผูกผันทีห่ลักสูตรต้องท า การปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะและท่ีระบใุนเง่ือนไขการรบัรอง

การตดิตามผลของสภาวศิวกร คณะผูต้รวจประเมนิฯตามเง่ือนไขประเมนิผลการปรบัปรุง รายงานผลการประเมนิและ
เสนอใหอ้นกุรรมการพิจารณาผล

ผลลัพธท์ีค่าดจากการตดิตามผล 1.  เมื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ดอ้ยแลว้ อนกุรรมการทบทวนแกไ้ขใหร้บัรองต่อไปจนครบ                   
6 ปี นบัจากปีการศกึษาท่ีเริม่รบัรองแบบมีเง่ือนไข
2.  ถา้ไมส่ามารถปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ อนกุรรมการทบทวนแกไ้ขใหช้ลอผล
การรบัรอง หรอืไมร่บัรอง หรอื ยกเลกิการรบัรองเมื่อพน้ระยะเวลาการรบัรอง



ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผลการรับรอง รบัรองชั่วคราว

ระยะเวลา ระยะเวลาการรบัรองชั่วคราวไมเ่กิน 3 ปี

เงือ่นไข ไมม่ี

ส่ิงทีพ่บจากการประเมินผล 1.  เป็นหลกัสตูรใหมแ่ละยงัไมม่ีผูส้  าเรจ็การศกึษาท่ีไดด้  าเนินการมาแลว้ไมต่  ่ากว่า 3 ปี 
2.  เป็นหลกัสตูรท่ีไดร้บัการพฒันาและมีแนวโนม้การด าเนินการตามเกณฑก์ารรบัรองฯ
และน่าจะขอรบัการรบัรองเมื่อมีผูส้  าเรจ็การศกึษา
3.  คณะผูต้รวจประเมนิฯมีขอ้แนะน าใหป้รบัปรุงในประเด็นหลกัท่ีด าเนินการใหค้วาม
ช่วยเหลือ หรอืแนะน า

ภาระผูกผันทีห่ลักสูตรต้องท า ไมม่ี

การตดิตามผลของสภาวศิวกร ไมม่ี

ผลลัพธท์ีค่าดจากการตดิตามผล หลกัสตูรเตรยีมรายงานประเมนิตนเองและสมคัรขอรบัการรบัรองเมื่อมีผูส้  าเร็จการศกึษา
แลว้ 2 รุน่



ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผลการรับรอง รอผลการปรบัปรุงแกไ้ข

ระยะเวลา 1 ปี

เงือ่นไข ไม่มี

สิ่งทีพ่บจากการประเมนิผล 1.  มีขอ้ดอ้ยใหป้รบัปรุงแกไ้ข ในเกณฑก์ารรบัรองมากกว่า 1 เกณฑ์
2.  ไม่มีการประเมินผลลพัธก์ารศกึษาและไม่มีเอกสารรายวิชาให้
ตรวจสอบผลลพัธก์ารศกึษาของนิสิตนกัศกึษา

ภาระผูกผันทีห่ลักสูตรต้อง

ท า

ปรบัปรุงรายงานประเมินตนเองและเตรยีมเอกสารประกอบเพ่ือปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้ดอ้ยตา่งๆ

การตดิตามผลของสภา

วิศวกร

คณะผูต้รวจประเมินฯชดุเดิม ตรวจติดตามและเย่ียมสถาบนัการศกึษา
ซ า้

ผลลัพธท์ีค่าดจากการ

ตดิตามผล

พิจารณาไม่รบัรอง หรอื ใหก้ารรบัรอง



ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผลการรับรอง ไมร่บัรองหรอืยกเลกิการรบัรอง

ระยะเวลา ตอ้งใชเ้วลาปรบัปรุงไมน่อ้ยกว่า 2 ปี จงึจะสมคัรขอรบัการรบัรองใหม่

เงือ่นไข ไมม่ี

ส่ิงทีพ่บจากการประเมินผล 1.  ไมม่ีการประเมนิผลลพัธก์ารศกึษาและไมม่ีเอกสารรายวิชาใหต้รวจสอบผลลพัธ์
การศกึษาของนิสตินกัศกึษา
2. ผลลพัธก์ารศกึษาไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารรบัรองฯ
3. ไมส่ามารถปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ดอ้ยภายหลงัจากไดร้บัการพิจารณาใหร้อผลการ
ปรบัปรุงแกไ้ข

ภาระผูกผันทีห่ลักสูตรต้องท า ไมม่ี

การตดิตามผลของสภาวศิวกร ไมม่ี

ผลลัพธท์ีค่าดจากการตดิตามผล ไมม่ี
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หลักการตรวจประเมนิ                       
แบบรายงาน และแนวปฏบิัตขิอง TABEE



การตรวจประเมิน

• เป็นการตรวจประเมินการจัดการหลักสูตรเชิงคุณภาพ (qualitative evaluation) โดยเนน้ท่ี
เป้าหมายและความส าเรจ็ (attainment) ของการจดัการหลกัสตูรต่อผลลพัธก์ารศึกษาของ TABEE 
11 ดา้น

• ไม่นับจ านวนคร้ังของกิจกรรมการศกึษา แตจ่ะดูความเพยีงพอ และเหมาะสม ในการจดัการตามเกณฑ์
ตา่งๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อเปา้หมายและความส าเรจ็ (attainment) ของผลลพัธก์ารศกึษาของ TABEE 
ท่ีเกิดขึน้ท่ีผูเ้รยีนและ บณัฑิตท่ีส  าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร  

• การตรวจเอกสารประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา จะตรวจตามหัวข้อที่ระบุไว้ในแบบรายงาน
ประเมนิตนเอง ซึง่ TABEE จดัท าแบบรายการ Checklist ส าหรับตรวจประเมนิไว้



สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการตรวจประเมินและความหมาย
สัญลักษณ์ ค าแปล ค าอธิบาย

D ไมเ่พียงพอ
(Deficiency)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณา
ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE และไมผ่่านการตรวจประเมนิ ทางหลกัสตูร
จะตอ้งชีแ้จง ด าเนินการแกไ้ข และแสดงหลกัฐานเพ่ือปลดสญัญลกัษณนี์้

W มีขอ้ดอ้ย 
(Weakness)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณา
ยงัมีความคลาดเคลื่อนไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดบางสว่นของ TABEE และมี
ผลกระทบต่อความส าเรจ็และเปา้หมายผลลพัธก์ารศกึษา สมควรไดร้บัค าชีแ้จงจาก
หลกัสตูร หรอืใหป้รบัปรุง แกไ้ข ในระหว่างท่ีไดร้บัการรบัรองต่อไป

C มีขอ้วิตกกงัวล 
(Concern)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณา
ในช่วงท่ีตรวจประเมนิ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE แต่ยงัมีการจดัการ
บางสว่นที่อาจมีผลกระทบต่อความส าเรจ็และเปา้หมายผลลพัธก์ารศกึษา และหาก
ไมไ่ดก้ารพิจารณาแกไ้ขปรบัปรุงในอนาคต ขอ้วิตกกงัวลนีจ้ะมีสภาพเป็นขอ้ดอ้ยต่อไป
ได้

R มีค าอธิบายท่ีเพียงพอ 
(Issue has been 
resolved)

ผูต้รวจประเมนิพิจารณาว่าหลกัฐานเอกสารและการจดัการหลกัสตูรในหวัขอ้ท่ีพิจารณา
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ TABEE ไมม่ีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ข 
ปรบัปรุง



เกณฑข์้อ 1 นิสิตนักศึกษา

• คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศกึษาท่ีส  าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การประเมินผลลพัธก์ารศกึษา   

• สถาบันการศึกษาจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่ามีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ การให้ค าแนะน าใน
การศึกษาและกิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ และมีกระบวนการติดตามผลให้นิสิตนักศึกษาใน
หลักสูตรมีผลลัพธ์การศึกษาทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
หลักสูตร และลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์

• สถาบนัการศึกษาจะตอ้งมีหลักเกณฑก์ารคัดเลือกและรบันิสิตนกัศึกษาเขา้ศึกษาในหลกัสูตรใหช้ดัเจน  
มีหลกัเกณฑก์ารเทียบ ยา้ยโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน  และมีกระบวนงานและวิธี
ปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรท่ีท  าใหนิ้สิตนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์ลักสูตร และลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค ์



หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา

1. หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและรบันิสิตนกัศกึษาเขา้ศกึษาในหลกัสตูร

2. การประเมินผลลพัธก์ารศกึษา ผลลพัธก์ารเรียนรู ้ ของนิสิตนกัศกึษา และ ผูส้  าเรจ็การศกึษา

3. หลกัเกณฑก์ารเทียบ ยา้ย โอนหน่วยกิตการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอื่น
4. การใหค้  าแนะน าและปรกึษาในการศกึษาและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ

5. การเทียบหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษาร่วมสถาบันภายใตค้วามร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา        
และองคก์รอ่ืน

6. เกณฑอ์นมุตัิจบการศกึษา

7. ใบระเบียนผลการศกึษาของผูส้  าเรจ็การศกึษา (สง่ตวัอยา่ง)



เกณฑข์้อ 2 วัตถุประสงคห์ลักสูตร

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรท่ี์สถาบนัการศกึษาประสงคจ์ะขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาจะตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1) วัตถุประสงคห์ลักสูตรที่มีการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ และมีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการศึกษา 
และสอดคล้องกับเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร์

2) กระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงคห์ลักสูตรที่มีการประเมินผลและทบทวนเป็นประจ า วตัถปุระสงคห์ลกัสตูร  
ท่ีก าหนดนัน้จะต้องตอบสนองความต้องการของสังคมและองคก์รผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการใช้ประโยชนจ์าก
ผลลัพธก์ารศึกษาของหลักสูตรนัน้ 

3) กระบวนงานในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรท่ีท  าใหว้ตัถุประสงคห์ลกัสูตรประสบความส าเร็จไดร้บั
ผลลพัธก์ารศกึษาตามท่ีก าหนด

4) กระบวนงานประเมินผลความส าเร็จและผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร การประเมินผลดังกล่าวนีจ้ะตอ้งมีการ
น าไปใชท้บทวนและพฒันาหลกัสตูรใหนิ้สิตนกัศกึษาไดร้บัประโยชนใ์นการศกึษาท่ีดีขึน้ตอ่ไป



หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 วัตถุประสงคห์ลักสูตร

1. พนัธกิจของสถาบนัการศกึษา

2. วตัถปุระสงคก์ารศกึษา

3. ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคห์ลกัสตูรตอ่พนัธกิจของสถาบนัการศกึษา

4. ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในการจดัการหลกัสตูร

5. กระบวนงานทบทวน วตัถปุระสงคห์ลกัสตูร



เกณฑข์้อ 3 ผลลัพธก์ารศึกษา

• ผลลพัธก์ารศึกษา เป็นเอกสารขอ้ความท่ีอธิบายว่านิสิตนักศึกษาท่ีเรียนไดร้บัการคาดหวังว่าจะมีความรู ้
ความช านาญ ความสามารถ และความประพฤติตามท่ีตอ้งการในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขาความช านาญ เม่ือส าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรนัน้  

• สถาบันการศึกษาจะตอ้งแสดงหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงคห์ลักสูตรกับผลลัพธ์
การศึกษา 

• ผลลัพธ์การศึกษาของ TABEE มี 11 ข้อ และสอดคล้องโดยนัยส าคัญ กับลักษณะบัณฑิต                    
ทีพ่งึประสงคต์ามข้อตกลง WA ท่ีมี 12 ขอ้



หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 3 ผลลัพธก์ารศกึษา

1. ผลลพัธก์ารศกึษาของนิสิตนกัศกึษา
• มกีารระบผุลลพัธ์การศกึษาหรอืผลลพัธ์การเรียนรูไ้วใ้นระบบเอกสารหลกัสูตรและการจดัการหลกัสูตร
• แสดงตารางความเชือ่มโยงระหวา่งผลลพัธ์การเรยีนรูข้องนสิตินกัศกึษากบัผลลพัธ์การศกึษา

2. ความเช่ือมโยงระหวา่งผลลพัธก์ารศกึษาของนิสิตนกัศกึษากบัวตัถปุระสงคห์ลกัสตูร
• มคีวามเชือ่มโยงผลลพัธ์การศกึษา ผลลพัธ์การเรยีนรูข้องนสิตินกัศกึษากบัวตัถปุระสงคห์ลกัสูตร



เกณฑข์้อ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง

• หลักสูตรการศึกษาตอ้งมีกระบวนการที่เหมาะสมในการบันทึกเอกสาร  ติดตามผล ประเมินผล
ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษา ท่ีนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตได้รับการพัฒนาจากการ                 
จดัการศกึษาของหลกัสตูร

• รายงานการประเมินผลและระดับความส าเร็จของผลลัพธก์ารศึกษาและขอ้มูลอ่ืนๆ ตอ้งน าไปใช้
อย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาต่อเน่ือง 



หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง

1. ผลลพัธก์ารศกึษาของนิสิตนกัศกึษา
• มีรายการและค าอธิบายกระบวนการประเมินผลต่าง ๆ ที่ใชร้วบรวมขอ้มูลการประเมินผลลพัธ์การศึกษาของนิสิต
นกัศกึษา แตล่ะความถีข่องการประเมนิผลแบบต่าง ๆ

• มรีะดบัความส าเรจ็ทีค่าดหวงัของผลลพัธ์การศกึษาแตล่ะดา้น
• มสีรุปผลจากกระบวนการประเมินผลแบบต่าง ๆ และการวเิคราะห์ความส าเร็จทีไ่ดร้บัของการพฒันาผลลพัธ์การศกึษา
แตล่ะดา้น

2. การพัฒนาต่อเน่ือง
• ผลของการประเมินผลลพัธ์การศึกษาของนสิิตนกัศึกษาและขอ้มูลอืน่ ๆ ไดถู้กน าไปใชป้ระโยชน์อย่างเป็นระบบเพือ่

การพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่เนือ่ง
• มแีผนพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรในอนาคตทีเ่ป็นผลจากประเมนิครัง้ล่าสดุ



เกณฑข์้อ 5 หลักสูตร

• หลักสูตรฯตอ้งก าหนดองคค์วามรู้ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตามวัตถุประสงคห์ลักสูตรและความต้องการผลลัพธ์การศึกษา          
ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ 

• หลกัสตูรจะตอ้งมีโครงสร้างหลักสูตรครอบคลมุหมวดความรู ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้
1) หมวดความรู้ด้านคณิตศาสตร ์พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์นระดบัอดุมศกึษา ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2) หมวดความรู้ด้านวศิวกรรมที่ครอบคลุม ความรู้พืน้ฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมของแต่ละสาขา เพ่ือเช่ือมโยง
เนือ้หาความรูด้า้นคณิตศาสตร ์พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์พืน้ฐานทางวิศวกรรม   และเพ่ือใหนิ้สิตนักศึกษาสามารถน าไปใชใ้น การออกแบบและ          
การแกไ้ขปัญหาตามขอ้ก าหนดงานวิศวกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม   ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
3) หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปท่ีสง่เสรมิและสอดคลอ้งใหนิ้สิตนกัศึกษาพึงมีลกัษณะตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร และตามวตัถปุระสงค์
ของสถาบนัการศกึษา มีหน่วยกิตรวมกนัไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

• หลักสูตรต้องจัดให้มีการฝึกงานวิศวกรรม  และมีโครงงานวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการออกแบบทาง
วิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ท่ีก าหนดใหนิ้สิตนักศึกษาน าความรูแ้ละการฝึกปฏิบตัิท่ีเรียนมาแลว้มาใช ้ควบคู่กับมาตรฐานงานทางวิศวกรรม  ภายใต้
เงือ่นไขและข้อก าหนดงานทีเ่กิดขึน้ในการปฎบัิตวิชิาชพี



หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑข้์อ 5 หลักสูตร

1. หลักสูตร
• แสดงตารางหลกัสูตรตามแบบตาราง 5.1 ขา้งทา้ย โดยระบุโครงสรา้งหลกัสูตร หมวดความรู ้รายวชิา จ านวนน่วยกิต 
แผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาเลือก และจ านวนหน่วยกิต ในกรณีที่มีหลายแขนงวิชา(Option) 
ใหเ้ลอืกเรยีน ใหท้ าตารางหลกัสูตร 5.1 แยกตามแขนงวชิา

• หมวดความรูด้า้นคณิตศาสตร ์พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์นระดบัอดุมศกึษา (รวมทัง้การเรยีนในหอ้งปฏิบตักิาร) มีหน่วย
กิตรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 30 หนว่ยกิตในระบบทวภิาค หรอืมภีาระการศกึษาเทยีบเทา่ 1 ปีการศกึษา

• หมวดความรูด้า้นวศิวกรรมทีค่รอบคลมุ ความรูพ้ืน้ฐานทางวิศวกรรม และความรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรมของแต่ละสาขา 
(รวมทัง้การเรียนในหอ้งปฏิบตักิาร) มีหน่วยกิตรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 45 หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือมีภาระการศกึษา
เทยีบเทา่ 1 ½ ปีการศกึษา

• หมวดความรูด้า้นการศกึษาทั่วไปทีส่่งเสริมและสอดคลอ้งใหน้สิิตนกัศกึษาพงึมีลกัษณะตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
และ ตามวตัถุประสงค์ของสถาบนัการศึกษา มีหน่วยกิตรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิตในระบบทวิภาคหรือมีภาระ
การศกึษาเทยีบเทา่ 1 ปีการศกึษา



• อธิบายการจดัการหลกัสูตรทีจ่ดัเตรียมใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิดา้นการออกแบบและการแกไ้ขปัญหาทาง
วิศวกรรมทีใ่ชก้ารประมวลความรูด้า้นต่าง ๆ จากรายวิชาทีเ่รียนไปแลว้ โดยใชข้อ้ก าหนดมาตรฐานงานทาง
วศิวกรรมและเงือ่นไขทีเ่กิดขึน้ในการปฎิบตัวิชิาชพี(Capstone design course)

• กรณีที่หลกัสูตรจดัใหม้ีสหกิจศึกษาใหอ้ธิบายว่าการจดัการสหกิจศึกษามีการประเมินผลการเรียนรูข้องนิสิต
นกัศกึษาอย่างไร และการเรยีนรูด้งักล่าวตอบสนองความตอ้งการผลลพัธ์การศกึษาอย่างไร

• อธิบายเนือ้หาการเรียนรูใ้นแต่ละรายวิชาและรวบรวมเป็นแฟ้มประจ ารายวิชา (Course portfolio) 
รวบรวม เช่น ประมวลรายวชิา (Course syllabus) ตาราเรียน ตวัอย่างผลงานนสิตินกัศกึษา ตวัอย่าง
การตรวจการบา้นและการวดัผลการเรียนรูป้ระจ าวิชา และอืน่ ๆ และรวบรวมไวท้ีส่ถาบนัการศึกษา ใหค้ณะ
ผูต้รวจประเมนิฯ พจิารณาตรวจสอบ ในระหวา่งการตรวจเยีย่มสถาบนัการศกึษา

หวัข้อการตรวจประเมนิตามเกณฑข้์อ 5 หลักสูตร



หวัข้อการตรวจประเมนิตามเกณฑ์
ข้อ 5 หลักสูตร

2. ประมวลรายวชิา (Course syllabus)
• มีค าอธิบายเนือ้หาและและการประเมินผลลพัธ์การเรียนรูร้ายวิชาทีส่อดคลอ้งกบั ผลลพัธ์การศึกษาและวตัถุประสงค์
หลกัสูตร



เกณฑข์้อ 6 คณาจารย์

• สถาบนัการศึกษาจะตอ้งจดัใหมี้คณาจารยผู้์รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรในจ านวนที่เพียงพอ คณาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรจะต้องมีคุณวุฒกิารศึกษา และมีความสามารถครอบคลุมเนือ้หาวิชาการและวิชาชีพท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูร
คณาจารยผ์ูร้บัผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะตอ้งมีจ านวนเพียงพอในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าวิชาชีพ มีการ
พฒันาวิชาชีพ และมกีจิกรรมสัมพนัธกั์บสมาคมวิชาชีพ และองคก์รภาคอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ

• คณาจารยผ์ูร้บัผิดชอบและสอนในหลกัสตูรจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีความสามารถชีแ้นะ และให้ค าปรึกษาแก่นิสิต
นักศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ตลอดจนด าเนินการพัฒนาและใช้กระบวนการเรียนการสอน             
และประเมินผลเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนต่อเน่ือง ใหไ้ดผ้ลลพัธก์ารศกึษาตามวตัถปุระสงคห์ลกัสตูร



1 อาจารยป์ระจ า
• มจี านวนและคณุวฒุกิารศกึษาครอบคลมุและเหมาะสม

2 อาจารยพ์เิศษ
• มจี านวนและคณุวฒุกิารศกึษาครอบคลมุและเหมาะสม

3. ภาระงานอาจารย์
• มกีารกระจายของภาระงานอยา่งทัว่ถงึ

4. จ านวนอาจารย์
• มคีวามเพยีงพอทัง้ในดา้นจ านวนและคณุภาพของอาจารยโ์ดยรวม
• มคีวามเพยีงพอทัง้ในดา้นจ านวนและคณุภาพของอาจารยใ์นดา้นการใหค้ าปรกึษา
• มคีวามเพยีงพอทัง้ในดา้นจ านวนและคณุภาพของอาจารยใ์นดา้นค าแนะนาวชิาชพีแก่นสิตินกัศกึษา
• มคีวามเพยีงพอในดา้นการพฒันาวชิาชพีของอาจารยแ์ละกจิกรรมสมัพนัธ์กบัสมาคมวชิาชพีบรษิัทและภาคอตุสาหกรรม

หวัข้อการตรวจประเมนิตามเกณฑ์
ข้อ 6 คณาจารย์



5. การพฒันาวิชาชีพ
• อาจารยม์กีิจกรรมการพฒันาวชิาชพีเพยีงพอและเหมาะสม

6. บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของอาจารย์
• บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของอาจารย์ทีเ่กี่ยวกบัการจดัการรายวิชาสอน การปรบัปรุงเนือ้หา รายวิชา และ
การประเมินผล บทบาทของอาจารย์ในการปรบัปรุง แกไ้ข และทบทวน วตัถุประสงค์หลกัสูตร ผลลพัธ์การเรียนรูข้อง
นสิติ นกัศกึษาและผลลพัธ์การศกึษา และบทบาทตอ่ระดบัความสาเรจ็ของผลลพัธ์การศกึษาจากการพฒันาต่อเนือ่ง

• บทบาทของผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา หวัหนา้ภาควชิา ผูบ้รหิารหลกัสูตร

หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 6 คณาจารย์



เกณฑข้์อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก

• สถาบนัการศึกษาจะตอ้งจดัใหมี้ สิ่งอ  านวยความสะดวก ไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร ์และ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะท าให้มีการกระตุ้นและก่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู ้                   
การพฒันาความรูว้ิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการปฏิบตัิวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 

• หลักสูตรจะต้องจัดให้นิสิตนักศึกษามี โอกาสเรียนรู้และใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานวิชาชีพท่ีทันสมัย 
สถาบนัการศกึษาจะตอ้งจดัใหม้ีการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิตนักศึกษาและ
คณาจารยส์ามารถการพัฒนาความรู้วิชาการ และมีกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมการเรียนรู้ทีต่อบสนองวัตถุประสงค์
หลักสูตร



1. ส านักงานธุรการ หอ้งเรียน และหอ้งปฏบิัตกิาร
• สิ่งอ านวยความสะดวก ส านักงาน ห้องเรียน มีความเพียงพอในดา้นความสามารถในการบริการเพื่อที่จะบรรลุ
เปา้หมายความส าเรจ็ของผลลพัธ์การศกึษาและมบีรรยากาศในการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม

2. ศูนยเ์รียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
• มกีารบรกิารศูนยเ์รยีนรูแ้ละการบรกิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่พยีงพอ โดยพจิารณาถึงความสามารถเขา้ถึงแหล่ง
ความรูผ้่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถานทีต่่าง ๆ และความเพียงพอของการบริการเพือ่สนบัสนุน
กิจกรรมการศกึษาวชิาการ และการพฒันาวชิาชพีของนสิตินกัศกึษา และอาจารยใ์นหลกัสูตร

3. เอกสารคู่มอืและแนะน าการใช้อุปกรณแ์ละการบริการศูนยเ์รียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
• นิสิตนกัศึกษาไดร้ับค าแนะน าอย่างเหมาะสม หรือไดร้ับ เอกสารคู่มือ และแนะน าการใชอุ้ปกรณ์รวมถึงการใช้

เครือ่งมอืในหอ้งปฏิบตักิารและการบรกิารศูนยเ์รยีนรูแ้ละระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 7 ส่ิงอ านวยความสะดวก



4. การซ่อมบ ารุงสิ่งอานวยความสะดวก
• มีนโยบายและกระบวนงาน ในการซ่อมบ ารุงและการยกระดบัสมรรถนะของเครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ครุภณัฑศู์นยเ์รยีนรูแ้ละระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

5. การบริการหอ้งสมุด
• มีการประเมินผลการบริการหอ้งสมุดรวมถึงความเพียงพอของเอกสาร หนงัสือวิชาการ และการบริการยืมหนังสือ
ระหวา่งหอ้งสมดุตามความตอ้งการของหลกัสูตร

6. สรุปข้อคดิเหน็จากแบบส ารวจการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวก
• มีการจดัการของหลกัสูตรเพื่อใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไดร้บัการดูแลและสามารถ
ใหบ้รกิารไดต้ามเจตนาของการบริการนัน้ ๆ

หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑข์้อ 7 ส่ิงอ านวยความสะดวก



เกณฑข์้อ 8 การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา

• สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีการน าองค์กร (Program leadership) ที่เพียงพอในการบริหารหลักสูตรให้
มีคณุภาพและมีความตอ่เน่ือง

• สถาบนัการศึกษาจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนทางด้านการเงินงบประมาณ  มีโครงสร้างการบริหารที่แสดงให้เห็นได้ว่า
สามารถท าให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาต่อเน่ือง ทรพัยากรการจดัการท่ีจดั
ใหน้ัน้จะตอ้งมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คณาจารยม์ีการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองและด ารงตนเป็นคณาจารยท่ี์มี
คณุภาพ  ทรพัยากรและเงินทนุจะตอ้งมีปรมิาณเพียงพอท่ีจะท าใหส้ถาบนัการศกึษาสามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและ
ใชป้ระโยชนห์อ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร ์และอปุกรณค์รุภณัฑอ์ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 

• นอกจากนีส้ถาบนัการศึกษาจะตอ้งจดัใหมี้บคุลากรสายสนบัสนุน และมีหน่วยบริการต่าง ๆ ท่ีเพียงพอตามความจ าเป็น
ของการเรยีนการสอนและการบรหิารหลกัสตูร



1. การน าองคก์ร (Program Leadership)
• มีการบริหารหลกัสูตร อ านาจ หนา้ทีข่องผูร้บัผดิชอบต่าง ๆ ในการจดัการหลกัสูตรใหบ้รรลเุปา้หมายการจดัการศกึษา
อย่างมคีณุภาพ และมกีารพฒันาตอ่เนือ่ง

• ผูน้  าองคก์รมสีว่นเกีย่วขอ้งในการตดัสนิพจิารณาเกีย่วกบัการจดัการหลกัสูตร

2. งบประมาณและการสนับสนุนด้านการเงนิ
• มกีระบวนงานจดัทางบประมาณหลกัสูตร และมกีารสนบัสนนุจากสถาบนัการศกึษาอย่างตอ่เนือ่งและเพยีงพอ
• สถาบนัการศกึษาใหง้บประมาณสนบัสนนุการเรียนการสอน
• มีการจัดสรรทรัพยากรดา้นการบ ารุงรักษาและยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และครุภัณฑ์
เครือ่งมอื

• มกีารประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากรงบประมาณและการสนบัสนนุดา้นการเงนิ

หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 8 การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา



3. บุคคลากรสายสนับสนุน
• ความเพยีงพอของบคุคลากรสายสนบัสนนุ
• มกีารจา้งและอบรมบคุคลากรสายสนบัสนนุใหม้คีวามกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน

4. การรับสมัครและการพัฒนาคณาจารย์
• มกีระบวนงานการรบัสมคัรอาจารยใ์หม่
• มยีทุธศาสตรท์ีใ่ชใ้นการจูงใจอาจารย ์ในการท างานกบัสถาบนัการศกึษา

5. การสนับสนุนการพัฒนาวชิาชพีของอาจารย์
• ความเพยีงพอในการสนบัสนนุกิจกรรมและแผนงานการพฒันาวิชาชีพของอาจารย์หลกัสูตร เช่น การลาเขียนผลงาน
วชิาการ (Sabbatical leave) ค่าเดนิทาง ค่าลงทะเบยีนอบรมและสมัมนา

หวัข้อการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 8 การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา



รายการเอกสารระบบงานรับรองฯ

• ขัน้ตอนและวิธีการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรบัปรุงครัง้ท่ี 2)
• นิยาม ค าจ ากดัความ และค าอธิบายค าศพัท ์(แกไ้ข และเพิ่มเติมวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563)

• แผนภมูิกิจกรรมและก าหนดการรบัรองฯ (TABEE activity flowchart)

• แบบรายการขอรบัค าอธิบายและเอกสารประกอบเพิ่มเติมจากสถาบนัการศกึษา

• แบบขอนดัวนัตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษาและก าหนดการตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษา



รายการแบบรายงานการรับรองฯ

• แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบนัการศกึษา (ค าอธิบายเพิ่มความเขา้ใจ)

• แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคณุภาพการศกึษา (Program evaluator checklist)

• แบบรายการรายงานค าแถลงข้อเท็จจริงจากการตรวจเย่ียมสถาบันการศึกษา (Fact findings 
report)

• แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานคณุภาพการศกึษา



รายการเอกสารแนวปฏบิัติ

• แนวปฏิบตัิส  าหรบัการตรวจเย่ียมสถาบนัการศกึษา (ในสถานการณป์กต)ิ

• แนวปฏิบตัิสาหรบัการประชมุตดัสินผลการรบัรองฯ

• แนวปฏิบตัิประกอบการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเ์รื่องความมีส่วนร่วมของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสียของหลกัสตูรการศกึษาวิศวกรรมศาสตร์

• แนวทางปฏิบตัิรายวิชา Capstone Design Project

• การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้และผลลัพธ์การศึกษา (Learning Outcomes/Program 
Outcomes Assessment and Evaluation)



ขอบคุณครับ
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