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Outcome Based Education, OBE 
• การศกึษาก่อนหน้านี ้
Input Based Education 
• โดยหลักการ มีการก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร (Program Educational 

Objective, PEO) และลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ (Graduate Attribute) (หรือ 
ผลลัพธ์การศกึษา (Program Outcome)) มีการสอบถามจากอาจารย์ และผู้ใช้
บัณฑติ 

• การวัดความสามารถบัณฑติตดัสนิจากเกรดรวมของนิสตินักศกึษาเมื่อเรียนจน
จบหลักสูตร 

• ไม่มีกลไกที่ชัดเจนในการประเมินผลว่า นิสิตนักศกึษาที่จบมานัน้ มีลักษณะ
บัณฑติที่พงึประสงค์เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หลักสูตรหรือไม่ 

• กลไกในการปรับปรุงวัตถุประสงค์หลักสูตร และลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์นัน้
ไม่ชัดเจน ไม่แม่นย า ไม่สามารถสะท้อนถงึการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธิภาพ 
 



Outcome Based Education, OBE 
การศกึษาในเงื่อนไข Outcome Based Education ตามมาตรฐานสากล 

• โดยหลักการ มีการเพิ่มกระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร 
(Program Educational Objective, PEO) และลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
(Graduate Attribute) (หรือ ผลลัพธ์การศกึษา (Program Outcome)) ที่
ชัดเจนมากขึน้ มีกระบวนงานในการสอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร (อาจารย์ นิสตินักศกึษา ศษิย์เก่า ผู้ใช้บัณฑติ และตวัแทนภาค
วชิาชีพและภาคอุตสาหกรรม) ที่ชัดเจนมากขึน้ 

• การวัดความสามารถบัณฑตินอกจากใช้การตัดสนิจากเกรดรวมของนิสติ
นักศกึษาเม่ือจบหลักสูตรแล้ว จะเน้นลงรายละเอียดในการประเมินผล
ความส าเร็จของนิสตินักศกึษาในการบรรลุถงึ PO ในแต่ละตวั และเน้น
การพฒันาต่อเน่ืองที่จะพฒันาการจดัการให้การเรียนการสอนเพื่อท าให้
นิสิตนักศกึษาสามารถผ่าน PO ในแต่ละตัวให้ได้ ซึ่งหมายถงึการเรียนการ
สอนแบบนีจ้ะสามารถยนืยนัได้ว่าสามารถผลติบัณฑิตให้เป็นไปตาม
ลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ 

 



Outcome Based Education, OBE 
การศึกษาในเงื่อนไข Outcome Based Education ตามมาตรฐานสากล 

• มีกลไกในการปรับปรุงวัตถุประสงค์หลักสูตร และลักษณะบัณฑติที่พงึ
ประสงค์ที่ชัดเจน แม่นย าโดยใช้ผลการประเมนิคุณภาพของนิสิต
นักศกึษาที่ใช้ PO เป็นดัชนีในการปรับปรุง 

• มีกลไกและกระบวนงานที่น าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไป
ปรับปรุงหลักสูตร 

• มีกลไกและกระบวนงานที่ท าให้เกดิความม่ันใจในการดูแลและ
ตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

• นอกจากการเรียนการสอนที่มีการเปล่ียนแปลงแล้ว การประเมนิ 
(Assessment) จะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการด าเนินการให้การศึกษา
แบบ OBE ประสบความส าเร็จได้ 



Outcome Based Education, OBE 
การศึกษาในเงื่อนไข Outcome Based Education ตามมาตรฐานสากล 
• หัวใจของการประเมนิการเรียนการสอนแบบ OBE คือ การประเมนิใน
หัวข้อ PEO PO และ การพัฒนาต่อเน่ือง (Continuous Improvement, 
CI) เป็นหลัก 

• การประเมนิผลต่าง ๆ จะเป็นไปตามมาตรฐาน มีรูปแบบที่ชัดเจน มี
หลักฐานเชงิประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ 

• จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบ OBE และการประเมนิ คือ ท า
ให้หลักสูตรดีขีน้ ผลประโยชน์ตกที่นิสตินักศกึษา ก่อให้มีคุณภาพ
การศกึษาและการเรียนที่ดีขึน้ 

• การประเมนิ เป็นการตรวจสอบ benchmark ที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
• การประเมนิของ TABEE เป็น minimum requirement ของการบริหาร
หลักสูตรชนิด OBE ตามมาตรฐานสากล  



Outcome Based Education, OBE 
การศกึษาในเงื่อนไข Outcome Based Education ตามมาตรฐานสากล 
• สิ่งที่หลักสูตรต้องด าเนินการเพิ่มเตมิจากกจิกรรมในกรณีของ Input Based 

Education  
• ระดบักรรมการบริหารหลักสูตร 

• ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ออกแบบเคร่ืองมือประเมินแบบ Indirect 
• ก าหนดมาตรการการใช้เคร่ืองมือแบบ Indirect ในการเสาะแสวงข้อมูล 
• รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดและปรับปรุง PEO และ PO 
• ประชุมท าความตกลงกับอาจารย์ในหลักสูตรในการด าเนินการในการเรียนการสอน

เป็นไปตามการศึกษาแบบ OBE (ตย การท า Course Portfolio) 
• ท าความตกลงกับอาจารย์ในการเลือกรายวชิาที่รับผิดชอบ PO และวธีิการประเมิน 

PO แบบ Direct 
• รวบรวมข้อมูลการประเมนิระดับรายวชิามาด าเนินการประเมิน PO ของหลักสูตร 
• ด าเนินการใช้ข้อมูลการประเมนิเพื่อท าการพฒันาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
• ท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 



Outcome Based Education, OBE 
การศึกษาในเงื่อนไข Outcome Based Education ตามมาตรฐานสากล 

• สิ่งที่หลักสูตรต้องด าเนินการเพิ่มเตมิจากกจิกรรมในกรณีของ Input 
Based Education  

• ระดับอาจารย์ในรายวชิา 
• ท าความเข้าใจในเร่ืองการประเมนิ PO ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
• นอกเหนือจากการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบปกต ิต้องเพิ่มเตมิการ
ก าหนดส่วนของข้อสอบเพื่อน าไปใช้การประเมิน PO (Direct assessment) 

• ต้องท าการประเมนิ PO ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
• รวบรวมข้อมูลผลการประเมนิ PO ในรายวิชาที่รับผิดชอบและผลสอบ จัดท า 

Course Portfolio ส่งกรรมการบริหารหลักสูตร  
• ด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยน าผลการ
ประเมนิมาเป็นปัจจัยหลักในการพจิารณาปรับปรุง (พฒันาต่อเน่ือง) 
 



การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วศิวกรรมศาสตร์ 

• ในกรณีที่หลักสูตรต้องการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ของสภาวศิวกร (TABEE) 

• หลักสูตรต้องยื่น แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา (Self-
Evaluation Report, SER) เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินท าการประเมิน เพื่อ
ท าการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 



การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วศิวกรรมศาสตร์ 

• แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา (Self-Evaluation 
Report, SER) ที่หลักสูตรเขียนขึน้มาโดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะให้
คณะผู้ตรวจประเมินเป็นผู้อ่าน 

• และ SER จะต้องแสดงให้คณะผู้ตรวจประเมินเหน็ว่าการบริหาร
หลักสูตรได้ด าเนินการสอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE 

• หลักสูตรต้องเข้าใจข้อก าหนดของ TABEE ในเกณฑ์ทัง้ 8 ข้ออย่างถี่
ถ้วน และพยายามเขียนและแสดงหลักฐานใน SER อย่างครบถ้วน
และเข้าใจได้โดยง่าย เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินเหน็ว่าการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรสอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE 



หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมนิฯ (Program evaluator team, PEV) 

• 1. ตรวจเอกสารเบือ้งต้น 

• 2. ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 

• 3. ประชุมปิดท้ายกจิกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting) 

• 4. รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

PEV มี 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒทิางการศกึษาและผู้ปฏบัิตวิชิาชีพวศิวกรรมในสาขา
ความช านาญของหลักสูตรที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

การเขียน SER จ าเป็นต้องชัดเจน และ 

มีเนือ้หาที่ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายการศกึษาสามารถเข้าใจได้ด้วย 



ตรวจเอกสารเบือ้งต้น 

• คณะผู้ตรวจประเมนิฯ เป็นผู้พจิารณาประเมนิผลจากรายงานประเมนิตนเองของ
สถาบันการศกึษา (Self Evaluation report, SER) เอกสารประกอบและหลักฐานเชงิ
ประจักษ์ ตามรายการตรวจประเมนิที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ ของสภาวศิวกร (TABEE) (ตรวจสอบว่าข้อมูลที่
แสดงใน SER มีครบถ้วนและสอดคล้องตามข้อก าหนดของ TABEE หรือไม่) 
 

• รายงานประเมนิตนเองของสถาบันการศึกษา (Self Evaluation Report, SER) จงึถือเป็น
เอกสารหลักส าคัญที่สุดชิน้หน่ึงในกระบวนการประเมนิเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 

•SER จงึต้องสมบรูณ์ในตัวเองมากที่สุด 
 



รายงานประเมนิตนเองของสถาบันการศกึษา 
(Self Evaluation report, SER) 

การเขียน SER มีฟอร์มที่ชัดเจนก าหนดโดย TABEE  

• อยู่ในเอกสารผนวก  2 ของเอกสาร ขัน้ตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครัง้ที่2) สามารถ download จาก web site ของ
สภาวศิวกร  (เข้าไปที่ การรับรองปริญญา TABEE และเข้าต่อไปที่ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา TABEE และไปต่อที่ ดาวน์โหลดเอกสาร) 

• นอกจากนัน้หลักสูตรสามารถใช้ เอกสารผนวก 3 (ซึ่งผู้ตรวจประเมนิ (program 
evaluator team, PEV) ใช้ในการประเมนิ SER ของหลักสูตร) มาช่วยในเขียนSER 
ของหลักสูตรว่าเป็นไปตามการตรวจประเมนิของ PEV หรือไม่ 









 











เอกสารผนวก 2 



เอกสารผนวก 2 

 



เอกสารผนวก 3 



เอกสารผนวก 3 



เอกสารผนวก 3 



เอกสารผนวก 3 



เอกสารผนวก 3 
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ส่วนที่ 1  ข้อ 1 - 3 



ส่วนที่ 1  ข้อ 4 



ส่วนที่ 1  ข้อ 5 - 7 



ส่วนที่ 1  ข้อ 8 



ส่วนที่ 1. ข้อ 8 
8 การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 

ใหแ้สดงข้อมูลหลกัสตูรทีมี่การประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทัว่ไปรบัทราบ เช่น 
วัตถุประสงค์หลักสูตร (PEO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวัง ผลลัพธ์
การศกึษา (PO)  จ านวนนิสตินักศกึษารับเข้า และจ านวนผู้ส าเร็จ
การศกึษา ใบประกาศ โปสเตอร์ หรือวิธีการทีบ่คุคลทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
หลกัสูตรได ้เช่น ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์  ให้ระบุช่ือเวบ็ไซต์ 

หลักสูตรควรมีการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ตวัหลักสูตรที่มีข้อมูล(อย่างน้อย) 
เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์หลักสูตร ผลลัพธ์การศกึษา จ านวนนิสตินักศกึษาที่
รับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาในแต่ละปีการศกึษา และอื่น ๆ 

ข้อมูลควรชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถงึและ
เข้าใจได้ 

ไม่ใช่การน าเอกสาร มคอ 2 มาใส่ ซึ่งซับซ้อน และเข้าใจยากส าหรับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ คณาจารย์ 



ส่วนที่ 1  ข้อ 9 



ส่วนที่ 1. ข้อ 9 

• ในกรณีที่หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศกึษาวศิวกรรมศาสตร์โดย TABEE มาก่อน หัวข้อ 9 เป็นหัวข้อที่ต้องให้
ความส าคัญ 

• PEV จะพจิารณาหัวข้อ 9 สรุปผลและข้อเสนอให้ปรับปรุงจากรายงานผลการ
รับรองฯ ครัง้ล่าสุดและรายงานการด าเนินงานที่ท าไปแล้ว ในส่วนที่ 1 นีว่้า
หลักสูตรได้มีการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอที่ PEV ได้ระบุไว้ในรอบก่อน
ได้สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ 

   



ส่วนที่ 1 ข้อ 9 

9 สรุปผลและข้อเสนอให้ปรับปรุงจากรายงานผลการรับรองฯ ครัง้
ล่าสุดและรายงานการด าเนินงานที่ท าไปแล้ว 
สรุปผลจากรายงานผลการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษา และข้อเสนอให้
ปรบัปรุงแกไ้ข ประกอบดว้ยข้อดอ้ย ข้อวิตกกงัวล ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะให้
ปรบัปรุงแกไ้ข พร้อมอธิบายรายการการด าเนินงานที่สถาบันการศกึษาได้
ปรับปรุงแก้ไขและวันที่เร่ิมด าเนินการ   ในกรณีที่เป็นการขอรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษาคร้ังแรก ให้ระบุไว้ด้วย 
 
หลักสูตรอาจต้องเตรียมหลักฐานในการปรับปรุง ในกรณี PEV อาจร้องขอ
เพื่อตรวจสอบ 
 



ส่วนที่ 1 ข้อ 9 

ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และ 
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง แก้ไข 

รายการที่หลักสูตรได้ด าเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข   วันที่ด าเนินการ 

เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา  

ข้อวิตกกังวล 

ก ำหนดกระบวนงำนประเมินและผลกำรประเมิน
เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์กำรรับเข้ำตลอดจนกำร
น ำมำปรับปรุงเกณฑ์กำรรับเข้ำได้ 

หลกัสตูรได้ด ำเนินกำร------- 

9 สรุปผลและข้อเสนอให้ปรับปรุงจากรายงานผลการรับรองฯ ครัง้
ล่าสุดและรายงานการด าเนินงานที่ท าไปแล้ว 
ในกำรตรวจรับรองมำตรฐำนคณุภำพกำรศกึษำครัง้ก่อน ------------ 
 



 

 

 

ค าถาม ?  



 
ขอบคุณครับ 


