
หมวด 1
การจัดการทัว่ไปของ TABEE

โดย

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกร
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หลักการและเหตุผล

• ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติก าหนดให้ผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม อย่างน้อยที่สุดจะต้องส าเร็จ การศึกษา                
ทางวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับกัน
ระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือ 

• Washington Accord (WA) ได้ถูกยกให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางที่เป็นที่ยอมรับกันในเวทีการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และ
เวทีการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในโลก 

• การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม WA 
ประจ าปี ค.ศ. ให้มีสถานะเป็น WA Provisional Signatory  

• สภาวิศวกรได้แสดงเจตนาที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก Washington Accord ในการประชุม IEAM ประจ าปี ค.ศ. 2022 
เพื่อแสดงสถานะและยกระดับการยอมรับร่วมในด้านความเท่าเทียมของมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศสตร์ของประเทศไทย
กับมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในสากล
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ท าไมจึงต้องมีการรบัรองฯ หลักสูตร
(Why program accreditation)

• การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติก าหนดให้วิศวกรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

• การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้สถาบันการศึกษา
มุ่งผลิตวิศวกรบัณฑิตที่มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม และผู้จ้างงานวิศวกร

• บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะมีได้รับการประเมินว่ามีสมบัติที่สอดคล้องตาม
ความต้องการของอุตสาหกรรมและข้อก าหนดในการประกอบวิชาชีพและการท างาน และหลักสูตรจะมีการจัด
การศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในด้านการเรียน การสอนในหลักสูตร
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หน้าที่ของอนุกรรมการ TABEE

– รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่ก าหนด
– บริหารและพัฒนาระบบงานรับรองฯ
– เสนอแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจประเมินฯ
– ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและถ่ายทอดประสบการณ์การรับรองฯในระดับสากลไปสู่สถาบันการศึกษา ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
– จัดเตรียมเอกสารตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Accreditation of 

Engineering Education) ในระดับสากล
– ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองฯจากสภาวิศวกร
– ให้ข้อแนะน าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการคุณลักษณะ                             

ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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คณะท างานกลัน่กรองรายงานผลการรับรองฯ

1) กลั่นกรองเบื้องต้นและรายงานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ว่ารายงานประเมิน
ตนเองของสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองฯ มีคุณภาพและมีเนื้อหารายงานสอดคล้องกับรายละเอียดที่
ก าหนดไว้ในแบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อตอบรับใบสมัครการรับรองฯ

2) ตรวจทานข้อเสนอและรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากคณะ
ผู้ตรวจประเมินชุดต่างๆที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการอุทธรณ์ผลการรับรอง
มาตรฐานคณะภาพการศึกษา

3) ร่วมประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision meeting)  
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คณะผู้ตรวจประเมินฯ 
(Program Evaluating Team) 

• คณะผู้ตรวจประเมินฯ รับการแต่งตั้งจากสภาวิศวกรมีจ านวน 3 คน เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ 1 
คน และผู้ตรวจประเมินฯ 2 คน โดยมีองค์ประกอบของ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมในสาขาความช านาญของหลักสูตรท่ีขอรับการรับรองฯ 

• คณะผู้ตรวจประเมินฯ จะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ใน
การประเมินผลลัพธ์การศึกษาและการจัดการหลักสูตรศึกษาและติดต่อนัดหมายและขอเอกสารหลักฐาน
จากสถาบันการศึกษา 

• ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาคณะผู้ตรวจประเมินฯอาจมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการยินยอมจาก
สถาบันการศึกษา
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หน้าที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ 
(Program Evaluating Team) 

• ตรวจเอกสารเบื้องต้น 

• ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 

• ประชุมปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit meeting)

• รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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การตรวจเอกสารเบือ้งต้น 

• ในการพิจารณาเอกสารประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจมีข้อซักถามใน
ประเด็นที่สงสัย และอาจขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษา ในกรณีที่สถาบันการศึกษามี
ค าอธิบาย และส่งเอกสารหลักฐานไม่ได้คุณภาพตามตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่
แจ้งไว้ หรือส่งช้ากว่าก าหนดเวลาจนเกินสมควร คณะผู้ตรวจอาจพิจารณาเลื่อน หรือยกเลิกการตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษา 
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การตรวจเย่ียมสถาบันการศึกษา 

1) ตรวจสอบเอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course  portfolio)

2) ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชา และผู้บริหารหลักสูตร และรับฟังการน าเสนอภาพรวมการด าเนินงาน
ของสถาบันการศึกษา และการจัดการหลักสูตร

3) ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อุปกรณ์ปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพสิ่งแวดล้อมในการศึกษา

4) สัมภาษณ์ซักถามผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอน ครูปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เป็นรายบุคคล เพื่อประเมินผลการจัดการ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การศึกษาและลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

5) สัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี  บัณฑิต  และศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและความมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ ตามจ านวนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อยืนยันผลลัพธ์การศึกษาและ
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

10



การประชุม Exit meeting

1) อธิบายกระบวนงานโดยย่อที่คณะผู้ตรวจประเมินฯมีแนวทางด าเนินการต่อไปเพื่อรายงานผลการรับรองฯ

2) แจ้งรายการข้อเท็จจริงที่พบในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องอธิบาย หรือให้
ข้อแนะน าในรายละเอียด 

3) แถลงข้อแนะน าในภาพรวมที่จ าเป็นและที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประสงค์จะแจ้งต่อสถาบันการศึกษาใน
เบื้องต้น 
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การรายงานผลการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

1) คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกันและสรุปผลการตรวจประเมินฯ ตามแบบรายการตรวจประเมินฯ 
และเขียนรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ตามแบบรายงานผลการรับรองฯ ที่ก าหนด 

2) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ (อาจมีผู้ตรวจประเมินฯร่วมด้วย) ประชุมร่วมกับคณะท างานกลั่นกรอง
รายงานผลการรับรองฯ เพื่อตรวจทานและแก้ไขข้อเสนอแนะและรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการอุทธรณ์ผลการรับรอง
มาตรฐานคณะภาพการศึกษา

3) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ (อาจมีผู้ตรวจประเมินฯ ร่วมด้วย) น าเสนอรายงานผลการรับรองฯ และ
ข้อเสนอแนะในการประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision meeting) 
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หน้าที่ของหัวหน้าคณะผูต้รวจประเมินฯ

1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเพื่อจัดประชุมคณะผู้ตรวจประเมิน
2. ให้ค าแนะน าคณะผู้ตรวจประเมินฯ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
3. ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินฯเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินฯ ตามแบบรายการตรวจประเมินฯ และเขียน
รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ตามแบบรายงานผลการรับรองฯ ที่ก าหนด
4. ประชุมร่วมกับคณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองฯ เพื่อตรวจทานและแก้ไขข้อเสนอแนะและ
รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน และการอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
5. น าเสนอรายงานผลการรับรองฯ และข้อเสนอแนะในการประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision 
meeting)
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เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการรับรองฯ

หมายถึง เจ้ าหน้าที่ ของสภาวิศวกรที่ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง

คณะอนุกรรมการฯ คณะท างานกลั่นกรอง ผู้ตรวจประเมินฯ และสถาบันการศึกษา เพื่อท าหน้าที่ธุรการ 
นัดหมาย ติดต่อทางเอกสาร บันทึกการประชุม เก็บรักษาข้อมูลด้านเอกสารและแบบรายการที่เกี่ยวกับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้การด าเนินการการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไปด้วยความ
โปร่งใส และส าเร็จผลตามก าหนดเวลาการด าเนินการ
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หน้าที่ของอนกุรรมการผู้ท าหนา้ที่ประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบนัการศึกษาและการรับรองฯ

• ในกรณีที่มีสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชา ขอรับการรับรองฯ หลายหลักสูตรพร้อมกันจากสถาบันการศึกษาหรือคณะ
วิชาเดียวกันในให้ อนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร มอบหมายอนุกรรมการ 
1 คน ท าหน้าที่ประสานงานตรวจเยี่ยมและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาส าหรับสถาบันการศึกษา นั้น 

• อนุกรรมการฯ ทีไ่ด้รับมอบหมายจะประสานงานและจัดการการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระหว่างอนุกรรมการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สภาวิศวกร คณะผู้ตรวจปรเมินฯ ชุดต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา
เพื่อการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและเตรียมรายงานผลการรับรองฯ ทีส่อดคล้องกัน
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นโยบายและหลักการการรับรองฯ

โดย
รศ.สฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ์

ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกร
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ความสมัครใจ

• การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เป็นกระบวนการประเมินผลการจัดการหลักสูตรการศึกษา 
ที่สภาวิศวกร บริการให้กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย ตามค าร้องขอรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

• สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องปฏิบัติด้วยความ
สมัครใจตามขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเอกสารข้อปฏิบัติเพิ่มเติมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร
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กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

• การรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะพิจารณาประเมินผลจากผลลพัธ์การศึกษา และประสิทธิผลของ
กระบวนการจัดการคุณภาพการศึกษาในหลกัสตูรท่ีด าเนินการ โดยสถาบนัการศึกษาใหส้ามารถมั่น ใจไดว้่า
ผูส้  าเร็จการศึกษาจากหลกัสตูรไดร้บัการศึกษาและพฒันาให ้มีลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์เพียงพอในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

• การรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษามีวงรอบการรบัรองฯครัง้ละไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา นบัตัง้แต่ปีการศกึษาท่ี
ไดร้บัการอนมุตัิจากสภาวิศวกร 
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หลักสูตรการศึกษาท่ีขอการรับรอง
ที่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบันการศึกษา

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา

• เป็นหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลา หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาบัณฑิตที่มีระยะเวลาศึกษา
4 ปีการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษานั้น และมีจ านวน
หน่วยกิตในหลักสูตรระหว่าง 120 ถึง 150 หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือเทียบเท่า 

• หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีโครงสร้างหลักสูตรที่จัดให้มีเนื้อหาความรู้และถ่ายทอดเนื้อหาความรู้และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และเพียงพอในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   
ตามเกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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หลักสูตรสหวิทยาการ

• กรณีท่ีหลกัสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเ์ต็มเวลา  ท่ีขอรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นหลกัสูตร
สหวิทยาการ หรือเป็นหลกัสตูรควบสาขา คณะอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ จะรบัรอง
มาตรฐานคณุภาพการศกึษาเฉพาะสาขาวิชาเอก หรือเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมหลกัท่ีขอรบัการรบัรองฯ เพียง
สาขาเดียวเทา่นัน้
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หลักสูตรที่มีแขนงวชิาใหเ้ลือกเรียน

• กรณีท่ีหลกัสตูรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเ์ต็มเวลาท่ีขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาเป็นหลักสตูรท่ีมี
หลายแขนงวิชาใหนิ้สตินกัศกึษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรยีนและท าใหห้ลกัสตูรการศกึษามีลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงคแ์ตกต่างกันไปตามแขนงวิชาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ท่ีแตกต่างกัน   
สถาบนัการศกึษาท่ีขอรบัการรบัรองฯ จะตอ้งแสดงเอกสารการจดัการการศกึษาครบทกุแขนงวิชา 

• ในกรณีท่ีหลกัสตูรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเ์ต็มเวลาท่ีขอรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษา มีการจดัการ
เรยีนการสอนเพียงบางสว่น ไมค่รบถว้นตามแขนงวิชาตามท่ีระบไุวใ้นเอกสารหลกัสตูร คณะอนกุรรมการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ จะรบัรองเฉพาะ แขนงวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา และมีการ
น าเสนอเอกสารเพื่อการตรวจประเมินเทา่นัน้
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หลักสูตรที่มีการจัดการเรยีนหลายวิทยาเขต

• กรณีท่ีหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลา ท่ีมีการจัดการเรียนในหลายวิทยาเขต และ/หรือ
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา และ/หรือมีคณาจารย ์และสิ่งอ  านวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  
การรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาจะพิจารณาประเมินผลลพัธก์ารศึกษาและการจัดการศึกษาเป็นราย
หลกัสตูรในแตล่ะคณะวิชา  หรอืในแตล่ะวิทยาเขต
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หลักสูตรภายใต้โครงการร่วมมอืระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

• คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่ก าหนดแนวทางในด าเนินงานการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลายวิทยาเขต ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และจะต้องพิจารณาก าหนดแนวปฎิบัติ
ในแต่ละกรณีไป
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การประชาสัมพันธห์ลักสูตรที่ได้รับการรบัรองฯ

• งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่จัดท าทะเบียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 
ลงในเวบไซต์ของสภาวิศวกรที่  //www.coe.or.th
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การอุทธรณ์ผลการรับรองฯ

• ในกรณีที่สถาบันการศึกษาไม่ได้รับการรับรองหรือได้รับการพิจารณายกเลิกการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และมีความประสงค์จะอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้ด าเนินการตามวิธีการอุทธรณ์ผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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การรักษาความลับ

• เอกสารและรายงานต่างๆที่ใช้ในการตรวจ ประเมินผล และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ คณะท างานกลั่นกรอง และผู้ประสานงานของสภาวิศวกร 
จะถือปฏิบัติเป็นเอกสารปกปิดจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถาบันการศึกษา หรือ
เจ้าของเอกสารนั้น
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ภาระค่าใช้จ่าย

• สถาบันการศึกษารับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่ ใช้ ในการท ารายงานประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมค าขอการรับรองฯและค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามอัตราที่ประกาศของสภาวิศวกร เมื่อได้รับจดหมายตอบรับการสมัครจาก
สภาวิศวกร 

• ในระหว่างการตรวจเอกสารเบื้องต้น  การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา และการพิจารณาผลการรับรองฯ 
สภาวิศวกรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการต่างๆในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาของเจ้าหน้าที่
สภาวิศวกรและคณะผู้ตรวจประเมินฯทั้งหมด
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ผลประโยชน์ทับซ้อน

• อนุกรรมการฯ คณะท างานฯ ผู้ตรวจประเมินฯ และ เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรที่เกี่ยวข้องในการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาพึงพิจารณาหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมต่าง ๆ
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เกณฑ์การรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์
ส าหรบัปีการศึกษา 

2562 - 2567 และการตดัสนิผลการรบัรอง

โดย

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

ประธานอนุกรรมการ TABEE
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เกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวศิวกรรมศาสตร ์ส าหรบัปีการศึกษา 
2562 - 2567

• เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา

• เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธ์การศึกษา

• เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง

• เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร

• เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์

• เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก

• เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
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เกณฑ์ข้อ 1  นิสิตนักศึกษา

• คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินผล
ลัพธ์การศึกษา   

• สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ การให้ค าแนะน าในการศึกษา         
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และมีกระบวนการติดตามผลให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรมีผลลัพธ์การศึกษา             
ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หลักสูตร และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

• สถาบันการศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรให้ชัดเจน  มีหลักเกณฑ์การ
เทียบ ย้ายโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมีกระบวนงานและวิธีปฏิบัติงานในการบริหาร
หลักสูตรที่ท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสูตร          
และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบ
ดังน้ี

• 1) วัตถุประสงค์หลักสูตรที่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และมีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการศึกษา 
และสอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

• 2) กระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรที่มีการประเมินผลและทบทวนเป็นประจ า วัตถุประสงค์หลักสูตร
ที่ก าหนดนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กรผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จาก
ผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร นั้น 

• 3) กระบวนงานในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรที่ท าให้วัตถุประสงค์หลักสูตรประสบความส าเร็จได้รับ
ผลลัพธ์การศึกษาตามที่ก าหนด

• 4) กระบวนงานประเมินผลความส าเร็จและผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร การประเมินผลดังกล่าวนี้จะต้องมีการ
น าไปใช้ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษาได้รับประโยชน์ในการศึกษาท่ีดีขึ้นต่อไป

4



เกณฑ์ข้อ 3  ผลลพัธก์ารศึกษา

• ผลลัพธ์การศึกษา เป็นเอกสารข้อความที่อธิบายว่านิสิตนักศึกษาที่เรียนได้รับการคาดหวังว่าจะมีความรู้ 
ความช านาญ ความสามารถ และความประพฤติตามที่ต้องการในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขาความช านาญ เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้น  

• สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์หลักสูตรกับผลลัพธ์
การศึกษา 

• ผลลัพธ์การศึกษาของ TABEE มี 11 ข้อ และสอดคล้องโดยนัยส าคัญ กับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ข้อตกลง WA ที่มี 12 ข้อ
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เกณฑ์ข้อ 4  การพัฒนาต่อเนื่อง

• หลักสูตรการศึกษาต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการ บันทึกเอกสาร ติดตามผล ประเมินผลระดับ
ความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษาที่นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตได้รับการพัฒนาจากการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร

• รายงานการประเมินผลและระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ต้องน าไปใช้อย่าง
เป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 
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เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร
• หลักสูตรฯต้องก าหนดองค์ความรู้ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและความต้องการผลลัพธ์การศึกษา 

ที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ 

• หลักสูตรจะต้องมีโครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมหมวดความรู้ ต่างๆดังต่อไปนี้

1) หมวดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต

2) หมวดความรู้ด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมของแต่ละสาขา         
เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม   และเพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าไปใช้
ในการออกแบบและการแก้ไขปัญหาตามข้อก าหนดงานวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

3) หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมและสอดคล้องให้นิสิตนักศึกษาพึงมีลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา มีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

• หลักสูตรต้องจัดให้มีการฝึกงานวิศวกรรม  และมีโครงงานวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการออกแบบ
ทางวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ที่ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาน าความรู้และการฝึกปฏิบัติที่เรียนมาแล้วมาใช้ ควบคู่กับมาตรฐานงานทาง
วิศวกรรม  ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดงานที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติวิชาชีพ
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เกณฑ์ข้อ 6  คณาจารย์

• สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรในจ านวนที่เพียงพอ คณาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา และมีความสามารถครอบคลุมเนื้อหาวิชาการและวิชาชีพที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้อง มีจ านวนเพียงพอในการให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธ์กับสมาคมวิชาชีพ และองค์กร
ภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ

• คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีความสามารถชี้แนะ และให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตนักศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนด าเนินการพัฒนาและใช้กระบวนการ
เรียนการสอนและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อเนื่อง ให้ได้ผลลัพธ์การศึกษา
ตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
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เกณฑ์ข้อ 7 สิง่อ านวยความสะดวก

• สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มี สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมที่จะท าให้มีการกระตุ้นและ
ก่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้วิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

• หลักสูตรจะต้องจัดให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานวิชาชีพที่ทันสมัย 
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิต
นักศึกษาและคณาจารย์สามารถการพัฒนาความรู้วิชาการ และมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสูตร
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เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนนุจากสถาบันการศึกษา

• สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีการน าองค์กร (Program leadership) ที่เพียงพอในการบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพและมีความต่อเนื่อง

• สถาบันการศึกษาจะต้องให้การสนับสนุนทางด้านการเงินงบประมาณ  มีโครงสร้างการบริหารที่แสดงให้
เห็นได้ว่าสามารถท าให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง 
ทรัพยากรการจัดการที่จัดให้นั้นจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง และด ารงตนเป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ทรัพยากร และเงินทุนจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะท าให้
สถาบันการศึกษาสามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใช้ประโยชน์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

• นอกจากนี้สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยบริการต่าง ๆ ที่ เพียงพอตาม
ความจ าเป็นของการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
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การตัดสินผลการรับรองฯ

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาก าหนดไว้ ดังนี้

1. รับรอง (Full accreditation) มีระยะเวลารับรอง 6 ปี

2. รับรองแบบมีเงื่อนไข  มีระยะเวลารับรองไม่เกิน 3  ปี และให้ส่งรายงานประเมินผลการปรับปรุง 
เพื่อพิจารณาตรวจติดตามผล

3. รับรองชั่วคราว (ส าหรับหลักสูตรใหม่  และจะต้องยื่นขอการรับรองหลังจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
2 รุ่น)

4. รอผลการปรับปรุงแก้ไข

5. ไม่รับรอง หรือ ยกเลิกการรับรอง
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผลการรับรอง รับรอง 

ระยะเวลา 6 ปี

เงื่อนไข ไม่มี

สิ่งที่พบจากการประเมินผล ด าเนินการครบตามเกณฑ์การรับรองแต่  อาจมีข้อแนะน าให้ปรับปรุง

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้อง

ท า

Interim report (3 ปี) และ/หรือ รายงานประเมินผลการปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะ

การติดตามผลของสภา

วิศวกร

อนุกรรมการฯพิจารณารายงานความก้าวหน้า

ผลลัพธ์ที่คาดจากการ

ติดตามผล

ไม่เปลี่ยนแปลงผลการรับรอง เว้นแต่มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์หรือ

ปรับปรุงผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ผลการรับรอง รับรองแบบมีเงื่อนไข  

ระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี (1-3 ปี ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนในการแก้ไขปรับปรุง)

เงื่อนไข 1. คณะผู้ตรวจประเมินฯชุดเดิม หรือมอบให้ผู้ตรวจประเมิน1 คน ประเมินผลการปรับปรุง 

หรือ แต่งตั้ง คณะผู้ตรวจประเมินฯชุดใหม่ ประเมินผลการปรับปรุง 

2.  การประเมินผลการปรับปรุง อาจประกอบด้วย

1)  ตรวจเยี่ยมสถาบัน และ/หรือ

2)  ติดตามผลจากรายงานประเมินผลการปรับปรุงของสถาบันการศึกษา และ/หรือ

3)  ผู้บริหารหลักสูตรประชุมชี้แจง

สิ่งที่พบจากการประเมินผล มีข้อด้อยในเกณฑ์การรับรองมากกว่า 1 เกณฑ์ ให้ปรับปรุงแก้ไข

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและทีร่ะบุในเงือ่นไขการรับรอง

การติดตามผลของสภาวิศวกร คณะผู้ตรวจประเมินฯตามเงื่อนไขประเมินผลการปรับปรุง รายงานผลการประเมินและ

เสนอให้อนุกรรมการพิจารณาผล

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล 1.  เมื่อปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยแล้ว อนุกรรมการทบทวนแก้ไขให้รับรองต่อไปจนครบ 6 ปี 

นับจากปีการศึกษาที่เริ่มรับรองแบบมีเงื่อนไข

2.  ถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ อนุกรรมการทบทวนแก้ไขให้ชลอผลการ

รับรอง หรือไม่รับรอง หรือ ยกเลิกการรับรองเมื่อพ้นระยะเวลาการรับรอง 13



ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผลการรับรอง รับรองชั่วคราว

ระยะเวลา ระยะเวลาการรับรองช่ัวคราวไม่เกิน 3 ปี

เงื่อนไข ไม่มี

สิ่งที่พบจากการประเมินผล 1.  เป็นหลักสูตรใหม่และยังไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้ด าเนินการมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ปี 

2.  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและมีแนวโน้มการด าเนินการตามเกณฑ์การรับรองฯและ

น่าจะขอรับการรับรองเมื่อมีผู้ส าเร็จการศึกษา

3.  คณะผู้ตรวจประเมินฯมีข้อแนะน าให้ปรับปรุงในประเด็นหลกัที่ด าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือ หรือแนะน า

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ไม่มี

การติดตามผลของสภาวิศวกร ไม่มี

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล หลักสูตรเตรียมรายงานประเมินตนเองและสมคัรขอรับการรับรองเมื่อมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

2 รุ่น
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผลการรับรอง รอผลการปรับปรุงแก้ไข

ระยะเวลา 1 ปี

เงื่อนไข ไม่มี

สิ่งที่พบจากการประเมินผล 1.  มีข้อด้อยให้ปรับปรุงแก้ไข ในเกณฑ์การรับรองมากกว่า 1 เกณฑ์

2.  ไม่มีการประเมินผลลัพธ์การศึกษาและไม่มีเอกสารรายวิชาให้

ตรวจสอบผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ปรับปรุงรายงานประเมินตนเองและเตรียมเอกสารประกอบเพื่อปรับปรุง

แก้ไขข้อด้อยต่างๆ

การติดตามผลของสภาวิศวกร คณะผู้ตรวจประเมินฯชุดเดิม ตรวจติดตามและเยี่ยมสถาบันการศึกษาซ้ า

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตาม

ผล

พิจารณาไม่รับรอง หรือ ให้การรับรอง
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผลการรับรอง ไม่รับรองหรือยกเลิกการรับรอง

ระยะเวลา ต้องใช้เวลาปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสมัครขอรับการรับรองใหม่

เงื่อนไข ไม่มี

สิ่งที่พบจากการประเมินผล 1.  ไม่มีการประเมินผลลัพธ์การศึกษาและไม่มีเอกสารรายวิชาให้ตรวจสอบผลลัพธ์

การศึกษาของนิสิตนักศึกษา

2. ผลลัพธ์การศึกษาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองฯ

3. ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้รอผลการปรับปรุง

แก้ไข

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ไม่มี

การติดตามผลของสภาวิศวกร ไม่มี

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล ไม่มี
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กระบวนงานและวธิกีารรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์

โดย

สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

ประธานอนุกรรมการ TABEE
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วิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

• ก าหนดการ

• การตรวจเอกสารเบื้องต้น

• การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา

• การประชุมปิดท้ายการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting)

• การรายงานผลการรับรองฯ

2



ก าหนดการและกระบวนงาน
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4
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การตรวจเอกสารเบือ้งต้น

• คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจมีข้อซักถามในประเด็นที่สงสัยและสามารถขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมจาก
สถาบันการศึกษา 

• ในกรณีที่สถาบันการศึกษามีค าอธิบาย และส่งเอกสารหลักฐาน ไม่ได้คุณภาพตามตามเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่แจ้งไว้ หรือส่งช้ากว่าก าหนดเวลาจนเกินสมควร  คณะผู้ตรวจอาจ
พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 

• ในกรณีที่สถาบันการศึกษามีค าอธิบาย และส่งเอกสารหลักฐาน ให้คณะผู้ตรวจประเมินฯพิจารณาเป็นที่
เรียบร้อย แล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาต่อไป

• หรือในกรณีที่การขอเอกสารและหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นประเด็นหลักของการตรวจ
เอกสารเบื้องต้น คณะผู้ตรวจประเมินฯอาจพิจารณาให้สถาบันการศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้
คณะผู้ตรวจประเมินฯพิจารณาระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันได้

• ในกรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินฯประเมินผลเอกสารประเมินตนเองและหลักฐานประกอบของ
สถาบันการศึกษาแล้วพบว่าผลลัพธ์การศึกษาและการจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและมีระดับคุณภาพการจัดการหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คณะ
ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเตรียมรายงานผลการรับรองฯและ ไม่รับรองหรือยกเลิกการรับรองฯ
โดยไม่ต้องนัดหมายเพื่อตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา
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การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา

• การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา เป็นระยะเวลา 2 วันตามก าหนดการที่จัดเตรียมและแจ้งสถาบันการศึกษา
ไว้ล่วงหน้า  

• ในกรณีที่เป็นการติดตามผลการตรวจประเมินในวงรอบการรับรอง ผู้ตรวจประเมินฯอาจพิจารณา
ประเมินผลเฉพาะรายงานความก้าวหน้า หรือก าหนดตรวจเยี่ยมสถาบันเพียง 1 วัน ได้ตามความเหมาะสม
และตามความจ าเป็น    

• ในกรณีที่มีการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หลายหลักสูตรพร้อมกันจากวิทยา
เขต หรือสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชา เดียวกัน   จะมีอนุกรรมการประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบันและ
การรับรองฯ ที่ได้รับมอบหมาย 1 คนเพื่อท าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา

• การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาพร้อมกันครั้งละไม่เกิน  5 หลักสูตรการศึกษา 

7



กิจกรรมระหว่างการตรวจเย่ียมสถาบันการศึกษา
• ตรวจสอบเอกสารการจดัการเรียนรายวิชา (Course  portfolio) พืน้ฐานทางวิศวกรรม และรายวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง ของหลกัสตูร

การศกึษา

• ประชมุกบัผูบ้รหิารและรบัฟังการรายงานด าเนินการและการจดัการหลกัสตูร และซกัถามในประเดน็เนือ้หาของรายงานประเมินตนเอง

• ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน อุปกรณป์ฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ หอ้งสมดุ ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสภาพสิ่งแวดลอ้มในการศกึษาตามเกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร ์

• สมัภาษณเ์พ่ือยืนยนัผลลพัธก์ารศกึษา ลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์ผลสมัฤทธ์ิของการจดัการหลกัสตูร และการพฒันาตอ่เน่ือง 

– สมัภาษณซ์กัถามผูบ้รหิารหลกัสตูร คณาจารยผ์ูส้อน ครูปฏิบตัิการ และเจา้หนา้ท่ี

– สมัภาษณนิ์สิตนกัศกึษาทกุชัน้ปีตามท่ีสถาบนัการศกึษาเป็นผูน้ดัหมาย ตามจ านวนและหลกัเกณฑท์ี่

– สมัภาษณบ์ณัฑิตท่ีส าเรจ็การศกึษาตามท่ีสถาบนัการศกึษาเป็นผูน้ดัหมาย ตามจ านวนและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

– สมัภาษณศ์ิษยเ์ก่าของหลกัสตูรท่ีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในภาคอตุสาหกรรมและหน่วยงานอื่นตามที่สถาบนัการศกึษาเป็นผูน้ดัหมาย 
ตามจ านวนและเกณฑท์ี่ก  าหนด
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การประชุมปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเย่ียม

• คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร  เพื่อแจ้งประเด็น
ต่างๆดังนี้

1) อธิบายกระบวนงานโดยย่อที่คณะผู้ตรวจประเมินฯมีแนวทางด าเนินการต่อไปเพื่อรายงานผลการ
รับรองฯ

2) แจ้งรายการข้อเท็จจริงที่พบในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องอธิบาย หรือให้
ข้อแนะน าในรายละเอียด 

3) แถลงข้อแนะน าในภาพรวมที่จ าเป็นและที่คณะผู้ตรวจประเมินฯประสงค์จะแจ้งต่อสถาบันการศึกษา
ในเบื้องต้น 
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การรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

• คณะผู้ตรวจประเมินฯชุดต่างๆประชุมร่วมกับอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและ
การรับรองฯ เพื่อสรุปเอกสาร ข้อเท็จจริง ข้อด้อย  ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในแบบ
รายงาน และ  เตรียมรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแบบรายงานที่ก าหนด 

• หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯชุดต่างๆ และอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและ
การรับรองฯ   เสนอรายงานให้คณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองฯ ตรวจทานในประเด็นของ
รายงานที่อาจมีความขัดแย้งจากผลประโยชน์ทับซ้อน  และประเด็นที่อาจน าไปสู่การอุทธรณ์ผลการรับรองฯ  

• รายงานผลการรับรองฯที่ผ่านการกลั่นกรองและแก้ไขแล้ว ให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯชุดต่างๆ (อาจมี
ผู้ตรวจประเมินฯร่วมด้วย) น าเสนอในการประชุมพิจารณาผลการรับรอง(Decision meeting)  

• คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์พิจาณาผลการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

10



การตรวจประเมิน

• เป็นการตรวจประเมินการจัดการหลักสูตรเชิงคุณภาพ (qualitative evaluation)โดยเนน้ท่ี
เป้าหมายและความส าเร็จ (attainment) ของการจัดการหลักสูตรต่อผลลัพธ์การศึกษาของ 
TABEE 11 ดา้น

• ไม่นับจ านวนคร้ังของกิจกรรมการศึกษา แต่จะดูความเพียงพอ และเหมาะสม ในการจดัการตาม
เกณฑต์า่งๆ ซึง่มีผลกระทบต่อเปา้หมายและความส าเรจ็ (attainment) ของผลลพัธก์ารศึกษาของ 
TABEE ท่ีเกิดขึน้ท่ีผูเ้รยีนและ บณัฑิตท่ีส  าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร  

• การตรวจเอกสารประเมินตนเองของสถาบนัการศึกษา จะตรวจตามหัวข้อที่ระบุไว้ใน แบบรายงาน
ประเมนิตนเอง ซึง่ TABEE จดัท าแบบรายการ Checklist ส าหรับตรวจประเมนิไว้



สัญลักษณ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินและความหมาย
สัญลกัษณ์ ค าแปล ค าอธบิาย

D ไม่เพียงพอ
(Deficiency)

ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อที่พิจารณา
ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE และไม่ผ่านการตรวจประเมิน ทางหลักสูตรจะต้อง
ช้ีแจง ด าเนินการแก้ไข และแสดงหลักฐานเพื่อปลดสัญลักษณ์นี ้

W มีข้อด้อย 
(Weakness)

ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อที่พิจารณายัง
มีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดบางส่วนของ TABEE และมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จและเป้าหมายผลลัพธ์การศึกษา สมควรได้รับค าช้ีแจงจากหลักสูตร หรือให้
ปรับปรุง แก้ไข ในระหว่างที่ได้รับการรับรองต่อไป

C มีข้อวิตกกังวล 
(Concern)

ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อที่พิจารณา
ในช่วงที่ตรวจประเมิน สอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE แต่ยังมีการจัดการบางส่วนที่
อาจมีผลกระทบต่อความส าเร็จและเป้าหมายผลลัพธ์การศึกษา และหากไม่ได้การพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงในอนาคต ข้อวิตกกังวลนีจ้ะมีสภาพเป็นข้อด้อยต่อไปได้

R มีค าอธิบายที่เพียงพอ 
(Issue has been 
resolved)

ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อที่พิจารณามี
ความสอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง



แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 
(Self-Evaluation Report)

ศาสตราจารย ์ดร.สมศักดิ ์ไชยะภนัินท์

อนุกรรมการฯ (TABEE)



หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมินฯ

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมินฯ (Program
evaluator team, PEV)

• 1. ตรวจเอกสารเบือ้งตน้

• 2. ตรวจเยีย่มสถาบันการศึกษา

• 3. ประชุมปิดทา้ยกิจกรรมการตรวจเยีย่มสถาบันการศึกษา (Exit 
Meeting)

• 4. รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ดรูายละเอยีดของหน้าทีข่อง PEV จากเอกสาร ขัน้ตอนและวธีิการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์(ปรับปรุงคร้ังที2่) ในหน้าที ่8-11



ตรวจเอกสารเบือ้งตน้

• คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดตา่ง ๆ เป็นผู้พจิารณาประเมินผลจาก
รายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา (Self Evaluation 
report, SER) เอกสารประกอบและหลักฐานเชิงประจักษ์ ตาม
รายการตรวจประเมินทีก่ าหนดโดยคณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์(TABEE)

• รายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา (Self Evaluation 
report, SER) จงึเป็นเอกสารส าคัญชิน้หน่ึงในกระบวนการ
ประเมินเพือ่รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์



รายงานประเมนิตนเองของสถาบันการศกึษา
(Self Evaluation report, SER)

การเขียน SER มีฟอรม์ทีชั่ดเจนก าหนดโดย TABEE 
• อยู่ในเอกสารผนวก  2 ของขัน้ตอนและวธีิการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาวศิวกรรมศาสตร ์(ปรับปรุงคร้ังที2่) สามารถ
download จาก web site ของสภาวศิวกร (เข้าไปที ่การรับรองปริญญา 
TABEE และเข้าต่อไปที ่การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา TABEE และไปต่อที่
ดาวนโ์หลดเอกสาร)

• นอกจากน้ันผู้ตรวจประเมิน (program evaluator, PEV) สามารถใช้ 
เอกสารผนวก 3 มาช่วยในการประเมิน SER ของหลักสูตร

• การประเมินมีพืน้ฐานของกัลยณมิตร เป็น fact finding ไม่ใช่การ
จับผิด



รายงานประเมนิตนเองของสถาบันการศกึษา
(Self Evaluation report, SER)

หน้าที ่PEV ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับ SER

อ่านเอกสาร SER โดยดูว่าหลักสูตรได้เสนอรายงานทีม่ีเนือ้หาสอดคล้องตาม
ข้อก าหนด TABEE ในเอกสาร (ขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร ์(ปรับปรุงคร้ังที2่)) หน้าที ่20-24 หรือไม่ และสามารถเทยีบตัว
รายงานกับหวัข้อทีร่ะบุใน template การเขียน SER ในเอกสารผนวก 2

หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ ์หรือคลุมเครือสามารถร้องขอใหห้ลักสูตรส่ง
เอกสารค าชีแ้จงเพิม่เตมิ

หาหลักฐานเชิงประจักษใ์นแต่ละหวัข้อย่อยทีร่ะบุซึ่งแสดงถงึการจัดการ
การศึกษาตามเกณฑท์ี ่TABEE ก าหนด





เอกสารผนวก 2



เอกสารผนวก 3



รายละเอยีดของ SER
รายละเอียดของ SER ประกอบด้วย
• ส่วนที ่1. ข้อมูลพืน้ฐาน
• ส่วนที ่2. เกณฑข์้อ 1 นิสิตนักศึกษา
• ส่วนที ่3. เกณฑข์้อ 2 วัตถุประสงคห์ลักสูตร
• ส่วนที ่4. เกณฑข์้อ 3 ผลลัพธก์ารศึกษา
• ส่วนที ่5. เกณฑข์้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง
• ส่วนที ่6. เกณฑข์้อ 5 หลักสูตร
• ส่วนที ่7. เกณฑข์้อ 6 คณาจารย์
• ส่วนที ่8. เกณฑข์้อ 7 ส่ิงอ านวยความสะดวก
• ส่วนที ่9. เกณฑข์้อ 8 การสนับสนุนของสถาบันการศึกษา
• ส่วนที ่10. เกณฑก์ารรับรองเฉพาะสาขา
• ส่วนที ่11. เอกสารประกอบ
• เอกสารประกอบ 1 เอกสารหลักสูตร
• เอกสารประกอบ 2 ประมวลรายวชิา
• เอกสารประกอบ 3 ประวัตอิาจารย์
• เอกสารประกอบ 4 รายการ ครุภณัฑ ์อุปกรณห์้องปฏิบัตกิาร
• เอกสารประกอบ 5 สรุปข้อมูลสถาบันการศึกษา



ส่วนที ่1. ข้อมูลพืน้ฐาน

• หลักสูตรควรเขียน SER ตามหวัข้อทีท่าง TABEE ก าหนด
ในส่วนที ่1 มีรายละเอียดดังนี้
• 1 ช่ือหลักสูตร
• 2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
• 3 สาขาหรือแขนงวิชาทีเ่ปิดสอน
• 4 ช่ือผู้รับผิดชอบและสถานทีต่ดิต่อ
• 5 ประวัตกิารเปิดสอนหลักสูตร
• 6 ความร่วมมือกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือสถาบันการศึกษาอื่น
• 7 สถานทีจั่ดการเรียนการสอน
• 8 การประชาสัมพนัธห์ลักสูตร
• 9 สรุปผลและข้อเสนอใหป้รับปรุงจากรายงานผลการรับรองฯ คร้ังล่าสุดและ

รายงานการด าเนินงานทีท่ าไปแล้ว



ส่วนที ่1. ข้อมูลพืน้ฐาน

• PEV ควรอ่านรายละเอยีดทีห่ลักสูตรเสนอมาตามหวัข้อย่อยที ่
TABEE ก าหนด

• หวัข้อนีจ้ะเป็นข้อมูลทั่วไป

• หวัข้อนี ้(ส่วนที ่1) จะไม่ไดอ้ยู่ในเอกสารผนวก 3

• หาก PEV คดิว่าทีห่ลักสูตรน าเสนอไม่สมบูรณ ์ขาดรายละเอียด 
ก็สามารถแจ้งใหท้างหลักสูตรเพิม่เตมิข้อมูล



ส่วนที ่1. ข้อมูลพืน้ฐาน

• ในกรณีทีห่ลักสูตรเป็นหลักสูตรทีเ่คยไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรโ์ดย TABEE มาก่อน หวัข้อ 9
เป็นหวัข้อทีต่อ้งใหค้วามส าคัญ

• PEV จะพจิารณาหวัข้อ 9 สรุปผลและข้อเสนอใหป้รับปรุงจาก
รายงานผลการรับรองฯ คร้ังล่าสุดและรายงานการด าเนินงานที่
ท าไปแล้ว ในส่วนที ่1 นี้

• ตรวจสอบว่าหลักสูตรไดม้ีการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอที ่
PEV ไดร้ะบุไว้ในรอบก่อนไดส้มบูรณค์รบถ้วนหรือไม่







ส่วนที ่2. เกณฑข์้อ 1 นิสิตนักศึกษา

คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรเป็นองคป์ระกอบส าคัญในการประเมินผลลัพธก์ารศึกษา

สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงใหเ้หน็ว่ามีกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้การใหค้ าแนะน าในการศึกษาและกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับวชิาชีพ และมี
กระบวนการตดิตามผลใหนิ้สิตนักศึกษาในหลักสูตรมีผลลัพธก์ารศึกษาทัง้ใน
ด้านคุณภาพและความสามารถตามทีร่ะบุไว้ในวัตถุประสงคห์ลักสูตรและ
ลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์

สถาบันการศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑก์ารคัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรใหช้ัดเจน มีหลักเกณฑก์ารเทยีบย้ายโอนหน่วยกติ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ และมีกระบวนงานและวธีิปฏบิัตงิานในการ
บริหารหลักสูตรทีท่ าใหนิ้สิตนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้และพฒันาตนเองให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์ลักสูตร และลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์



ส่วนที ่2. เกณฑข์้อ 1 นิสิตนักศึกษา

• ในเอกสารผนวก 2 ซึง่มีลักษณะเป็น template ใหห้ลักสูตรเขียน 
SER จะระบุว่าในเกณฑข์้อ 1 นีม้ีหวัข้อย่อย 7 หวัข้อ

• PEV สามารถใช้เอกสารผนวก 2 และตารางในเอกสารผนวก 3 
ช่วยในการประเมินว่าในแตล่ะหวัข้อย่อยทีแ่สดง ควรมี
รายละเอียดอะไรบ้าง



ส่วนที ่2. เกณฑข์้อ 1 นิสิตนักศึกษา

• 1. หลักเกณฑก์ารคัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
• 2. การประเมินผลลัพธก์ารศึกษา ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา และ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
• 3. หลักเกณฑก์ารเทยีบ ย้ายโอนหน่วยกติการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่
• 4. การใหค้ าแนะน าและปรึกษาในการศึกษาและกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับวชิาชีพ 
• 5. การเทยีบหน่วยกติในหลักสูตรการศึกษาร่วมสถาบันภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษาและองคก์รอืน่
• 6. เกณฑอ์นุมัตจิบการศึกษา
• 7. ใบระเบยีนผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา











ส่วนที ่3. เกณฑข์้อ 2 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร

ในเกณฑข์้อ 2 นีม้ีหวัข้อย่อย 5 หวัข้อ เกี่ยวข้องกับ

• พันธกิจ (mission)

• วัตถุประสงคห์ลักสูตร (Program Educational Objective, PEO)

• ความสอดคล้องของพนัธกิจกับวัตถุประสงคห์ลักสูตร

• ผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย

• กระบวนงานทบทวนวัตถุประสงคห์ลักสูตร (แสดงกระบวนงาน
ทบทวนและการมีส่วนร่วมของ Industrial Advisory Board (IAB))
(ดูเอกสารหน้า 20-21)



• PEO = Program Educational Objective (วัตถุประสงค์
หลักสูตร) คือ ความสามารถต่าง ๆ ในการประกอบ
วชิาชีพทีห่ลักสูตรคาดหวังใหต้วับณัฑติ (ทีจ่บการศกึษา
มา 2-3 ปี) จะสามารถมีได้







ส่วนที ่4. เกณฑข์้อ 3 ผลลัพธก์ารศึกษา

สถาบันการศึกษาจะตอ้งแสดงหลักฐานความเชือ่มโยงระหว่าง
วัตถุประสงคห์ลักสูตรกับผลลัพธก์ารศึกษา
ผลลัพธก์ารศึกษาทีนิ่สิตนักศึกษาพงึมีเมื่อส าเร็จการศึกษามี
ดงัตอ่ไปนี้
1. ความรู้ทางดา้นวิศวกรรม และพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์
2. การวิเคราะหปั์ญหาทางวิศวกรรม
3. การออกแบบและพัฒนาเพือ่หาค าตอบของปัญหา
4. การพจิารณาตรวจสอบ 
5. การใช้อุปกรณเ์คร่ืองมือทนัสมัย



ส่วนที ่4. เกณฑข์้อ 3 ผลลัพธก์ารศึกษา

6. การท างานร่วมกันเป็นทมี

7. การตดิตอ่ส่ือสาร

8. กิจกรรมสังคม ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาทีย่ั่งยนื และวิชาชพีวิศวกรรม

9. จรรยาบรรณวิชาชีพ

10. การบริหารงานวิศวกรรม

11. การเรียนรู้ตลอดชีพ



• PO = Program Outcome (ผลลัพธก์ารศึกษา) คอื ความสามารถที่
หลักสูตรคาดหวังใหบ้ัณฑติพงึมีเมื่อส าเร็จการศึกษา

• TABEE ก าหนดใหห้ลักสูตรทีจ่ะไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา จะตอ้งมีผลลัพธก์ารศึกษาสอดคล้องกับที ่TABEE 
ก าหนดไว้ 11 ตัว    (หน้าที ่21-22 เอกสารขัน้ตอนและวธีิการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์(ปรับปรุงคร้ังที2่) )



ส่วนที ่4. เกณฑข์้อ 3 ผลลัพธก์ารศึกษา

ในส่วนนีมี้ 2 หวัข้อ
1. ผลลัพธก์ารศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Program Outcome, PO) 
• แสดงตารางของการก าหนด PO กับรายวชิา (บังคับ) ในหลักสูตร
• ในกรณีทีห่ลักสูตรมี PO (program outcome) ไม่เป็นไปตามที ่TABEE ก าหนด 

(11 ตัว) ต้องมีการ mapping PO หลักสูตรมายัง PO ของ TABEE
• ในเอกสารหลักสูตร และจัดการหลักสูตร ต้องแสดง PO (documented))
2. ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธก์ารศึกษาของนิสิตนักศึกษากับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร (แสดงตารางความสัมพนัธร์ะหว่าง PO กับ PEO)
• มีการเชื่อมโยงระหว่าง PO ของหลักสูตร กับ PEO ของหลักสูตรตารางเชื่อม

ระหว่าง PEO กับ PO 11 ตัวของ TABEE
ดูรายละเอียดในเอกสารผนวก 2 และ 3







ส่วนที ่5. เกณฑข์้อ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง

หลักสูตรการศึกษาตอ้งมีกระบวนการทีเ่หมาะสมในการ
บันทกึเอกสาร ตดิตามผล ประเมินผลระดับความส าเร็จของผลลัพธ์
การศึกษาทีนิ่สิต นักศึกษา และบัณฑติไดรั้บการพัฒนาจากการจดั
การศึกษาของหลักสูตร

รายงานการประเมินผลและระดบัความส าเร็จของผลลัพธ์
การศึกษาและข้อมูลอืน่ ๆ ต้องน าไปใช้อย่างเป็นระบบในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอ่เน่ือง



ส่วนที ่5. เกณฑข์้อ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง

ในส่วนนีจ้ากเอกสารผนวก 2 จะขยายความใหห้ลักสูตรเขียน
รายงานอยู่ใน 3 หวัข้อ

1. ผลลัพธก์ารศึกษา

2. การพัฒนาตอ่เน่ือง

3. ข้อมูลเพิม่เตมิ







ส่วนที ่5. เกณฑข์้อ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง
ผลลัพธก์ารศึกษา
ใหแ้สดงตารางทีน่ าเสนอข้อมูลและเนือ้หาดังนี ้
1) รายการและค าอธิบายกระบวนการประเมินผลต่าง ๆ ทีใ่ช้รวบรวมข้อมูลการประเมินผลลัพธ ์การศึกษาของนิสิต
นักศึกษาแต่ละด้าน เช่น กระบวนการเกบ็ข้อมูลรวมถงึค าถามทีใ่ช้ในการเทยีบเคียงผลลัพธก์ารศึกษาในข้อสอบ แฟ้ม
ประมวลผลการพัฒนาผลลัพธก์ารศึกษาประจ าตัว นิสิตนักศึกษา (Student portfolio) การสอบวัดผลทีพ่ัฒนาเป็นการ
ภายในหลักสูตร การน าเสนอ โครงงานวิศวกรรม ข้อสอบวัดผลการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก การสอบปากเปล่า การ
สัมภาษณแ์บบเจาะลึก (Focus group interview) ความเหน็จากทีป่ระชุมของคณะทีป่รึกษา ภาคอุตสาหกรรม (Industrial 
advisory committee meeting) หรือกระบวนการอื่นทีต่รง ประเดน็และเหมาะสมกับหลักสูตร
2) ความถีข่องการประเมินผลแบบต่าง ๆ 
3) ระดับความส าเร็จทีค่าดหวังของผลลัพธก์ารศึกษาแต่ละด้าน 
4) สรุปผลจากกระบวนการประเมินผลแบบต่าง ๆ และการวิเคราะหค์วามส าเร็จทีไ่ด้รับของการพัฒนา ผลลัพธก์ารศึกษา
แต่ละด้าน
5) มีการบันทกึและการเกบ็รักษาผลการประเมิน
(ขยายความเพิม่เตมิ: - ระบุเคร่ืองมือในการประเมินในแต่ละ PO พร้อมตัวอย่างการประเมินรายวิชาในส่วนทีจ่ะประเมิน 
PO แต่ละตัว
-แนะน า (POs 1-3 Minimum 2 direct, 1 Indirect) - (POs 4-11 Minimum 1 direct, 2 Indirect)
- ในแต่ละ PO ก าหนดระดับความส าเร็จในการคาดหวัง ก าหนดความถีข่องการประเมินผลแบบต่าง ๆ
- สรุปผลจากกระบวนการประเมินและท าการวิเคราะห์
- ควรมีผลการประเมินอย่างน้อย 2 ปีการศึกษาต่อเน่ือง
- มีหลักฐานการบันทกึและการเกบ็รักษาผลการประเมิน)



ส่วนที ่5. เกณฑข์้อ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง

การพฒันาต่อเน่ือง
• อธิบายว่าผลของการประเมินผลลัพธก์ารศึกษาของนิสิตนักศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ได้ถูก

น าไปใช้ ประโยชนอ์ย่างเป็นระบบ เพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อเน่ือง อธิบายผลที่
ได้รับจากการปรับปรุงแก้ไขภายหลังการประเมนิผลลัพธก์ารศึกษา และระบุแผนพฒันา และ
ปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตทีเ่ป็นผลจากประเมนิครั้งล่าสุดและอธิบายหลักการและเหตุผล
โดยย่อ

• (ขยายความเพิม่เตมิ: 
- มหีลักฐานแสดงกระบวนงานในการน าผลการประเมนิ PO ทัง้หมดของหลักสูตรและข้อมูลอื่นไป 
ใช้ประโยชนต์่อการพฒันาหลักสูตร
- มกีระบวนงานภายในในระดับหลักสูตรในการพฒันา เช่น มกีระบวนงานทีชั่ดเจนทีก่รรมการ 
หลักสูตรน าผลการประเมนิทัง้หมดท าการพฒันาการเรียนการสอนรายวชิา มกีระบวนงานแจ้ง 
กลับไปยังรายวชิาเพือ่การพฒันา มกีระบวนงานทีน่ าผลการประเมิน PO ทัง้หลักสูตรไปด าเนินการ
แจ้งและขอความคิดเหน็ต่อผู้มส่ีวน ได้ส่วนเสีย (นิสิต) และ IAB เพือ่ใช้ในการพฒันาหลักสูตร (การ
แก้ไข PEO)



ส่วนที ่5. เกณฑข์้อ 4 การพฒันาตอ่เน่ือง

ข้อมูลเพิม่เตมิ
• ใหเ้ตรียมข้อมูลอืน่ ๆ และรายงานผลการประเมนิผลลัพธก์ารศึกษา ประกอบเกณฑข้์อ 

4 การพฒันาต่อเน่ือง ใหค้ณะผู้ตรวจประเมนิฯ ตรวจทาน ในระหว่างการตรวจเยีย่ม
สถาบนัการศึกษา ข้อมูลอืน่ ๆ เช่น รายงานการประชุม ในการพจิารณารายงานผลจาก
การประเมนิผลลัพธก์ารศึกษา และข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข







ส่วนที ่6. เกณฑข์้อ 5 หลักสูตร
หลักสูตรจะต้องมโีครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมหมวดความรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. หมวดความรู้ด้านคณิตศาสตร ์พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ มหีน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิตในระบบทวภิาค หรือมภีาระการศึกษาเทยีบเท่า 1 ปีการศึกษา
2. หมวดความรู้ด้านวศิวกรรมทีค่รอบคลุมความรู้พืน้ฐานทางวศิวกรรม และความรู้เฉพาะทาง
วศิวกรรมของแต่ละสาขา เพือ่ใหนิ้สิตนักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการออกแบบและการแก้ไข
ปัญหาตามข้อก าหนดงานวศิวกรรมได้อย่างเหมาะสม มหีน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
ในระบบทวภิาค หรือมภีาระการศึกษาเทยีบเทา่ 1 ½ ปีการศึกษา
3. หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปมหีน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตในระบบทวภิาค
หรือมภีาระการศึกษาเทยีบเท่า 1 ปีการศึกษา

หลักสูตรต้องจัดใหม้กีารฝึกงาน วศิวกรรม และมโีครงงานวศิวกรรมในการแก้ไขปัญหาทาง
วศิวกรรมทีซ่ับซ้อน หรือการออกแบบทางวศิวกรรมในชัน้ปีที ่4 ทีก่ าหนดใหนิ้สิตนักศึกษาน า
ความรู้และการฝึกปฏิบัติทีเ่รียนมาแล้วมาใช้ควบคู่กับมาตรฐานงานทางวิศวกรรมภายใต้เงือ่นไข
และข้อก าหนดงานทีเ่กิดขึน้ในการปฎบิัตวิิชาชีพ













ส่วนที ่7. เกณฑข์้อ 6 คณาจารย์

สถาบันการศึกษาจะต้องจัดใหมี้คณาจารยผู้์รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรใน
จ านวนทีเ่พยีงพอ  คณาจารยป์ระจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒกิารศึกษา และมี
ความสามารถครอบคลุมเนือ้หาวชิาการและวชิาชีพทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร 
คณาจารยผู้์รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องมีจ านวนเพยีงพอในการให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าวชิาชีพ มีการพฒันาวชิาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธก์ับ
สมาคมวชิาชีพและองคก์รภาคอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ
คณาจารยผู้์รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องแสดงใหเ้หน็ได้ว่ามี
ความสามารถชีแ้นะและใหค้ าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในด้านวชิาการและ
วชิาชีพอย่างใกล้ชิด ตลอดจนด าเนินการพฒันาและใช้กระบวนการเรียนการ
สอนและประเมินผลเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนต่อเน่ือง ให้
ได้ผลลัพธก์ารศึกษาตามวัตถุประสงคห์ลักสูตร









ส่วนที ่8. เกณฑข์้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก

สถาบันการศึกษาจะต้องจัดใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องเรียน 
หอ้งปฏบิัตกิาร หอ้งสมุด ห้องคอมพวิเตอร ์และอุปกรณค์รุภัณฑ ์ทีม่ี
ปริมาณเพยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะท าใหม้ีการกระตุ้นและก่อใหเ้กิด
บรรยากาศในการเรียนรู้การพัฒนาความรู้วชิาการ ตลอดจนกจิกรรม
การปฏบิัตวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง หลักสูตรจะต้องจัดใหนิ้สิตนักศึกษามี
โอกาสเรียนรู้และใช้เคร่ืองมือและอุปกรณใ์นงานวชิาชีพทีท่นัสมัย 
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดใหม้ีการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใหนิ้สิตนักศึกษาและคณาจารยส์ามารถพัฒนา
ความรู้วชิาการและมีกจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมการเรียนรู้ทีต่อบสนอง
วัตถุประสงคห์ลักสูตร









ส่วนที ่9. เกณฑข้์อ 8 การสนับสนุนของสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาต้องจัดใหม้ีการน าองคก์ร (Program Leadership) ที่
เพยีงพอในการบริหารหลักสูตรใหม้ีคุณภาพและมีความต่อเน่ือง  
สถาบันการศึกษาจะต้องใหก้ารสนับสนุนทางด้านการเงนิงบประมาณ มี
โครงสร้างการบริหารทีแ่สดงใหเ้หน็ไดว้่าสามารถท าใหห้ลักสูตรสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกดิการพัฒนาต่อเน่ือง ทรัพยากรการ
จัดการทีจ่ัดใหน้ั้นจะต้องมีปริมาณเพยีงพอทีจ่ะส่งเสริมใหค้ณาจารยม์ีการ
พัฒนาวชิาชีพต่อเน่ืองและด ารงตนเป็นคณาจารยท์ีม่ีคุณภาพ ทรัพยากร
และเงนิทุนจะต้องมีปริมาณเพียงพอทีจ่ะท าใหส้ถาบันการศึกษาสามารถ
จัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใช้ประโยชนห์อ้งเรียน หอ้งปฏบิัติการ 
หอ้งสมุด หอ้งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณค์รุภณัฑอ์ านวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีส้ถาบันการศึกษาจะต้องจัด
ใหม้ีบุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยบริการต่าง ๆ ทีเ่พยีงพอตามความ
จ าเป็นของการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร









ส่วนที ่10. เกณฑก์ารรับรองเฉพาะสาขา

• อธิบายหลักเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรทีม่กีารก าหนดเฉพาะสาขาในกรณีทีไ่ดอ้ธิบายไว้แล้วใน
รายงานประเมินตนเอง ใหอ้้างองิหวัข้อและข้อความทีเ่ขยีนไว้
ดว้ย



ส่วนที ่11. เอกสารประกอบ

• เอกสารประกอบ 1 เอกสารหลักสูตร

• เอกสารประกอบ 2 ประมวลรายวิชา

• เอกสารประกอบ 3 ประวัตอิาจารย์

• เอกสารประกอบ 4 รายการ ครุภณัฑ ์อุปกรณห์อ้งปฏิบัตกิาร

• เอกสารประกอบ 5 สรุปข้อมูลสถาบันการศึกษา



สรุป

• PEV อ่านเอกสาร SER โดยละเอยีด

• หาหลักฐานเชิงประจักษ ์ มี ? เหมาะสม ? เพยีงพอ ?

• ความเพยีงพอ ไม่ไดอ้ยู่กับ เกณฑต์วัเลข หรือข้อก าหนดของ 
สกอ เพยีงอย่างเดยีว

• น่าจะเพยีงพอในแงท่ าใหก้ารด าเนินการตา่ง ๆ ของหลักสูตรไม่มี
ผลกระทบตอ่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (อาจต้องมีการ
วิเคราะห ์หรือใช้แบบสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องว่า ภายใตเ้งือ่นไข
ทีร่ะบุ คุณภาพมาตรฐานการศกึษาดขีึน้ ไม่เลวลง) 



สรุป
• ทุกกระบวนงานทีร่ะบุ ในเกณฑต์่าง ๆ ควรจะมกีารด าเนินการให้ครบ

กระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act)

ตัวอย่าง กระบวนงานของการก าหนดงบประมาณ

• ควรมกีารแสดงถงึการวางแผน (Plan) ว่าควรใช้เท่าไรในเร่ืองน้ันเกีย่วกับงาน
ในหลักสูตร

• หลังจากน้ันมกีารใช้งบประมาณ (Do)

• มกีารประเมนิวเิคราะหผ์ลการใช้งบประมาณว่าประสบความส าเร็จต่อสิง่ที่
คาดหวังในหลักสูตรหรือไม่ การวเิคราะหอ์าจเป็น direct access หรือ 
indirect access (แบบสอบถามความพอใจ) มข้ีอบกพร่องหรือไม่ มกีารใช้
งบประมาณแล้วไม่บรรลุผลหรือไม่ (Check)

• น าผลการวเิคราะห ์ไปปรับปรุงเพือ่ก าหนดงบประมาณในรอบถัดไปเพือ่ให้
เกดิความเหมาะสมมากขึน้ มกีารพัฒนาตัวหลักสูตรให้ดขีึน้ (Act)



สรุป
• ดังน้ัน หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดของกระบวนงานในแตล่ะหวัข้อ

ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน PDCA
• ไม่ใช่แสดงงบประมาณทีไ่ดรั้บในแต่ละปี และใช้ตามกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

โดยไม่มีการวเิคราะห์
• ไม่ได้หมายความว่าวเิคราะหแ์ล้วต้องได้งบประมาณ งบประมาณมักมี

ข้อจ ากัดจากหน่วยเหนือ แต่กระบวนงานทีม่ีการวเิคราะหค์รบ PDCA
จะช่วยเป็นการส่งสัญญาณใหห้น่วยเหนือทีรั่บผิดชอบสามารถเหน็
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร

• ในส่วนของ course portfolio เช่นกัน ต้องมีกระบวนงานครบ PDCA
เช่น วชิานีรั้บผิดชอบต่อผลลัพธก์ารศึกษาตัวหน่ึง วเิคราะหแ์ล้วมี
ปัญหา นิสิตขาดความเข้าใจในเร่ืองเฉพาะ กต็้องมีกระบวนงานการ
ปรับปรุง เพือ่แก้ไขปัญหา 



ขอบคุณครับ
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