


• คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นองค์ประกอบส าคัญ             
ในการประเมินผลลัพธ์การศึกษา   

• สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ การให้ค าแนะน าใน
การศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และมีกระบวนการติดตามผลให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรมี
ผลลัพธก์ารศึกษาทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หลักสูตร และลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

• สถาบันการศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรให้ชัดเจน  
มีหลักเกณฑ์การเทียบ ย้ายโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมีกระบวนงานและวิธี
ปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรที่ท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์ลักสูตรและลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ผลลัพธ์การศึกษา 



1. การตรวจเอกสารเบื้องต้น (ตรวจเอกสารการประเมินตนเองและเอกสารแนบ)

1.1 ตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา

• ตรวจสอบข้อมูลแสดงรายการผลลัพธ์การศึกษาในรายงานการประเมินตนเอง ว่าหลักสูตรได้มีการระบุผลลัพธ์การศึกษาไว้
ในระบบเอกสารหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร ในกรณีท่ีผลลัพธ์การศึกษามีความแตกต่างไปจากผลลัพธ์การศึกษาที่
ระบุไว้ในเกณฑ์ข้อ 3 ให้ตรวจสอบว่าสถาบันการศึกษาได้แสดงตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร
กับผลลัพธ์การศึกษาที่ระบุไว้ในเกณฑ์ข้อ 3 หรือไม่

หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะผูต้รวจประเมินฯ (Program Evaluating Team) 



1.2 ตรวจสอบความเช่ือมโยงระหว่างผลลพัธ์การศึกษาของนิสตินักศึกษากบัวัตถปุระสงคห์ลกัสตูร

• ตรวจสอบข้อมูลแสดงการจัดการหลักสูตรที่สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์
การศึกษาตามเกณฑ์ข้อ 3 จะเป็นการเตรียมการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การศึกษา และความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน



2. การตรวจเอกสารเมื่อลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยม (ตรวจความสอดคลอ้งของเอกสารการประเมนิตนเองและเอกสาร
การจัดการศึกษา)

2.1 สุ่มตรวจสอบเอกสารการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

• ตรวจสอบเอกสาร Course Syllabi, Course Display, Course Portfolio and Course Assessment and 
Evaluation รายวิชาที่ควรตรวจสอบควรเป็นรายวิชาที่หลักสูตรได้น าเสนอในรายงานว่า ได้มีการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อน ามาร่วมสรุปผลตัดสินระดับการบรรลุผลลัพธ์การศึกษาในแต่ละข้อ 
(11 ข้อ TABEE EAC) ตามเกณฑ์ข้อ 3 ประเด็นของการตรวจสอบควรเริ่มจาก ความเหมาะสมของระดับองค์ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติ ที่ทางหลักสูตรประมวลไว้เป็นผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หรือ Course Learning Outcomes
ว่าครอบคลุมและเหมาะสมที่จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑ์ข้อ 3 เมื่อเรียนส าเร็จ
การศึกษาได้ จากนั้นให้ตรวจสอบรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาว่ามีความเหมาะสมในการสะท้อนให้ทราบ
ระดับผลการเรียนรู้ได้จริง สามารถน าผลการประเมินไปใช้วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนารายวิชาและหลักสูตรในมิติ
ต่างๆ ได้



2.2 ตรวจสอบเอกสารรายละเอยีดการประเมนิผลลพัธ์การศึกษา 
• ตรวจสอบเอกสาร Program Assessment and Evaluation ควรตรวจสอบแผนการประเมินและแนวทางการ

ประเมินของทุกข้อผลลัพธ์การศึกษา (11 ข้อ TABEE EAC) ตามเกณฑ์ข้อ 3 ประเด็นของการตรวจสอบควรเริ่มจาก 
ความเหมาะสมของการคัดเลือกรายวิชาและจ านวนรายวิชารวมทั้งกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของ
หลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การศึกษาในข้อน้ันๆ จากน้ันตรวจสอบรูปแบบการประมวลระดับ
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาจากผลลัพธ์การศึกษาที่ทางหลักสูตรได้น าเสนอ ว่าครอบคลุมและเหมาะสมท่ีจะ
เป็นค่าระดับที่สามารถช่วยสะท้อนให้หลักสูตรสามารถน าไปใช้วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
การปรับปรุงหลักสูตรภาพรวมหรือการปรับปรุงรายวิชาและกิจกรรมในโครงการต่างๆ ได้



3. การสัมภาษณซ์กัถามผูบ้ริหารหลกัสตูร คณาจารยผู์ส้อน กลุ่มนิสิตนักศึกษา กลุ่มบณัฑติ และกลุม่ศิษยเ์ก่า

• เพื่อประเมินการน าผลลพัธ์การศึกษา ตามเกณฑ์ข้อ 3 ไปใช้เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใน
พื้นที่ท างานจริง ผู้ตรวจประเมินฯ ควรสัมภาษณ์ซักถามผู้บริหารหลักสูตรและกลุ่มคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ทางหลักสูตรน าเสนอผล
การประเมิน เพื่อทวนสอบความสอดคล้องของข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานอื่นๆ กับการรับรูร้ับทราบของ
คณะบุคลากรผู้จัดการศึกษา จากนั้นผู้ตรวจประเมินควรสัมภาษณ์ซักถามกลุ่มนสิิตนักศึกษาทุกชัน้ปีตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นดั
หมาย ตามจ านวนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อยืนยันแนวโนม้การบรรลผุลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑข์้อ 3 
สัมภาษณ์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหมาย ตามจ านวนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมิน
ฯ เพื่อยืนยันลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสัมภาษณ์ศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรมและหนว่ยงานอื่นตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นดัหมาย ตามจ านวนและเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อยืนยัน
ลักษณะของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและความมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบ
วิชาชีพ



4. การสรุปข้อเทจ็จริงจากการประเมนิผลลพัธ์การศึกษาตามเกณฑ ์ข้อ 3 ผลลพัธ์การศึกษา 

• ผู้ตรวจประเมินฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรวมรวมหลักฐานเชิงประจักษ์จากการตรวจเอกสารเบื้องต้น การ
ตรวจเอกสารเมื่อลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและการสัมภาษณ์ ในข้อ 1-3 ข้างต้น เพื่อเตรียมการแจ้งรายการข้อเท็จจริงท่ีพบจาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องอธิบายหรือให้ข้อแนะน าในรายละเอียด และเตรียมการเพื่อแถลงข้อแนะน า
ในภาพรวมที่จ าเป็น และที่คณะผู้ตรวจประเมินประสงค์จะแจ้งต่อสถาบันการศึกษาในเบื้องต้นส าหรับเกณฑ์ ข้อ 3 
ผลลัพธ์การศึกษา



5. การสรุปผลการประเมินผลลพัธ์การศึกษาตามเกณฑ ์ข้อ 3 ผลลพัธก์ารศึกษา

ผู้ตรวจประเมินฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมลงมติตัดสินผลประเมินตามเกณฑ์ ข้อ 3 ผลลัพธ์การศึกษา โดยผล
การตัดสินสามารถพิจารณาแนวทางดังต่อไปน้ี

• ไม่เพียงพอ Deficiency “D”: ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อท่ี
พิจารณา ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE และไม่ผ่านการตรวจประเมิน ทางหลักสูตรจะต้องชี้แจง ด าเนินการแก้ไข 
และแสดงหลักฐานเพื่อปลดสัญลักษณ์นี้ 

• มีข้อด้อย Weakness “W”: ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อท่ี
พิจารณายังมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดบางส่วนของ TABEE และมีผลกระทบต่อความส าเร็จและ
เป้าหมายผลลัพธ์การศึกษา สมควรได้รับค าชี้แจงจากหลักสูตร หรือให้ปรับปรุง แก้ไข ในระหว่างที่ได้รับการรับรองต่อไป



• มีข้อวิตกกังวล Concern “C”: ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อท่ี
พิจารณาในช่วงท่ีตรวจประเมิน สอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE แต่ยังมีการจัดการบางส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จและเป้าหมายผลลัพธ์การศึกษา และหากไม่ได้การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในอนาคต ข้อวิตกกังวลนี้จะมีสภาพ
เป็นข้อด้อยต่อไปได้

• มคี าอธิบายที่เพียงพอ Issue has been resolved “R”: ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและ
การจัดการหลักสูตรในหัวข้อท่ีพิจารณามีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง



การพัฒนาตอ่เนือ่ง
(Continuous Improvement)



1. การตรวจเอกสารเบื้องต้น (ตรวจเอกสารการประเมินตนเองและเอกสารแนบ)
1.1 ผลลัพธ์การศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง ว่าหลักสูตรได้มีการระบุข้อมูลต่อไปน้ีไว้ชัดเจนหรือไม่
• รายการและค าอธิบายกระบวนการประเมินผลต่างๆ ที่ใช้รวบรวมข้อมูลการประเมินผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา

ในแต่ละข้อ (11 ข้อ TABEE EAC) ได้แก่ การประเมินทางตรง (Direct assessment) เช่น กระบวนการเก็บข้อมูลรวมถึง
ค าถามที่ใช้ในการเทียบเคียงผลลัพธ์การศึกษาในข้อสอบ  การสอบวัดผลที่พัฒนาเป็นการภายในหลักสูตร การน าเสนอ
โครงงานวิศวกรรม ข้อสอบวัดผลการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก การสอบปากเปล่า และการประเมินทางอ้อม 
(Indirect assessment) เช่น การประเมินจากผลส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ (Survey) การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (Focus group interview) ความเห็นจากท่ีประชุมของคณะที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม (Industrial advisory 
committee meeting) หรือกระบวนการอื่นที่ตรงประเด็นและเหมาะสมกับผลลัพธ์การศึกษาในแต่ละข้อ

หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะผูต้รวจประเมนิฯ (Program 
Evaluating Team) 



• ความถี่ของการประเมินผลแบบต่างๆ

• ระดับความส าเร็จที่คาดหวังของผลลัพธ์การศึกษาแต่ละข้อ

• สรุปผลจากกระบวนการประเมินผลแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ความส าเร็จที่ได้รับของการ
พัฒนาผลลัพธ์การศึกษาแต่ละข้อ

• รูปแบบการบันทึกและการเก็บรักษาผลการประเมิน



1.2 การพฒันาตอ่เนือ่ง

• ตรวจสอบข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง ว่าหลักสูตรได้มีการอธิบายว่าผลของการประเมินผลลัพธ์การศึกษาของนิสิต
นักศึกษาและข้อมูลอื่นๆ ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือ่ง 

• ตรวจสอบว่ามีการระบุให้คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร หรือคณะท างานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบน าผลการประเมินไปท า
แผนการพัฒนา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายหลังการประเมินผลลัพธ์การศึกษา และทางหลักสูตรต้องระบุแผนพัฒนาเพือ่การ
ปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ที่เป็นผลจากการประเมินครั้งล่าสดุและอธิบายหลักการและเหตุผลโดยย่อ

• ในการพิจารณาเอกสารประเมินตนเองและเอกสารแนบของสถาบันการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจมีข้อซักถามในประเด็น
ที่สงสัย และอาจขอเอกสารหลักฐานเพิม่เติมจากสถาบันการศึกษามาประกอบร่วมได้ในระยะเวลาทีก่ าหนด 



2. การตรวจเอกสารเมื่อลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยม (ตรวจความสอดคลอ้งของเอกสารการประเมนิตนเองและ
เอกสารการจัดการศึกษา)
2.1 สุ่มตรวจสอบเอกสารการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลลพัธก์ารศึกษา 
• ตรวจสอบเอกสาร Course/Program Portfolio and Course/Program Assessment and Evaluation

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ควรตรวจสอบทุกรายข้อของผลลัพธ์การศึกษา โดยลงไปตรวจสอบในรายวิชาที่หลักสูตรได้
น าเสนอในรายงานว่า ได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อน ามาร่วมสรุปผลตัดสินระดับการบรรลุผลลัพธ์
การศึกษาในแต่ละข้อ (11 ข้อ TABEE EAC) ตามเกณฑ์ข้อ 3 ประเด็นของการตรวจสอบควรเริ่มจาก ความเหมาะสม
ของเครื่องมือที่ใช้ประเมิน (ประกอบด้วยการประเมินทางตรงและทางอ้อม) ที่ทางหลักสูตรประมวลไว้เป็นผลการ
บรรลุผลลัพธ์การศึกษา หรือ Program Learning Outcomes ว่าครอบคลุมและเหมาะสมท่ีจะช่วยสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑ์ข้อ 3 เมื่อเรียนส าเร็จการศึกษาได้ การตรวจสอบรูปแบบการ
ประเมินผลลัพธ์การศึกษาในภาคทฤษฎีส าหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และการออกแบบทางวิศวกรรม 
คณะผู้ตรวจประเมินฯ ควรต้องลงไปตรวจสอบในระดับผลการเรียนรู้ในรายวิชาและ Capstone Design Project ว่ามี
ความเหมาะสมในการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสะท้อนให้ทราบระดับผลการเรียนรู้ได้
จริงหรือไม่ และผลการประเมินสามารถน าไปใช้วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนารายวิชาและหลักสูตรในมิติต่างๆ ได้
หรือไม่



2.2 ตรวจสอบเอกสารรายละเอยีดการประเมนิผลลพัธก์ารศึกษา 
• ตรวจสอบเอกสาร Program Assessment and Evaluation และมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารงาน

หลักสูตรหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ควรตรวจสอบว่ามีการบันทึกแผนการประเมินและแนวทางการประเมินของทุก
ข้อผลลัพธ์การศึกษา (11 ข้อ TABEE EAC) ตามเกณฑ์ข้อ 3 ประเด็นของการตรวจสอบควรเริ่มจาก ความเหมาะสม
ของการคัดเลือกรายวิชาและจ านวนรายวิชารวมทั้งกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของหลักสูตรในรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การศึกษาในข้อนั้นๆ จากนั้นตรวจสอบรูปแบบการประมวลระดับความส าเร็จของการ
จัดการศึกษาจากผลลัพธ์การศึกษาที่ทางหลักสูตรได้น าเสนอ ว่าครอบคลุมและเหมาะสมที่จะเป็นค่าระดับที่สามารถ
ช่วยสะท้อนให้หลักสูตรสามารถน าไปใช้วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการปรับปรุงหลักสูตร
ภาพรวมหรือการปรับปรุงรายวิชาและกิจกรรมในโครงการต่างๆ ได้



3. การสมัภาษณซ์กัถามผูบ้รหิารหลกัสตูร คณาจารยผู์ส้อน กลุ่มนสิตินกัศึกษา กลุ่มบณัฑติ และกลุ่มศิษยเ์กา่

• เพื่อประเมินการน าผลลพัธ์การศึกษา ตามเกณฑ์ข้อ 3 ไปใช้เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ท างานจริง ผู้ตรวจประเมินฯ ควรสัมภาษณ์ซักถามผู้บริหารหลักสูตรและกลุ่มคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ทางหลักสูตรน าเสนอ
ผลการประเมิน เพื่อทวนสอบความสอดคล้องของข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ กับการรับรูร้ับทราบ
ของคณะบุคลากรผู้จัดการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการน าผลการประเมินมาพัฒนาสู่แผนงานในภาคปฏิบัติการตามมิติต่างๆ จากนั้น
ผู้ตรวจประเมินควรสัมภาษณ์ซักถามกลุ่มนิสิตนกัศึกษาชั้นปีต่างๆ ตามทีส่ถาบันการศึกษาเป็นผู้นดัหมาย ตามจ านวนและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อยืนยันแนวโน้มการบรรลุผลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑ์ข้อ 3 สัมภาษณ์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นดัหมาย ตามจ านวนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อยืนยันลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสัมภาษณ์ศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานอื่น ตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นดัหมาย ตามจ านวนและเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อยืนยันลักษณะของบัณฑิตในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและความมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ



4. การสรุปข้อเท็จจริงจากการประเมินผลลพัธก์ารศึกษาตามเกณฑ ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง

• ผู้ตรวจประเมินฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรวมรวมหลักฐานเชิงประจักษ์จากการตรวจเอกสารเบื้องต้น การตรวจ
เอกสารเม่ือลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและการสัมภาษณ์ ในข้อ 1-3 ข้างต้น เพื่อเตรียมการแจ้งรายการข้อเท็จจริงที่พบจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องอธิบายหรือให้ข้อแนะน าในรายละเอียด และเตรียมการเพื่อแถลงข้อแนะน าในภาพรวม
ที่จ าเป็น และท่ีคณะผู้ตรวจประเมินประสงค์จะแจ้งต่อสถาบันการศึกษาในเบื้องต้นส าหรับเกณฑ์ ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง



5. การสรุปผลการประเมินผลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑ์ ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง

ผู้ตรวจประเมินฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมลงมติตัดสินผลประเมินตามเกณฑ์ ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง โดยผล
การตัดสินสามารถพิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้

• ไม่เพียงพอ Deficiency “D”: ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อท่ี
พิจารณา ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE และไม่ผ่านการตรวจประเมิน ทางหลักสูตรจะต้องชี้แจง ด าเนินการแก้ไข 
และแสดงหลักฐานเพื่อปลดสัญลักษณ์นี้ 

• มีข้อด้อย Weakness “W”: ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อท่ี
พิจารณายังมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดบางส่วนของ TABEE และมีผลกระทบต่อความส าเร็จและเป้าหมาย
ผลลัพธ์การศึกษา สมควรได้รับค าชี้แจงจากหลักสูตร หรือให้ปรับปรุง แก้ไข ในระหว่างที่ได้รับการรับรองต่อไป



• มีข้อวิตกกังวล Concern “C”: ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการหลักสูตรในหัวข้อท่ีพิจารณา
ในช่วงที่ตรวจประเมิน สอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE แต่ยังมีการจัดการบางส่วนท่ีอาจมีผลกระทบต่อความส าเร็จและ
เป้าหมายผลลัพธ์การศึกษา และหากไม่ได้การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในอนาคต ข้อวิตกกังวลนี้จะมีสภาพเป็นข้อด้อยต่อไป
ได้

• มคี าอธิบายที่เพียงพอ Issue has been resolved “R”: ผู้ตรวจประเมินพิจารณาว่าหลักฐานเอกสารและการจัดการ
หลักสูตรในหัวข้อท่ีพิจารณามีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของ TABEE ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง





• หลักสูตรฯต้องก ำหนดองค์ความรู้ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและความต้องการผลลัพธ์การศึกษา 
ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมในสำขำต่ำงๆ 

• หลักสูตรจะต้องมีโครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมหมวดควำมรู้ ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

1) หมวดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษำ ที่เหมำะสมกับแต่ละสำขำวิชำชีพ  ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต

2) หมวดความรู้ด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมของแต่ละสาขา         
เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหำควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ พื้นฐำนทำงวิศวกรรม   และเพื่อให้นิสิตนักศึกษำสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรออกแบบและกำรแก้ไขปัญหำตำมข้อก ำหนดงำนวิศวกรรมได้อย่ำงเหมำะสม  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

3) หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมและสอดคล้องให้นิสิตนักศึกษำพึงมีลักษณะตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตำม
วัตถุประสงค์ของสถำบันกำรศึกษำ มีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

• หลักสูตรต้องจัดให้มีการฝึกงานวิศวกรรม  และมีโครงงานวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการออกแบบ
ทางวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ที่ก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำน ำควำมรู้และกำรฝึกปฏิบัติที่เรียนมำแล้วมำใช้ ควบคู่กับมำตรฐำนงำนทำง
วิศวกรรม  ภำยใต้เงื่อนไขและข้อก ำหนดงำนที่เกิดขึ้นในกำรปฎิบัติวิชำชีพ

2





1. การตรวจเอกสารเบื้องต้น (ตรวจเอกสารการประเมินตนเองและเอกสารแนบ)

1.1 ตรวจสอบข้อมูล

• สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรในจ านวนที่เพียงพอ คณาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาและมีความสามารถครอบคลุมเนื้อหาวิชาการและวิชาชีพที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องมีจ านวนเพียงพอในการให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธ์กับสมาคมวิชาชีพและองค์กรภาคอุตสาหกรรม
อย่างสม่ าเสมอ

หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะผูต้รวจประเมินฯ 
(Program Evaluating Team) 



1.2 ตรวจสอบความสามารถของคณาจารย์ในการชี้แนะและใหค้ าปรกึษาแกน่กัศึกษา

• ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบความสามารถของคณาจารย์ในการชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ตลอดจนด าเนินการพัฒนาและใช้กระบวนการเรียนการสอนและ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อเนื่องและให้ได้ผลลัพธ์การศึกษาตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตร

• ในการพิจารณาเอกสารประเมินตนเองและเอกสารแนบของสถาบันการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจมี
ข้อซักถามในประเด็นที่สงสัย และอาจขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษามาประกอบร่วมได้
ในระยะเวลาที่ก าหนด 



• การตรวจเอกสารเมื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (ตรวจความสอดคล้องของเอกสารการประเมินตนเองและ
เอกสารการจัดการศึกษา)

• สุ่มตรวจสอบเอกสารคณาจารย์

• 1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ า

มีจ านวนและคุณวุฒิการศึกษาครอบคลุมและเหมาะสม

• ระบุอาจารย์ประจ าซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการบริหารหลักสูตร การสอน การวิจัยและงานบริการวิชาการ และ
การให้คาปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

(ขยายความเพิ่มเติม: กรอกตาราง 6.1.1) 

ตัวอย่างตาราง 6.1.1รายชื่ออาจารย์ประจ า





2) อาจารย์พิเศษ 

• ระบุอาจารย์ซ่ึงมีหน้าที่หลักด้านการสอนพิเศษ 

• (ขยายความเพิ่มเติม: กรอกตาราง 6.1.2) 

• ตัวอย่างตาราง 6.1.2 รายชื่ออาจารย์พิเศษ





2. ภาระงานอาจารย์ 
• สรุปภาระงานของอาจารย์ตามภาระงานที่ไดร้ับมอบหมายในตาราง 6.2 
• (ขยายความเพิ่มเติม: กรอกตาราง 6.2) 
• ตัวอย่างตาราง 6.2.ภาระงานอาจารย์

3. จ านวนอาจารย์ 
• อธิบายความเพียงพอทั้งในดา้นจานวนและคุณภาพของอาจารย์ที่เกีย่วข้องกับนิสตินกัศึกษาในดา้น การให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน าวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ และกิจกรรมสมัพนัธ์กบัสมาคมวิชาชีพบริษัท และภาคอุตสาหกรรม 
• (ขยายความเพิ่มเติม: -ควรมีกระบวนงานในการวิเคราะห์ความพอเพียงดา้นจานวนและคุณภาพของอาจารย์ โดยใช้

ผลการประเมนิ PO ผลการสอบถามนิสติ ผลการสอบถามผูป้ระกอบการการใช้บัณฑิต 
• ควรมีกระบวนงานเรื่อง การแนะนานิสติเกีย่วกบัวิชาการ วิชาชีพ และจิตวิทยานสิติ (การอบรมอาจารย์ใหม่ในเรื่อง

ดังกล่าวนี้ และ การ fresh up)





4. การพัฒนาวิชาชีพ 
• อธิบายและให้รายละเอียดของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยแ์ต่ละคน 
(ขยายความเพิ่มเติม: แสดงถึงระบบหรือกระบวนงานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
เช่น มีการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาวิชาชพีของอาจารยแ์ต่ละ
คน เช่น การอนุมัติงบไปประชุมวิชาการ การอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะ การ leave การจัดให้
มีสัมนาทางวิชาชีพให้ทั้งนิสิตและอาจารย์และบุคลากร) 



5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ 

• อธิบายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีเก่ียวกับการจัดการรายวิชาสอน การปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
และการประเมินผล บทบาทของอาจารย์ในการปรับปรุง แก้ไข และทบทวน วัตถุประสงค์หลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษา ผลลัพธ์การศึกษา และบทบาทต่อระดับความสาเร็จของผลลัพธ์การศึกษาจากการพัฒนาต่อเนื่อง 

• อธิบายกระบวนงานการ assign ภาระการทางานในด้านต่าง ๆ กระบวนงานในการบังคับบัญชาให้ภาระงานบรรลุผล 

• อธิบายเกี่ยวกับภาระอาจารย์แต่ละท่านต่อความสาเร็จของ PO และหลักสูตร 

• เขียนกระบวนงานที่เป็นบทบาทผู้บริหาร ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับภาควิชา ระดับผู้บริหารหลักสูตรท่ีมีต่อ
การจดัการหลักสูตรข้างต้น 

• อธิบายบทบาทของผู้บริหารสถาบันการศึกษา หัวหน้าภาควิชา ผู้บริหารหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องต่อการจัด





ผู้ตรวจประเมินจะต้องตรวจสอบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดังต่อไปนี้

1. ส ำนักงำนธุรกำร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำร 

• สรุปรำยกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก สำนักงำน ห้องเรียน ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรบริกำรเพื่อที่จะบรรลุ
เป้ำหมำยควำมสำเร็จของผลลัพธ์กำรศึกษำ และมีบรรยำกำศในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม ห้องปฏิบัติกำร 
รวมถึง ครุภัณฑ์ปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เอกสำรแนะนำวิธีกำรใช้งำนอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์
ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ให้หลักสูตรรวบรวมจัดทำรำยกำรครุภัณฑ์ห้อง
ปฏิบัตกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนแสดงไว้ในเอกสำรประกอบ 4 

(ขยำยควำมเพิ่มเติม: ตรวจสอบรำยกำร ดูควำมพอเพียง ดูเรื่องอุปกรณ์ควำมปลอดภัย) 



2. ศูนย์เรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

• อธิบำย และระบุรำยกำรครุภัณฑ์ของระบบ กำรบริกำรศูนย์เรียนรู้และกำรบริกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Workstation, servers, storage, network, software) ที่ใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษำ โดยพิจำรณำถึงควำมสำมำรถเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศจำก
สถำนที่ต่ำง ๆ เช่น หอพักนิสิตนักศึกษำ ห้องสมุด สโมสรนิสิตนักศึกษำ พื้นที่นอกวิทยำเขต เป็นต้น ให้ระบุ
เวลำกำรให้บริกำรศูนย์เรียนรู้ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ และควำมเพียงพอของกำรบริกำรเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
กำรศึกษำ วิชำกำร และกำรพัฒนำวิชำชีพของนิสิตนักศึกษำ และอำจำรย์ในหลักสูตร 

(ขยำยควำมเพิ่มเติม: ดูรำยละเอียดและควำมพอเพียง และดูว่ำมีกระบวนงำนในกำรประเมินควำมพอเพียง

ซึ่งอำจเกี่ยวพันกับควำมสำเร็จผลลัพธ์กำรศึกษำ) 



3. เอกสำรคู่มือและค ำแนะนำกำรใช้อปุกรณ์และกำรบริกำรศนูย์กำรเรยีนรู้และระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
• อธิบายว่านิสิตนักศึกษาได้รบัคาแนะนาอย่างเหมาะสม หรือได้รับเอกสารคู่มือและ

แนะนาการใช้อุปกรณ ์และการบริการศูนย์เรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัตกิาร 
(ขยายความเพิ่มเติม: แสดงหลักฐาน) 



4. กำรซ่อมบ ำรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
• อธิบำยนโยบำยและกระบวนงำนในกำรซ่อมบำรุงและกำรยกระดับสมรรถนะของเครื่องมือ สิ่งอำ

นวยควำมสะดวก ครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ให้บริกำรแกน่ิสิตนักศึกษำ 
และอำจำรย์ 
(ขยำยควำมเพิ่มเติม: แสดงกระบวนงำน) 

5. กำรบริกำรห้องสมุด 
• อธิบำยและประเมินผลกำรบริกำรห้องสมุดรวมถึงควำมเพยีงพอของเอกสำร หนังสือวิชำกำร และ 

กำรบริกำรยืมหนังสือระหว่ำงห้องสมุด ตำมควำมต้องกำรของหลักสูตร 
(ขยำยควำมเพิ่มเติม: แสดงให้เห็นว่ำมีควำมพอเพียง)



6. สรุปข้อคิดเห็นจำกแบบส ำรวจกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
• อธิบำยกำรจัดกำรของหลักสูตรเพื่อให้แน่ใจว่ำอุปกรณแ์ละสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ได้รับ กำรดูแล และสำมำรถให้บริกำรได้ตำมเจตนำของกำรบริกำรนั้น ๆ 
(ขยำยควำมเพิ่มเติม: แสดงหลักฐำน (อำจเป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ)





• สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีการน าองค์กร (Program leadership) ที่เพียงพอในการบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพและมีความต่อเนื่อง

• สถาบันการศึกษาจะต้องให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน งบประมาณ มีโครงสร้างการบริหารที่แสดงให้
เห็นได้ว่า สามารถท าให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง 
ทรัพยากรการจัดการที่จะให้นั้นจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่องและด ารงตนเป็นคณาจารย์ท่ีมีคุณภาพ ทรัพยาการและเงินทุนจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะท าให้
สถาบันการศึกษาสามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใช้ประโยชน์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

• สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยบริการต่างๆ ที่เพียงพอตามความ
จ าเป็นของการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร



1. การน าองค์กร (Program Leadership) 

• อธิบายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารหลักสูตร อ านาจ หน้าที่ ของผู้รับผิดชอบต่าง ๆ 
ในการจัดการหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนา
ต่อเนื่อง อธิบายว่าผู้นาองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการ
หลักสูตรอย่างไร 

(ขยายความเพิ่มเติม: แสดงหลักฐาน)



2. งบประมาณและการสนับสนุนด้านการเงนิ 

1) อธิบายกระบวนงานจดัทางบประมาณหลักสตูร และแสดงหลักฐานการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง
ในการจัดการศึกษาหลักสตูร รวมถึงการสนับสนนุจากแหล่งเงนิทุนอื่น ๆ รวมทั้งที่ได้รับอย่างเป็นประจาติดตอ่กนัและ
เฉพาะโครงการ 

2) อธิบายว่าสถาบันการศึกษาได้ใหง้บประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น เงินช่วยจ้างผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยตรวจ
การบ้าน และการอบรมด้านการสอน 

3) อธิบายจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมด้านการบารุงรกัษาและยกระดับโครงสรา้งพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และ
ครุภัณฑ์เครื่องมือต่าง ๆ 

4) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรงบประมาณและการสนับสนุนด้านการเงนิที่อธิบายข้างต้น ในการพัฒนาการ
จัดการให้นิสิตนักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายผลลพัธ์การศึกษาของหลกัสูตร 

(ขยายความเพิ่มเติม: แสดงกระบวนงานในการจดัทางบประมาณทีน่าผลการประเมนิผลลัพธ์การศึกษาของหลักสตูร
เป็นปัจจัยสาคัญ ถึงแม้ว่า อาจไม่ได้รับการสนับสนุนเตม็จานวน เนื่องจากข้อจากดั แต่ก็ต้องมีกระบวนงานในการจดั
งบประมาณที่ทาให้หลักสตูรประลบความส าเร็จ) 



3. บุคคลากรสายสนับสนุน 

• อธิบายความเพียงพอของบุคคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยสอน ครูปฏิบัติการช่าง
เทคนิค และการสนับสนุนบุคคลากรจากสถาบันการศกึษา อธิบายและให้ความเห็นด้านวิธีการที่ใช้ ในการ
จ้างและอบรมบุคคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

(ขยายความเพิ่มเติม: แสดงกระบวนงานการประเมินความพอเพียง) 

4. การรับสมัครและการพัฒนาคณาจารย์ 

1) อธิบายกระบวนงานการรับสมัครอาจารย์ใหม่ 

2) อธิบายยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการจูงใจอาจารย์ในการทางานกับสถาบันการศึกษา 

(ขยายความเพิ่มเติม: แสดงกระบวนงาน) 



5. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 

• อธิบายความเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมและแผนงานการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ เช่น การ
ลาเขียนผลงานวิชาการ (Sabbatical leave) ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนอบรมและสัมมนา 

(ขยายความเพิ่มเติม: แสดงหลักฐาน)
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