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• แนวทางการเขียนแบบรายงานประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษา (Self-Evaluation Report) เพื่อยื่น
ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา
วศิวกรรมศาสตร์ 

• ให้ใช้เอกสารผนวก 2 เป็นแนวทางในการเขียน SER  
• โดยหลัก ๆ มีรายละเอียดแบ่งเป็น ส่วน 11 ส่วน 
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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(อย่าง
น้อย) เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์หลักสูตร ผลลัพธ์การศกึษา จ านวนนิสติ
นักศกึษาที่รับเข้า 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 ------------ 
 



ส่วนที่ 2. เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 

คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาจากหลักสูตรเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการประเมินผลลัพธ์การศกึษา 
สถาบันการศกึษาจะต้องแสดงให้เหน็ว่ามีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ การ
ให้ค าแนะน าในการศกึษาและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และมีกระบวนการ
ตดิตามผลให้นิสิตนักศกึษาในหลักสูตรมีผลลัพธ์การศกึษาทัง้ในด้านคุณภาพและ
ความสามารถตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หลักสูตรและลักษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์ 
สถาบันการศกึษาจะต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสตินักศกึษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตรให้ชดัเจน มีหลักเกณฑ์การเทยีบย้ายโอนหน่วยกติการศกึษาจาก
สถาบันการศกึษาอื่น และมีกระบวนงานและวธีิปฏบิตังิานในการบริหารหลักสูตรที่
ท าให้นิสตินักศกึษาสามารถศกึษาเรียนรู้และพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์หลักสูตร และลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ 



ส่วนที่ 2. เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 

• ในเอกสารผนวก 2 ซึ่งมีลักษณะเป็น Template ให้หลักสูตรเขียน SER จะระบุ
ว่าในเกณฑ์ข้อ 1 นีมี้หัวข้อย่อย 7 หัวข้อ 

• หลักสูตรอาจดูตารางในเอกสารผนวก 3 ช่วยในการเขียนในแต่ละหัวข้อย่อยที่
แสดงว่า ควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง 

• การเขียนนอกจากการเขียนตามหัวข้อแล้ว ควรมีการบรรยายโดยสังเขป
เพ่ือให้ผู้อ่าน (คณะผู้ตรวจประเมนิ โดยเฉพาะผู้ตรวจประเมนิที่ไม่ได้อยู่ในสาย
การศึกษา) สามารถเข้าใจเนือ้หาอย่างครบถ้วน 









เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสตินักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตร 
• อธิบายหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกนิสิตนกัศึกษาเขา้มาศึกษาในหลกัสตูร 
จ านวนนิสตินักศกึษารับเข้า และแผนการรับเข้าด้วยวธีิการคัดเลือกต่าง ๆ 
การประเมนิผลนิสตินักศกึษารับเข้า เปรียบเทยีบกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับเข้าเพื่อให้ได้นิสตินักศกึษารับเข้าทีมี่
ความสามารถตามทีห่ลักสูตรต้องการ 

(ขยายความเพ่ิมเติม: ให้แสดงว่ามีหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของการคดัเลือกและการรบันิสิต
นกัศึกษาและการจบของนิสิตนกัศึกษา มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การรบัเข้า) 
 
ควรใช้การอธิบายแผนการรับเข้าด้วยวธีิการคัดเลือกต่าง ๆ ให้สามารถเข้าใจ
ได้ ไม่ใช่ระบุแต่หวัข้อ เช่น TCAS 1  

 



เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร 
การประเมินผลนิสิตนักศึกษารับเข้า เปรียบเทยีบกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก และการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับเข้าเพื่อให้ได้นิสิตนักศึกษารับเข้าทีมี่ความสามารถตามที่
หลักสูตรต้องการ 
• เกบ็ข้อมูลจ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าด้วยวิธีการคัดเลือกแบบต่าง ๆ ในแต่ละปี 
• เกบ็ข้อมูลความสามารถ (อาจเป็นผลการเรียน เกรดเฉล่ีย หรือดัชนีอ่ืนที่หลักสูตร
เลือก) ของนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าด้วยวิธีการคัดเลือกแบบต่าง ๆ ในแต่ละปี จนจบ
การศึกษา (ควรมีข้อมูลหลาย ๆ ปีการศีกษา) 

• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นการประเมนิผลนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์
การรับเข้า (อาจไม่สามารถปรับปรุงโดยตรง แต่จะมีผลการวิเคราะห์ว่าคุณภาพของ
นิสิตนักศึกษาที่รับเข้าด้วยวิธีการคัดเลือกแบบต่าง ๆ เป็นอย่างไร สามารถน าเสนอ
คณะเพื่อเปล่ียนสัดส่วน จ านวนที่รับเข้าของวิธีการคัดเลือกแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสมที่สุดของหลักสูตร) 

• แสดงข้อมูลและผลการประเมนิในหวัข้อนี ้
สามารถใช้ได้ทัง้ในกรณีหลักสูตรรับนิสิตนักศึกษาเข้าในปี 2 



เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสตินักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตร 

ตัวอย่างการน าเสนอรูปแบบหน่ึง 
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (Thai University Central 
Admission System, TCAS) 

 ระบบคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ จ าแนกได้ 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1  แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) รอบที่ 2  
โควตา (Quota) รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)  รอบที่ 4  รับกลางร่วมกัน 
(Admission 2) รอบที่ 5 การรับตรงแบบอสิระ (Free Admission) โดยผู้สมัครต้องมี
คุณสมบตัพิืน้ฐานคือ ผู้ส าเร็จการศึกษาพืน้ฐานชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
..........................(และอธิบายต่อในรายละเอียดของการคัดเลือกในแต่ละรูปแบบเพื่อให้ 
PEV สามารถเข้าใจได้) 



เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสตินักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตร 

ตัวอย่างการน าเสนอรูปแบบหน่ึง 

ปีการศึกษา xxxx 

 
รอบการ
คัดเลือก 

รายละเอียด จ านวนรับเข้า จ านวนรับจริง 

TCAS 1  Portfolio 80 65 

TCAS 2  Quota 20 20 

TCAS 3 Admission 1 400 374 

TCAS 4 Admission 2 300 300 

TCAS 5 Free Admission 20 15 

รวม 820 774 



เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสตินักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตร 

ตัวอย่างการน าเสนอรูปแบบหน่ึง 

ในกรณีที่เป็นการเลือกภาควชิาปีที่ 2 อาจสามารถน าเสนอผลการคัดเลือกใน
ด้านจ านวนและคุณภาพ 

 
ปี พ.ศ. จ ำนวนนิสิตรับเข้ำ ผลกำรเรียน (GPA) 

ตำมแผน รับจริง สูงสุด ต ่ำสุด เฉล่ีย 

2559 75 75 3.94 2.75 3.18 

2560 75 75 4.00 2.81 3.23 

2562 80 79 3.92 2.74 3.17 

2563 80 80 3.95 2.64 3.21 



เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสตินักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตร 

ตัวอย่างการน าเสนอรูปแบบหน่ึง 
ในกรณีที่เป็นการเลือกภาควิชาปีที่ 2 อาจสามารถน าเสนอผลการเรียนและผลการจบ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เข้าสู่หลักสูตรด้วยระบบการคัดเลือกที่ต่างกัน 

นิสิตที่เข้ามาในปีการศึกษา 2557 (นิสิต ระห้ส 57......) 

 นิสิตที่เข้า
หลักสูตร 

จ านวน

เข้า 

จ านวนตก

ออก 

จ านวน

บัณฑิต 

จ านวนค้าง

อยู่ 

GPAX 

(เฉล่ีย) 

TCAS 1 3   3   2.5 

TCAS 2 2   2   2.34 

TCAS 3 70   69 1 2.83 

TCAS 4 5   5   2.51 

TCAS 5           

อ่ืน ๆ            

รวม 80   79 1   



เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสตินักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตร 

ตัวอย่างการน าเสนอรูปแบบหน่ึง 
เม่ือหลักสูตรสามารถเกบ็ข้อมูลของจ านวน ผลการเรียน จ านวนผู้จบการศึกษาจากนิสิต
นักศึกษาที่เข้ามาในหลักสูตรด้วยระบบการคัดเลือกแบบต่าง ๆ กัน ในหลายรุ่น หลักสูตร
กจ็ะสามารถวิเคราะห์และประเมนิผลเทยีบกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก น าไปสู่การ
ปรับปรุงเกณฑ์ในการคัดเลือก 

หลักสูตรสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมนิเกณฑ์การคัดเลือกด้วยค าบรรยาย 
ตาราง และแผนภาพ ตามที่หลักสูตรเหน็สมควร 



เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสตินักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตร 

ตัวอย่างการน าเสนอรูปแบบหน่ึง 
หลักสูตรสามารถแสดงข้อมูลของการจบของนิสิตนักศึกษา ทัง้ด้านจ านวนและคุณภาพใน
ลักษณะดังต่อไปนี ้

ผลการเรียนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปีการศึกษา 2557 และ 2558 และส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 

ส าเร็จ

การศึกษา ปี 

จ านวนนิสิต

ทเีข้าศึกษา 

จ านวนนิสิต

ที่จบ

การศึกษา 

ผลการเรียน

สะสม 

(เฉล่ีย) 

ร้อยละของ

นิสิตที่ได้

เกียรตนิิยม

อันดับ 1 

ร้อยละของ

นิสิตที่ได้

เกียรตนิิยม

อันดับ 2 

2559 85 84 3.25 13.5 35.24 

2560 83 81 3.34 18.6 40.10 



ส่วนที่ 2. เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
2. การประเมนิผลลัพธ์การศกึษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสตินักศกึษา และผู้ส าเร็จ
การศกึษา  
ระบแุละอธิบายกระบวนงานและวิธีการประเมินผลลพัธ์การศึกษาและผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
นิสิตนกัศึกษา และผูส้ าเร็จการศึกษา ให้แสดงผลการประเมิน และการติดตามผลการศึกษา
ของนิสิตนกัศึกษา ให้แสดงเอกสารตวัอย่าง และรายงานทีเ่กีย่วข้อง 
ระบุและอธิบายกระบวนงาน และวธีิการประเมนิ และแสดงเอกสารตัวอย่าง และ
รายงานที่เกี่ยวข้อง 
- ในการประเมนิผลลัพธ์การศกึษา (PO) อธิบายวิธีการประเมนิโดยตรง (direct 
assessment)วธีิการประเมนิทางอ้อม (indirect assessment)   
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสตินักศกึษา อาจเป็นเกรด (A, B+, B, C+, C, D+, D. F) 
หรือดชันีที่หลักสูตรก าหนด 
- การตดิตามผลการศกึษาของนิสตินักศกึษา 



ส่วนที่ 2. เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
3. หลักเกณฑ์การเทียบ ย้ายโอนหน่วยกติการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

• ในกรณีทีมี่การรบันิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอืน่เข้ามาศึกษาในหลกัสูตร ให้
อธิบายเกณฑ์การรับเข้าและการเทียบ ยา้ยโอนหน่วยกิตจากสถาบนัการศึกษาอืน่ 



ส่วนที่ 2. เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
4. การให้ค าแนะน าและปรึกษาในการศึกษาและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพ  

ระบแุละอธิบายกระบวนงาน และผูที้ร่บัผิดชอบ ทีเ่กีย่วข้องกบัการใหค้ าแนะน าและ
ปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษา ในดา้นการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และการประกอบ
วิชาชีพอย่างเพียงพอ สถาบนัการศึกษาอาจแสดงจ านวนอาจารย์ทีป่รึกษาและสดัส่วน
จ านวนนิสิตนกัศึกษาต่ออาจารย์ทีป่รึกษา ตารางแสดงปริมาณงาน กิจกรรม และความมี
ส่วนร่วมของนิสิตนกัศึกษาในกิจกรรม และงานบริการนัน้ ๆ และตวัอย่างเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 

ควรมีระบบเตือนนิสิตนักศกึษาที่มีปัญหาการเรียน 



ส่วนที่ 2. เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
5. การเทียบหน่วยกติในหลักสูตรการศกึษาร่วมสถาบันภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่น 

อธิบายหลกัเกณฑ์และกระบวนการคิดภาระหน่วยกิต หรือเทียบหน่วยกิต จากการศึกษา
ในสถาบนัการศึกษาอืน่ ซ่ึงรวมทัง้ การฝึกงานในองค์กรหรือสถาบนัการศึกษาอืน่ การ
แลกเปลีย่นนิสิตนกัศึกษากบัสถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศตามข้อตกลง
ความร่วมมือของสถาบนัการศึกษา 



ส่วนที่ 2. เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
6. เกณฑ์อนุมัตจิบการศกึษา 

สรุปเกณฑ์อนมุติัจบการศึกษา กระบวนการตรวจสอบ และเอกสารนิสิตนกัศึกษาตอ้งแสดง
เพือ่ขออนมุติัจบการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตจากหลกัสูตร 

 

ให้หลักสูตรอธิบายเกณฑ์อนุมัตจิบการศกึษา 

หลักสูตรอธิบายกระบวนการตรวจสอบการจบการศกึษา (โดยเฉพาะในกรณีของ
การตรวจสอบในเร่ือง นิสิตนักศึกษาสามารถผ่านวชิาต่าง ๆ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของหลักสูตร (prerequisite course))  

หลักสูตรแสดงเอกสารเพ่ือขออนุมัตจิบการศกึษา 



ส่วนที่ 2. เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 
7. ใบระเบียนผลการศกึษาของผู้ส าเร็จการศกึษา 

แสดงตวัอย่างใบระเบียนผลการศึกษา (AcademicTranscript) ของผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
หลกัสูตรทกุสาขา และแขนงวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษาทีผ่่านมา พร้อมค าอธิบาย
ความหมาย วิธีการพิจารณาแขนงวิชาของหลกัสูตร จากการอ่านใบระเบียนผลการศึกษา 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

จากเอกสารผนวก 2 ในเกณฑ์ข้อ 2 นีมี้หัวข้อย่อย 5 หัวข้อ เก่ียวข้องกับ 

• พันธกจิ (mission) 

• วัตถุประสงค์หลักสูตร (Program Educational Objective, PEO) 

• ความสอดคล้องของพันธกจิกับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• กระบวนงานทบทวนวัตถุประสงค์หลักสูตร 



วัตถุประสงค์หลักสูตร 







ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

1. พันธกจิ (mission) ของสถาบันการศึกษา 

• ระบพุนัธกิจของสถาบนัการศึกษา และรำยละเอียด 

 
 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 
2. วัตถุประสงค์หลักสูตร (Program Educational Objective, PEO) 
ระบวุตัถปุระสงค์หลกัสูตรและผลลพัธ์การศึกษา พร้อมแสดงเอกสารประชาสมัพนัธ์
วตัถปุระสงค์หลกัสูตรและระบหุนา้เว็บไซต์ ทีป่ระชาชนผูส้นใจสามารถสืบคน้ได ้
(ขยายความ: หลกัฐานการประกาศเร่ือง PEO และ PO ทีช่ดัเจนบน website) 
• PEO = Program Educational Objective (วัตถุประสงค์หลักสูตร) คือ ความสามารถต่าง ๆ ในการ

ประกอบวิชาชีพที่หลักสูตรคาดหวังให้ตัวบัณฑิตพงึมี (หลังจากจบการศึกษามา 3-5 ปี) 
• PO = Program outcome (ผลลัพธ์การศึกษา) คือ ความสามารถที่หลักสูตรคาดหวังให้บัณฑิตพงึมี

เม่ือส าเร็จการศึกษา 
 

• ควรมีค าอธิบายประกอบในหัวข้อนี ้ไม่ใช่ใส่แต่หัวข้อช่ือ PEO และ PO 
• การประชาสัมพันธ์ควรเข้าถงึง่ายและเหน็ข้อมูล PEO และ PO ที่ชัดเจน 
• การเขียน PEO ที่ดี ต้องเลือกข้อความที่บรรยายให้อยู่ในรูปที่สามารถประเมินได้  
(ตรวจวัดได้) (ตย บัณฑิตท างานใน.......  บัณฑิตมีความสามารถท างานใน....) 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

3. ความสอดคล้องของพันธกจิกับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

อธิบายความเชือ่มโยงระหว่างวตัถปุระสงค์หลกัสูตรต่อพนัธกิจของสถาบนัการศึกษาที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายการจดัการศึกษาทีเ่นน้ผลลพัธ์การศึกษาของนิสิตนกัศึกษา 

 

แสดงหลกัฐานอาจเป็นตารางเชือ่มโยงระหว่าง PEO (program education objective) กบั 
Mission)) 

 

อาจใช้ตารางแสดงความเช่ือมโยง แต่ควรมีค าอธิบายประกอบ 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

3. ความสอดคล้องของพันธกจิกับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

อาจใช้ตารางแสดงความเช่ือมโยง แต่ควรมีค าอธิบายประกอบ 

พันธกจิ PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 

1. xxxxxxxxxxx x       
2. xxxxxxxxxxxx   x x   
3.xxxxxxxxxxxxxxxxx     x x 
4. xxxxxxxxxxxxxxxx       x 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบผูุมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการจดัการบริหารหลกัสูตร และอธิบายว่าวตัถปุระสงค์หลกัสูตรและ
เป้าหมายผลลพัธ์การศึกษาของนิสิตนกัศึกษาจะตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อย่างไร 
(ขยายความเพ่ิมเติม: ใหแ้สดงหลกัฐานใหเ้ห็นว่าหลกัสูตรทีถู่กออกแบบมานัน้สอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร โดยตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีการน าเอาความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาพฒันาหลกัสูตร อาจผ่านจาก IAB (Industrial Advisory Board), 
Alumni และอืน่ ๆ) 
 
นอกจากการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร  (โดยมีรายละเอียด) แล้ว  
ในหวัข้อนีต้้องมีการแสดงหลักฐานให้เหน็ว่าหลักสูตรถูกออกแบบมานัน้สอดคล้องกับ 
PEO และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร แสดงกระบวนงานในการ
ด าเนินการ 
มีหลักฐานการมีส่วนร่วมของ IAB ที่มีต่อการก าหนด PEO 
มีหลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน (Alumni, faculty, student) ที่มี
ต่อการก าหนด PEO 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้หลักสูตรแสดงและอธิบายกระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร 
(PEO) 

ให้หลักสูตรแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมของ IAB (industrial Advisory Board) ที่
มีต่อการก าหนด PEO (รายงานการประชุม มตกิารพจิารณา) 

ให้หลักสูตรแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน (Alumni, 
faculty, student) ที่มต่ีอการก าหนด PEO (มีการใช้เคร่ืองมือประเมินแบบ 
Indirect ในการแสวงหาความต้องการคุณลักษณะบณัฑติของหลักสูตรเม่ือได้
ท างานไป 3-5 ปี) 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

5. กระบวนงานทบทวนวัตถุประสงค์หลักสูตร 

อธิบายกระบวนงานทบทวนและปรบัปรุงวตัถปุระสงค์หลกัสูตร ทีผู่มี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วน
ร่วมแสดงความเห็น และความตอ้งการเป็นช่วง ๆ และอย่างเป็นระบบ เพือ่ใหแ้น่ใจว่า
วตัถปุระสงค์หลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนัการศึกษาและสอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการจดัการหลกัสูตร 
(ขยายความเพ่ิมเติม: แสดงใหเ้ห็นกระบวนงานการทบทวนและปรับปรุงวตัถปุระสงค์
หลกัสูตร จากขอ้สรุปของผลการประเมิน PO ทัง้หมดในแต่ละปี การปรบัปรุง การสะทอ้น
ผลลพัธ์การประเมินจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง IAB (Industrial Advisory Board) และกระบวนงานที่
เอาผลทัง้หมดไปปรบัปรุงวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร) 
แสดงและอธิบายกระบวนงาน (PDCA) ที่ทบทวนและปรับปรุง PEO โดยใช้ข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจแสดงด้วยแผนภาพ หรือ ตาราง แสดงขัน้ตอน 
ช่วงเวลา) 

และแสดงหลักฐานการด าเนินการที่น าผลการประเมิน PO มาพจิารณากับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุง PEO  เช่น ข้อมูล รายงานการประชุม เป็นต้น  

 
 
 



ส่วนที่ 3. เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 
• ตัวอย่างของการเขียนในข้อ 5 กระบวนงานทบทวนวัตถุประสงค์หลักสูตร 
• ควรอธิบายด้วยค าพดูให้เข้าใจในกระบวนงาน 
• ตัวอย่างการน าเสนอ 

 

 

 

 

 

• แบบสอบถามที่เป็น เคร่ืองมือการประเมินแบบ indirect assessment ต้องมีการ 

   ออกแบบที่เหมาะสม ไม่ใช่แบบสอบถามแบบทั่วไป ที่ถามภาพรวม ความพอใจ  

• แบบสอบถามควรมีการระบุข้อความที่ชัดเจน ที่สะท้อนถงึ PEO ของหลักสูตร และ 

    ข้อแนะน าเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการการปรับปรุง PEO 

• จ านวนข้อมูล (จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับมา) มีความส าคัญต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขนิดข้อมูล ช่วงเวลา 
ผู้ใช้บณัฑิตทัว่ไป แบบสอบถำม ทกุปี 
ผู้ใช้บ้ณฑิตเฉพำะเจำะจง (focus group) แบบสอบถำม ทกุปี 
Alumni แบบสอบถำม ทกุปี 
บณัฑิต (Exit student survey) แบบสอบถำมเฉพำะ ทกุปี 
IAB มติกำรประชมุ ทกุ 6 เดือน หรือ ทกุปี 
คณำจำรย์ และ/หรือ กรรมกำรหลกัสตูร มติกำรประชมุ ทกุเทอม 
นิสตินกัศกึษำ แบบสอบถำม ทกุเทอม 
อื่น ๆ      



ส่วนที่ 4. เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธ์การศึกษา 

สถาบันการศกึษาจะต้องแสดงหลักฐานความเช่ือมโยงระหว่างวัตถุประสงค์
หลักสูตรกับผลลัพธ์การศึกษา 

ผลลัพธ์การศึกษาที่นิสิตนักศกึษาพงึมีเมื่อส าเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี ้

1. ความรู้ทางด้านวศิวกรรม และพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

2. การวเิคราะห์ปัญหาทางวศิวกรรม 

3. การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา 

4. การพจิารณาตรวจสอบ  

5. การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือทันสมัย 
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6. การท างานร่วมกันเป็นทีม 

7. การตดิต่อส่ือสาร 

8. กจิกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวชิาชีพวศิวกรรม 

9. จรรยาบรรณวชิาชีพ 

10. การบริหารงานวศิวกรรม 

11. การเรียนรู้ตลอดชีพ 



ส่วนที่ 4. เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธ์การศึกษา 
1. ความรู้ทางด้านวศิวกรรม และพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 
 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ
พืน้ฐานทางวศิวกรรม และความรู้เฉพาะทางวศิวกรรมเพื่อก าหนดกรอบ
ความคดิของแบบจ าลองทางวิศวกรรม หรือนิยาม และประยุกต์วชิาการ 
กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการท างานได้ 
2. การวเิคราะห์ปัญหาทางวศิวกรรม 
 สามารถระบุปัญหา ตัง้สมการความสัมพนัธ์ สืบค้นทางเอกสาร และ
แก้ไขปัญหาทางวศิวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบือ้งต้นโดยใช้หลักการ
และเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และทางด้าน
วศิวกรรมศาสตร์ได้อย่างถกูต้อง 
3. การออกแบบและพฒันาเพื่อหาค าตอบของปัญหา 
 สามารถหาค าตอบปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบ
ระบบงานหรือกระบวนการทางวศิวกรรมตามความต้องการและข้อก าหนด
งานโดยค านึงถงึข้อก าหนดด้านสังคม ความปลอดภยั การอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏบิัตวิชิาชีพ 
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4. การพจิารณาตรวจสอบ 
 สามารถตรวจสอบ วนิิจฉัย ประเมนิผลงานและปัญหาทาง
วศิวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถงึการตัง้สมมุตฐิาน การออกแบบการ
ทดลอง การวเิคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล  
5. การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือทันสมัย 
 สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควธีิ ทรัพยากร 
อุปกรณ์เคร่ืองมือทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และทันสมัย โดยค านึงถงึข้อก าหนดและข้อจ ากัดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์นัน้ 
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6. การท างานร่วมกันเป็นทมี 

 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวชิาได้
อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถท างานในฐานะสมาชกิของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได้ 

7. การตดิต่อสื่อสาร 

 สามารถสื่อสารตดิต่อในงานวิชาชีพวิศวกรรม วชิาชีพอื่น และ
บุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอ
ผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวศิวกรรม ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและ
รับค าส่ังได้อย่างชัดเจน 

8. กจิกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพฒันาที่ยั่งยนื และวชิาชีพวศิวกรรม 

 มีความเข้าใจและความรับผดิชอบต่อการปฏบิตัวิชิาชีพทาง
วศิวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมนิผลกระทบ
ของการแก้ปัญหาทางวศิวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการ
พฒันาที่ยั่งยืน 
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9. จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 มีความเข้าใจและยดึมั่นต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ และยดึถือ
ตามกรอบมาตรฐานการประกอบวชิาชีพ 

10. การบริหารงานวศิวกรรม 

 มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ และการ
บริหารวศิวกรรมโดยค านึงถงึความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง 

11. การเรียนรู้ตลอดชีพ 

 ตระหนักถงึความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 



ปัญหาทางวศิวกรรมที่ซับซ้อน 

เอกสารผนวก 1 



Complex engineering problems 

• Complex engineering problems require in-depth engineering 
knowledge to develop for solution which are in general a forefront 
engineering knowledge. The complex engineering problems have 
following characteristics.  

1. Cannot be resolved without in-depth engineering knowledge at the 
level of one or more of WK3, WK4, WK5, WK6 or WK8 which allows a 
fundamentals-based, first principles analytical approach. 

2. Involve wide-ranging or conflicting technical, engineering and other 
issues. 

3. Have no obvious solution and require abstract thinking, originality in 
analysis to formulate suitable models. 

4. Involve infrequently encountered issues. 
5. Are outside problems encompassed by standards and codes of 

practice for professional engineering. 
6. Involve diverse groups of stakeholders with widely varying needs. 
7. Are high level problems including many component parts or sub-
problems. 

• (Sources: Table 4.1 Range of Problem Solving, IEA Graduate 
Attributes and Professional Competency Profiles) 

 



Complex engineering problems 

• จะเหน็ได้ว่า ใน PO 11 ตัวของ TABEE จะมี PO ถงึ 4 ตัวที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวศิวกรรมที่ซับซ้อน  

• ดังนัน้ในการประเมนิตามข้อก าหนด TABEE ในส่วนที่ใช้เคร่ืองมือ
การประเมนิแบบ Direct หลักสูตรต้องเลือกใช้วชิาที่เก่ียวข้องกับ
การแก้ปัญหาวศิวกรรมที่ซับซ้อนในการประเมนิ PO (ใน PO 2 
และ 3 ต้องเลือกอย่างน้อย 2 วชิา (Direct 2 วชิา)) 

• หลักสูตรควรมีวชิาที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาทางวศิวกรรมที่
ซับซ้อนอย่างน้อย 2 วชิา 
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1. ผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
แสดงรายการผลลพัธ์การศึกษา หรือผลลพัธ์การเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษาและแสดงใหเ้ห็นว่าไดมี้
การระบผุลลพัธ์การศึกษาหรือผลลพัธ์การเรียนรู้ไวใ้นระบบเอกสารหลกัสูตรและการจดัการหลกัสูตร 
ในกรณีทีผ่ลลพัธ์การเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษามีความแตกต่างไปจากผลลพัธ์การศึกษาทีร่ะบไุวใ้น
เกณฑ์ขอ้ 3 สถาบนัการศึกษา  แสดงตารางความเชือ่มโยงระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ของนิสิต
นกัศึกษากบัผลลพัธ์การศึกษาทีร่ะบไุวใ้นเกณฑ์ขอ้ 3 
(ขยายความเพ่ิมเติม: 
- แสดงตารางของการก าหนด PO กบัรายวิชา (บงัคบั) ในหลกัสูตร 
- ในกรณีทีห่ลกัสูตรมี PO (program outcome) ไม่เป็นไปตามที ่TABEE ก าหนด (11 ตวั) ตอ้งมี
การ mapping PO หลกัสูตรมายงั PO ของ TABEE 
- ในเอกสารหลกัสูตร และจดัการหลกัสูตร ตอ้งแสดง PO (documented)) 
แสดง PO ของหลักสูตร (รายละเอียด) 
แสดงการก าหนด PO กับรายวชิาบังคับของหลักสูตร  (อาจใช้ตาราง) 
หาก PO หลักสูตรไม่ตรงกับ PO ของ TABEE (11 ตัว) ต้องมีการ mapping PO หลักสูตรกับ PO 
ของ TABEE 
ตัว PO ของหลักสูตร ต้องถูกแสดงอย่างชัดเจนในเอกสารหลักสูตร 
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1. ผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

แสดงและอธิบาย PO ของหลักสูตร 

PO 1 ………………………… 

PO 2 …………………………. 

PO 3 ……… 

ตัวอย่างแบบหน่ึงของการแสดงการก าหนด PO กับรายวชิาบังคับของหลักสูตร 

 รายละเอียด วิขาที่รับผิดชอบ 

PO 1 ควำมรุ้ทำงด้ำนวิศวกรรม และ  MExx1 , MExx2, MExx3,MExx4 

PO 2กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรม MExx5, MExx6 

PO 3   

    

    

    

    

    

    

    

Po 11      
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1. ผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

ในกรณีที่ PO ของหลักสูตรไม่ตรงกับ PO ของ TABEE 11 ตัว 

นอกเหนือจากการแสดงและอธิบาย PO ของหลักสูตร และสร้างตารางความสัมพนัธ์
ของ PO ของหลักสูตร กับรายวิชาบงัคับของหลักสูตรแล้ว 

ขอให้เพิ่มอีก 2 ตารางและอธิบาย (รวมจะมี 3 ตารางเป็นอย่างน้อย) 

ตารางความสัมพนัธ์ระหว่าง PO หลักสูตรกับ PO ของ TABEE 11 ตัว 

ตารางความสัมพนัธ์ระหว่าง PO ของ TABEE 11 ตัวกับรายวิชาบงัคับของหลักสูตร 
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2. ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การศกึษาของนิสิตนักศกึษากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
อธิบายว่าการพฒันาผลลพัธ์การศึกษาหรือผลลพัธ์การเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษาจะ
เป็นการเตรียมการใหผู้ส้าเร็จการศึกษามีผลลพัธ์การศึกษา และความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ บรรลตุามวตัถปุระสงค์หลกัสูตรไดอ้ย่างไร 
(ขยายความเพ่ิมเติม: มีการเชือ่มโยงระหว่าง PO ของหลกัสตูร กบั PEO ของ
หลกัสูตร ตารางเชือ่มระหว่าง PEO กบั PO 11 ตวั) 
อธิบายว่าการที่นิสตินักศกึษาสามารถบรรลุ PO แล้วจะน าไปสู่การที่บณัฑติ
จะมีความรู้ความสามารถตามที่ระบุใน PEO ใน 3 – 5 ปีข้างหน้าอย่างไร 
อาจท าการเชื่อมโยงระหว่าง PO ของหลักสูตรกับ PEO ผ่านการใช้ตาราง 
ในกรณีที่ PO ของหลักสูตรไม่เป็นไปตาม PO ของ TABEE ขอให้เพิ่มเตมิ
การเชื่อมโยง PEO ของหลักสูตรกับ PO 11 ตัวของ TABEE 



ส่วนที่ 4. เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธ์การศึกษา 

2. ความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การศกึษาของนิสิตนักศึกษากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  
อาจท าการเช่ือมโยงระหว่าง PO ของหลักสูตรกับ PEO ผ่านการใช้ตาราง ในกรณีที่ PO ของ
หลักสูตรไม่เป็นไปตาม PO ของ TABEE ขอให้เพิ่มเตมิการเช่ือมโยง PEO ของหลักสูตรกับ PO 
11 ตัวของ TABEE และควรมีค าอธิบายการเช่ือมโยง 

 ผลลัพธ์การศึกษา PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 

PO 1 mmmmmm x       

PO 2 mmmmmm   x x   

PO 3 mmmmmm   x     

      x   

  x   x x 

    x     

PO 11 nnnnnnnnnnnn   x   x 

ตัวอย่างการน าเสนอ
รูปแบบหน่ึง 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

 หลักสูตรการศกึษาต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการบันทกึ
เอกสาร ตดิตามผล ประเมนิผลระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษาที่นิสิต 
นักศกึษา และบัณฑติได้รับการพัฒนาจากการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

 รายงานการประเมนิผลและระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศกึษา
และข้อมูลอ่ืน ๆ ต้องน าไปใช้อย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อเน่ือง 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

ในส่วนนีจ้ากเอกสารผนวก 2 จะขยายความให้หลักสูตรเขียนรายงานอยู่ใน 3 หัวข้อ 

1. ผลลัพธ์การศกึษา 

2. การพัฒนาต่อเน่ือง 

3. ข้อมูลเพิ่มเตมิ 







ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
 1) อธิบายกระบวนการประเมินผลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมิน PO แต่ละตัว เช่น  อธิบายการท า 
Direct assessment  (เช่น กระบวนการเก็บข้อมูลรวมถงึค าถามที่ใช้ในการเทียบเคียงผลลัพธ์
การศึกษาในข้อสอบ แฟ้มประมวลผลการพัฒนาผลลัพธ์การศึกษาประจ าตัวนิสิตนักศึกษา (Student 
Portfolio) การสอบวัดผลที่พัฒนาเป็นการภายในหลักสูตร การน าเสนอโครงงานวศิวกรรม ข้อสอบ
วัดผลการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก การสอบปากเปล่า)    และ Indirect assessment (เช่น การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Focus Group Interview) ความเหน็จากที่ประชุมของคณะที่ปรึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial advisory committee meeting) แบบสอบถามจากบัณฑิต (Student Exit 
Survey) แบบสอบถามจากศิษย์เก่า (Alumni Survey) หรือกระบวนการอ่ืนที่ตรงประเดน็และ
เหมาะสมกับหลักสูตร) การออกแบบแบบสอบถามมีความส าคัญมาก แบบสอบถามควรสะท้อนถงึ
ผลที่ได้จากการประเมิน PO แต่ละตัว ไม่ใช่แบบสอบถามความพอใจในเร่ืองทั่วไปที่ไม่เก่ียวกับ PO 
- ก าหนดสัดส่วนของผลการประเมินจากเคร่ืองมือที่ต่างกัน (สัดส่วนของการใช้ผลจาก Direct และ Indirect) 

- อาจระบุตัวอย่างการประเมินรายวิชาในส่วนที่จะประเมิน PO แต่ละตัว 

 -แนะน า  (POs 1-3   Minimum 2 Direct, 1 Indirect) - (POs 4-11 Minimum 1 Direct, 2 Indirect) 

2) ระบุความถี่ของการประเมินผลแบบต่าง ๆ  
3) ระบุระดับความส าเร็จที่คาดหวังของผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน  
4) สรุปผลจากกระบวนการประเมินผลแบบต่าง ๆ (เป็นดัชนีที่วัดได้) และการวเิคราะห์ความส าเร็จที่
ได้รับของการพัฒนาผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน 
 ควรมีผลการประเมินอย่างน้อย 2 ปีการศึกษาต่อเน่ือง 
5) มีหลักฐานการบันทกึและการเก็บรักษาผลการประเมิน 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
 1) อธิบายกระบวนการประเมินผลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมนิ PO แต่ละตัว 
เช่น  อธิบายการท า Direct assessment  (ท าอย่างไร) และ Indirect 
assessment (ท าอย่างไร) 

แต่ละหลักสูตรสามารถเลือกวธีิการได้หลากหลาย รวมทัง้วธีิการน าเสนอ 

บางหลักสูตรอาจใช้ Course Learning Outcome หรือ Performance Indicator 
ย่อย หลายตวัในแต่ละ PO เพื่อน ามาช่วยในการประเมนิ PO นัน้ๆ 

แต่หวัใจส าคัญคือต้องอธิบายให้ ผู้ตรวจประเมนิ เข้าใจ และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ TABEE  
ใช้เคร่ืองมือในการประเมิน (อย่างน้อย 3 ตัวต่อ 1 PO ) 

(POs 1-3   Minimum 2 Direct, 1 Indirect) - (POs 4-11  

Minimum 1 Direct, 2 Indirect (or either 2 Direct 1 Indirect)) 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
Direct assessment นัน้มักเป็นการประเมนิจากวชิา(บังคับ)ที่
รับผิดชอบ PO เฉพาะตัวซึ่งกระท าการวัดโดยอาจารย์หรือ กลุ่ม
อาจารย์ 
โดยหลัก ๆ  

มักจะใช้การประเมินจากข้อสอบเฉพาะข้อ หรือส่วนของข้อสอบเฉพาะข้อในวชิาที่
รับผิดชอบใน PO นัน้ ๆ จะไม่นิยมใช้คะแนนรวมของข้อสอบทุกข้อรวมกัน 

ประเมินจากแบบฝึกหดั รายงานวิชาปฏิบัตกิารโดยอาจารย์  

ประเมนิจากการสอบวัดผลที่พฒันาเป็นการภายในหลักสูตร  

ประเมินจากการน าเสนอโครงงานวศิวกรรม  

ประเมินจากข้อสอบวัดผลการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  

ประเมนิจากการสอบปากเปล่าที่กระท าโดยอาจารย์และบุคลากรอ่ืนที่ก าหนดโดย
อาจารย์ 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 

Direct assessment 
โดยหลัก ๆ  

หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดของการประเมนิแบบ Direct .ในวิชาที่ก าหนดให้ 
PEV สามารถเข้าใจได้ว่าด าเนินการอย่างไร ไม่ใช่ระบุแต่ช่ือรายวิชา 

บางหลักสูตรนิยมแสดงรายละเอียดของการประเมนิด้วยการแสดงส่วนของ
ข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน PO นัน้ ๆ (Embedded question) ใน SER เพื่อให้ 
PEV สามารถเข้าใจได้โดยง่าย 

บางหลักสูตรจะใช้การอธิบายรายละเอียดของการประเมนิแบบ Direct และน า
ผลของการประเมนิมาแสดงไว้ใน SER ในกรณีนีท้างหลักสูตรต้องเตรียม
หลักฐานเชิงประจักษ์ของการประเมินดังกล่าวในรายละเอียดพร้อมที่ให้ PEV 
ตรวจสอบเมื่อร้องขอ หรือเม่ือ PEV ไปตรวจเม่ือไปเยี่ยมสถาบนั 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 

Direct assessment 
ในทางปฏบัิตหิลักสูตร อาจสามารถก าหนด Course Learning 
Outcome (CLO) หรือ Performance Indicator (PI) หลายตัวใน
รายวชิาที่รับผิดชอบ PO แต่ละตัว ซึ่งจะท าให้รายวชิาสามารถ
ประเมนิ PO ที่รับผิดชอบโดยใช้การประเมนิผ่านตัว CLO หรือ PI 
ทุกตัวในรายวชิา 

จากนัน้หลักสูตรจงึน าผลการประเมนิของตัว CLO หรือ PI มารวมกัน
เป็นผลการประเมนิ PO นัน้ ๆ 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 

Direct assessment 

 ผลลัพธ์การศึกษา CLO หรือ PI 
PO 1  ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรม และพืน้ฐำนทำง
วิทยำศำสตร์ 

1.1  สำมำรถประยกุต์ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 
1.2  สำมำรถประยกุต์ควำมรู้พืน้ฐำนทำงวิศวกรรม และ
เฉพำะทำงวิศวกรรม 

PO 2 กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรม 2.1 สำมำรถระบปัุญหำทำงวิศวกรรม  
2.2 สำมำรถตัง้สมกำรควำมสมัพนัธ์ สบืค้นทำงเอกสำร 
2.3 สำมำรถแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมที่ซบัซ้อน จนได้
ข้อสรุปเบือ้งต้น 

PO 3 กำรออกแบบและพฒันำเพื่อหำค ำตอบของปัญหำ 3.1 สำมำรถหำค ำตอบปัญหำทำงวิศวกรรมที่ซบัซ้อน  
3.2 สำมำรถออกแบบระบบงำนหรือกระบวนกำรทำง
วิศวกรรมตำมควำมต้องกำรและข้อก ำหนดงำนโดย
ค ำนงึถึงข้อก ำหนดด้ำนสงัคม ควำมปลอดภยั กำรอนำมยั
และสิง่แวดล้อม หรือมำตรฐำนกำรปฏิบตัิวิชำชีพ 

    
    
    

ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
การน าเสนอการประเมิน 
PO โดยการใช้เคร่ืองมือ
แบบ Direct 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 

Direct assessment 
ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของการใช้ Rubric เป็นเคร่ืองมือในการประเมนิ PO ในรายวชิา 

 
No. Student ability PO Not acceptable (F) Needs improvement (C) Meets expectations (B,A) Beyond expectation (A)

Assessment (Proporsal, 

Report, Presentation, 

Exercise, etc.)

score (100%)

1
รวบรวมปญัหา หรอืขอ้มลู

 จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

3.1 identify and formulate 

complex engineering 

problems

ไมม่กีารรวบรวมขอ้มลู นึกคดิเอาเอง
รวมรวบขอ้มลูจ านวนไมเ่พยีงพอ หรอืจากกลุม่ทีไ่มใ่ช่

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ขาดความเขา้ใจในปญัหา ขาด

ขอ้มลูส าคญัทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา

รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจ านวนมากเพยีงพอ 

มคีวามเขา้ใจในปญัหา มขีอ้มลูสว่นใหญ่เพยีงพอใน

การแกป้ญัหา

รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่คีวามหลากหลาย

 และมจี านวนมากเพยีงพอ มคีวามเขา้ใจในปญัหา

อย่างแจ่มแจง้ มขีอ้มลูเพยีงพอในการแกป้ญัหา และ

มกีารค านงึถงึผลกระทบดา้นอืน่ๆ เช่น สงัคม 

สิง่แวดลอ้ม

Report 7

2
ก าหนดปญัหาทีจ่ะ

ออกแบบ โดยมี

รายละเอยีดและขอบเขต

3.1 identify and formulate 

complex engineering 

problems

วตัถุประสงคไ์มช่ดัเจน ขอบเขตไมช่ดัเจน มวีตัถุประสงค์ ก าหนดขอบเขตไมค่รบถว้น เพยีงพอ มวีตัถุประสงค์ ขอบเขตการออกแบบทีช่ดัเจน Report 7

2.3 apply knowledge in 

engineering fundamental

การประเมนิทางเลอืก ไมม่หีลกัการทีช่ดัเจน 

ไมม่เีหตุผล หรอืขอ้มลูในการประเมนิทีเ่พยีงพอ
การประเมนิทางเลอืก มขีอ้มลูประกอบอยู่บ้าง การให้

เหตุผลไมเ่หมาะสม

การประเมนิมพีืน้ฐานตามหลกัทางวศิวกรรม แต่มี

ขอ้ผดิพลาด หรอืมกีารให้เหตุผลทีไ่มเ่หมาะสมอยู่บ้าง

การประเมนิมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตาม

หลกัทางวศิวกรรมทีถู่กตอ้ง
Report 73

สรา้ง และประเมนิ

ทางเลอืกต่างๆ ในการ

ออกแบบ โดยมเีหตุผล

และขอ้มลูประกอบ



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
Direct assessment 
ในการใช้เคร่ืองมือแบบ Direct ในการประเมิน PO  
ไม่ควรใช้ผลรวมของข้อสอบทัง้วชิา (เช่น 5 ข้อ) มาแปลงเป็นดัชนีประเมิน PO  
ในการประเมนิ ควรจะต้องใช้ข้อมูลที่มีจ านวนข้อมูลสะท้อนถงึความน่าเช่ือถอื
ของข้อมูล เช่น ในรายวชิาบังคับที่ถกูเลือกมาใช้ในการประเมนิ PO ต้องใช้
ข้อมูลในจ านวนเท่ากับจ านวนนิสตินักศกึษาในหลักสูตร ไม่ใช่เลือกเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างของนิสตินักศกึษาที่ลงในรายวชิานัน้ 
การประเมนิ PO สามารถท าได้ในทุกรายวชิาที่ทางหลักสูตรก าหนดให้รับผดิชอบ
ใน PO นัน้ ๆ แต่เวลาจะประเมินกับ TABEE กรรมการหลักสูตรจะต้องมีการ
บริหารในการเลือกผลการประเมนิจากรายวิชาที่จะเป็นตัวแทนในการน าเสนอ
เท่าที่จ าเป็น ไม่จ าเป็นต้องใช้ทกุรายวชิาที่รับผิดชอบ PO นัน้มาแสดง   



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
- Indirect assessment นัน้สามารถมาจาก  
- การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Focus group interview)  

- ความเหน็จากที่ประชุมของคณะที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม (Industrial advisory committee 
meeting)  

- แบบสอบถามจากบัณฑิต (Student Exit Survey)  

- แบบสอบถามจากศิษย์เก่า (Alumni Survey) 

- แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต (Employer Survey)  

-   แบบสอบถามจากนิสิตนักศึกษาในรายวชิานัน้ ๆ  

- หรือกระบวนการอ่ืนที่ตรงประเดน็และเหมาะสมกับหลักสูตร  

- การออกแบบแบบสอบถามมีความส าคัญมาก แบบสอบถามควรสะท้อนถงึผลที่ได้จากการ
ประเมิน PO แต่ละตัว ไม่ใช่แบบสอบถามความพอใจในเร่ืองทั่วไปที่ไม่เก่ียวกับ PO 

-    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญอย่างมากต่อความเช่ือม่ันในข้อมูลที่จะน าไปใช้ 

 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

  
  

  

ผลลัพธ์การศึกษา PO 

ระดับความเชื่อมั่นว่าบัณฑิตสามารถบรรลุผลลัพธ์

การศึกษาที่ก าหนด 

ไมม่ีควำม
เช่ือมัน่เลย 

เช่ือมัน่ต ่ำ เช่ือมัน่
ปำนกลำง 

เช่ือมัน่
สงู 

เช่ือมัน่
สงูสดุ 

1 2 3 4 5 
PO 1 ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และพืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตร์           

PO 2 กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรม           

PO 3 กำรออกแบบและพฒันำเพื่อหำค ำตอบของปัญหำ           

PO 4           

PO 5           

PO 6           

PO 7           

PO 8           

PO 9           

PO 10           

PO 11 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ           

ตัวอย่างรูปแบบ
หน่ึงของ Student 
Exit Survey ส่วน
หน่ึง  

ตัวอย่างแบบหน่ึงของ Indirect assessment ในส่วนที่เป็นตาราง 

หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้ว อาจน ามาแปลงโดยเทยีบกับระดับความส าเร็จที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 
ระดับความส าเร็จก าหนดไว้ที่ 70% ของจ านวนผู้ตอบอยู่ในเกณฑ์ 4 และ 5  
หลักสูตรควรมีมาตรการในการใช้เคร่ืองมือนีเ้พื่อให้สามารถได้จ านวนข้อมูลมากสุดเพื่อให้มี
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล (ข้อมูลจากบณัฑติทัง้หมดในแต่ละปีการศึกษา) 
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  ตัวอย่างแบบหน่ึงของ Indirect assessment ในส่วนที่เป็นตาราง  

หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้ว อาจน ามาแปลงโดยเทยีบกับระดับความส าเร็จที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 
ระดับความส าเร็จก าหนดไว้ที่ 70% ของจ านวนผู้ตอบอยู่ในเกณฑ์ 4 และ 5  
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขึน้กับจ านวนผู้ตอบ 

  

  

หัวข้อ 

ระดับความเชื่อม่ันว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถบรรลุ

ผลลัพธ์ตามหัวข้อที่ก าหนด 

ไมม่ีควำม
เช่ือมัน่เลย 

เช่ือมัน่ต ่ำ เช่ือมัน่
ปำนกลำง 

เช่ือมัน่
สงู 

เช่ือมัน่
สงูสดุ 

1 2 3 4 5 
อำจำรย์มีปริมำณเพียงพอในกำรเรียนกำรสอน           

อำจำรย์มีควำมรู้ในวิชำชีพและวิชำกำรท่ีเหมำะสมกบั
กำรเรียนกำรสอน 

          

อำจำรย์สำมำรถให้กำรปรึกษำทำงวิชำกำรได้เหมำะสม
และสำมำรถเข้ำหำได้ง่ำย 

          

อำจำรย์สำมำรถให้กำรปรึกษำทำงวิชำชีพได้เหมำะสม
และสำมำรถเข้ำหำได้ง่ำย 

          

            

            

            



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
  

ตัวอย่างแบบหน่ึงของ Indirect assessment ในส่วนที่เป็นตาราง  

หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้ว อาจน ามาแปลงโดยเทยีบกับระดับความส าเร็จที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 
ระดับความส าเร็จก าหนดไว้ที่ 70% ของจ านวนผู้ตอบอยู่ในเกณฑ์ 4 และ 5  
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขึน้กับจ านวนผู้ตอบ 

  

  

หัวข้อ 

ระดับความเชื่อม่ันว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถบรรลุ

ผลลัพธ์ตามหัวข้อที่ก าหนด 

ไมม่ีควำม
เช่ือมัน่เลย 

เช่ือมัน่ต ่ำ เช่ือมัน่
ปำนกลำง 

เช่ือมัน่
สงู 

เช่ือมัน่
สงูสดุ 

1 2 3 4 5 
ห้องเรียนมีปริมำณเพียงพอ มีคณุภำพเหมำะสม           

ห้องปฏิบตัิกำรมีปริมำณเพียงพอ มีคณุภำพเหมำะสม           

อปุกรณ์และเคร่ืองมือในห้องปฏิบตัิกำรมีปริมำณเพียงพอ 
มีคณุภำพเหมำะสม 

          

มีกำรจดักำรในเร่ืองควำมปลอดภยัในห้องปฏิบตัิกำร โรง
ประลอง และห้องวิจยัพอเพียง และเหมำะสม  

          

มีกำรดแูลในควำมพร้อมของอปุกรณ์และสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกในหลกัสตูรพอเพียง และเหมำะสม มีกำรซอ่ม
บ ำรุงรักษำที่เหมำะสม 

          

ศนูย์กำรเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำม
เพียงพอในกำรให้บริกำร ผู้ใช้มีควำมพอใจในกำรใช้งำน 

          

            



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

จะเหน็ได้ว่าการออกแบบเคร่ืองมือการประเมนิแบบ Indirect ที่
เหมาะสมจะมีความส าคัญมากต่อการประเมนิ 
 
ตัวอย่างเช่น Student Exit Survey ที่มีการออกแบบที่ดี จะสามารถประเมินได้ทัง้ใน
เร่ือง PO .ในเกณฑ์ข้อ 3 และ 4 และยังสามารถเพิ่มเตมิค าถามน าไปสู่การประเมนิ
ความเพยีงพอในเกณฑ์ข้อ 6 7 และ 8 ได้อีกด้วย 
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ตัวอย่างแบบหน่ึงของ Indirect assessment ในส่วนที่เป็นตาราง  

นิยมน ามาแปลงโดยเทยีบกับระดับความส าเร็จที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น ระดับความส าเร็จก าหนด
ไว้ที่ 70% ของจ านวนผู้ตอบอยู่ในเกณฑ์ 4 และ 5  
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขึน้กับจ านวนผู้ตอบ 

  

  

หัวข้อ 

ระดับความเช่ือม่ันว่าบัณฑิตในหน่วยงานของท่าน

สามารถบรรลุผลลัพธ์การศกึษาและวัดุถประสงค์

หลักสูตรท่ีก าหนด 

ไม่มีควำม

เช่ือมัน่เลย 

เช่ือมัน่ต ่ำ เช่ือมัน่

ปำนกลำง 

เช่ือมัน่

สงู 

เช่ือมัน่

สงูสดุ 

1 2 3 4 5 
PO 1 ควำมรู้ทำงวศิวกรรม และพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตร์           

PO 2 กำรวเิครำะห์ปัญหำทำงวศิวกรรม           

PO 3 กำรออกแบบและพฒันำเพ่ือหำค ำตอบของปัญหำ           

PO 4           

PO 5           

PO 6           

PO 7           

PO 8           

PO 9           

PO 10           

PO 11 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ           

PEO 1 xxxxxxxxx           

PEO 2  yyyyyyyy           

PEO 3 zzzzzzzzz           

อ่ืน ๆ           
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 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
- ก าหนดสัดส่วนของผลการประเมินจากเคร่ืองมือที่ต่างกัน 
(สัดส่วนของการใช้ผลจาก Direct และ Indirect) 

- เช่น 2 Direct + 1 Indirect (40%, 40%, 20%) หรือ (50%, 35%, 15%) 

        1 Direct + 2 Indirect (50%, 25%,25%) หรือ (60%, 20%, 20%) 

โดยหลักแล้ว ความน่าเชื่อถือของผลการประเมนิจาก Direct 
assessment จะสูงกว่าผลการประเมนิจาก Indirect assessment 
ดังนัน้จงึนิยมให้สัดส่วนของน า้หนักของผลการประเมนิจาก Indirect 
assessment ไม่ควรเกนิ 50% ของผลการประเมนิจาก Direct 
assessment 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา ตัวอย่าง 
หลังจากการอธิบายกระบวนการก าหนดเคร่ืองมือในการประเมนิผลแล้ว ให้
อธิบายการได้มาและรายละเอียดของการใช้เคร่ืองมือเพื่อหาข้อมูล 

จากนัน้อาจสรุปเป็นตาราง (CLO = Course Learning Outcome, PI = Performance Indicator) 

 

 

 

 

 
การออกแบบแบบสอบถามมีความส าคัญมาก แบบสอบถามควรสะท้อนถงึผลที่ได้จากการ
ประเมิน PO แต่ละตัว ไม่ใช่แบบสอบถามความพอใจในเร่ืองทั่วไปที่ไม่เก่ียวกับ PO 

 

ผลลัพธ์การศึกษา 
(PO) 

CLO หรือ 
PI 

Direct assessment Indirect assessment 

ข้อสอบจากวิชา การน าเสนอจาก

วิชา 

Student exit 

survey 

Employer 

survey 

PO 1 ควำมรู้ทำง
..... 

Clo1 

Clo2 

MExx1,MExx2, 

MExx3, MExx4 

  x x 

PO 2กำรวิเครำะห์
ปัญหำ 

Clo3 

Clo4 
MExx5, MExx6 MExx10 x   

PO 3           
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 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
2) ระบุความถ่ีของการประเมินผลแบบต่าง ๆ  
ให้แสดงความถี่ของการประเมินแบบ direct และ indirect ที่แสดงไว้ในแต่ละ PO 
อาจบรรยายและแสดงในตารางสรุปในแต่ละ PO ในแต่ละปีการศึกษา 

 ผลลัพธ์การศึกษา Direct 

assessment 

Frequency Indirect 

assessment 

Frequency 

PO1. ………. MExx1 

MExx2 

MExx3 

ทกุปีกำรศกึษำ 
ทกุเทอม 

ทกุปีกำรศกึษำ 

Student exit survey 

Student survey ของ
วิชำ 

ทกุปีกำรศกึษำ 
ทกุปีกำรศกึษำ 

PO2. ……………    …………. MExx4 

MExx5 

ทกุปีกำรศกึษำ 
ทกุปีกำรศกึษำ 

Student exit survey 

  
ทกุปีกำรศกึษำ 
  

PO3 ………………… MExx6 

MExx7 

MExx8 

ทกุปีกำรศกึษำ 
ทกุปีกำรศกึษำ 
ทกุปีกำรศกึษำ 

Student exit survey 

  
ทกุปีกำรศกึษำ 
  

          
          
          

PO11 ………………… MEx12 ทกุปีกำรศกึษำ Student exit survey 

Employer survey 

ทกุปีกำรศกึษำ 
ทกุปีกำรศกึษำ 

ตัวอย่างรูปแบบหน่ึง 
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 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
3) ระบุระดับความส าเร็จที่คาดหวังของผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน  

โดยหลักหลักสูตรต้องแสดงระดับความส าเร็จที่หลักสูตรคาดหวังในแต่ละ PO 

(เข่น 70% ของนิสิตนักศึกษาที่สามารถประเมินผ่านใน PO นัน้ๆ หรือ อาจแยกเป็น
ระดับความส าเร็จที่คาดหวังจากการประเมินแบบ direct และจาก indirect) 

หากหลักสูตรประเมนิย่อยลงถงึ Course Learning Outcome (CLO) หรือ Performance 
Indicator (PI) จะต้องสรุปผลการประเมนิกลับไปสู่ผลการประเมนิในระดับ PO ในแต่ละ
ตัว ให้ครบ 11 ตัว 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
3) ระบุระดบัความส าเร็จที่คาดหวังของผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน  

โดยหลักหลักสูตรต้องแสดงระดบัความส าเร็จที่หลักสูตรคาดหวังในแต่ละ PO 
ตวัอย่างรูปแบบของการก าหนดระดบัความส าเร็จที่คาดหวัง 
อาจใช้นับจ านวนนิสิตนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ของส่วนของข้อสอบที่ใช้ตัดสิน PO หรือ CLO ที่
รายวิชาก าหนดต่อจ านวนนิสิตทัง้หมดของหลักสูตรที่ลงทะเบียน 

เช่น ระดบัความส าเร็จที่คาดหวังตัดสินจาก 
 70% ของจ านวนนิสิตนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 75% (หรือ เกณฑ์ 4 จาก 5 ของ Rubric) ของคะแนน
ของส่วนของข้อสอบที่ใช้ตัดสิน PO หรือ CLO ที่รายวิชาก าหนด 
 

อาจใช้ค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนที่นิสิตนักศึกษาที่สอบได้ของส่วนของข้อสอบที่ใช้ตัดสิน PO หรือ 
CLO ที่รายวิชาก าหนด 
เช่น ระดบัความส าเร็จที่คาดหวังตัดสินจาก  
คะแนนเฉลี่ยส่วนของข้อสอบที่ใช้ตัดสิน PO หรือ CLO ที่รายวิชาก าหนดของนิสิตนักศึกษา 

มากกว่า 70% 
หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดเหล่านีใ้นการเขียน SER 
 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
3) ระบุระดับความส าเร็จที่คาดหวังของผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน  

ระดับความส าเร็จที่หลักสูตรคาดหวังในแต่ละ PO เป็นส่ิงที่ทางกรรมการบริหาร
หลักสูตรควรมีการวเิคราะห์และตกลงกันกับอาจารย์หัวหน้ารายวชิาโดยยึดถือการที่จะ
ให้หลักสูตรมีการพฒันาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ พฒันาให้นิสิตนักศึกษามี
ความรู้ความสามารถตาม PO ที่ก าหนด 

กรรมการบริหารหลักสูตรไม่ควรใช้ระดับความส าเร็จต ่า ๆ เพื่อให้การเรียนการสอน
ผ่าน PO หมด เพื่อจะได้ไม่ต้องแสดงมาตรการการพฒันาในเกณฑ์นี ้

จุดมุ่งหมายของการประเมินการเรียนการสอนแบบ OBE คือการพฒันาให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จที่คาดหวังเหมือนการก าหนด Benchmark ที่หลักสูตรจะผ่าน 

Benchmark สามารถขยับเปล่ียนแปลงได้เสมอ อาจเร่ิมจากตัวเลขต ่า ๆ ในตอนเร่ิมต้น
ของระบบ และเพิ่มสูงขึน้เม่ือมีความพร้อมมากขึน้  

 

 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
3) ระบุระดับความส าเร็จที่คาดหวังของผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน  

สิ่งที่ทางมาตรฐานสากลให้ความส าคัญกับการประเมนิมาตรฐานการศึกษาคือ 

การพฒันาต่อเน่ืองของหลักสูตร 

ไม่ใช่การพยายามเปล่ียนแปลงตัวเลขหรือเงื่อนไขเพื่อให้ผ่าน PO โดยไม่ได้สะท้อนถึง
คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง (ตัวเลขต ่า) 

หลักสูตรสามารถได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ถงึแม้ว่าในช่วงการประเมิน
ที่อาจใช้ช่วงเวลา 2 ปีการศึกษาหรือมากกว่า ยังมี PO หลายตัวไม่สามารถผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด แต่หลักสูตรสามารถแสดงกระบวนงานและผลลัพธ์ของการพฒันาและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนัน้หลักสูตรควรก าหนดระดับความส าเร็จและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการ
บริหารหลักสูตรของสถาบัน 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
4) สรุปผลจากกระบวนการประเมนิผลแบบต่าง ๆ (เป็นดัชนีที่วัดได้) และการ
วิเคราะห์ความส าเร็จที่ได้รับของการพฒันาผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน 

 ควรมีผลการประเมนิอย่างน้อย 2 ปีการศึกษาต่อเน่ือง 

 

หวัข้อนีจ้ะเป็นการแสดงรายละเอียดของการประเมนิผลของ PO ของหลักสูตร 
ให้ครบทัง้ 11  ตัว (TABEE) 

ในกรณีที่ PO ของหลักสูตรไม่ตรงกับ PO ของ TABEE  

ขอให้ทางหลักสูตรด าเนินการกระจายผลการประเมนิของ PO ของหลักสูตรให้
มาอยู่ในรูป ผลประเมนิ PO 11 ตัว ของ TABEE 

 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
ในกรณีที่หลักสูตรเลือก PO แตกต่างจาก PO ของ TABEE 11 ตัว 

ขอให้หลักสูตรกระจายผลการประเมนิที่ท าไว้ที่ PO หลักสูตร (ยกตัวอย่าง 7 ตัว) 

กลับมาที่ PO ของ TABEE 11 ตัว อีกท ี

ตัวอย่างเช่น PO ของหลักสูตรตัวที่ 1 ตรงกับ PO ของ TABEE ตัวที่ 1 2 และ 5 

เป็นหน้าที่ของหลักสูตรที่ต้องแสดงให้ทาง PEV เหน็ได้ว่ามีการประเมินผลใน 
PO ของ TABEE ตัวที่ 1 2 และ 5 แยกจากกัน (อาจใช้วิชาเดียวกันได้ แต่ต้องมี
การแสดงรายละเอียดการประเมินให้เข้าใจได้ว่าเป็นไปตามข้อก าหนด) 

กล่าวคือ หากหลักสูตรก าหนด PO 7 ตัว มีการประเมนิอยู่ 

แต่ในการขอประเมนิจาก TABEE  

หลักสูตรต้องแสดงผลการประเมนิแยกทลีะ PO ให้ครบทัง้ 11 ตัวตามข้อก าหนด
ของ TABEE 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
ดงันัน้ในส่วนนี ้ขอให้หลักสูตรแสดงรายละเอียดการประเมนิผลและ
แสดงผลของการประเมนิผลที่มาจาก Direct assessment และ Indirect 
assessment ของรายวชิาต่าง ๆ ที่รับผดิชอบใน PO นัน้ ๆ ในแต่ละปี
การศกึษา และสรุปผลของแต่ละ PO น ามาเทยีบกับระดบัความส าเร็จที่
คาดหวังของ PO นัน้ ๆ 

ในหวัข้อนี ้หลักสูตรสามารถแสดงรายละเอียดของการประเมนิผลโดย
แสดงตัวอย่างของข้อสอบที่ใช้ (embedded question) แนบมาใน SER หรือ
อาจชีแ้จงที่มาของการประเมินผลในรายละเอียด โดยเตรียมหลักฐานไว้ให้
ตรวจสอบในตอนผู้ตรวจประเมนิไปตรวจตอนเยี่ยมสถาบนั 

ท าให้ครบ PO ทัง้ 11 ตัว  

แต่ละ PO ควรมีข้อมูลผลการประเมนิที่สมบรูณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศกึษา 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 

การเขียน SER ในส่วนนีไ้ม่ได้มีรูปแบบที่ตายตวั 

หลักสูตรสามารถเขียนในรูปแบบที่หลักสูตรเลือกเองได้
ตราบที่สามารถส่ือสารกับผู้ตรวจประเมินให้เข้าใจโดยง่าย 
และมีเนือ้หาสอดคล้องและครบถ้วนตามข้อก าหนดของ 
TABEE 
Course Portfolio ของรายวชิา จะเป็นเคร่ืองมือหลักที่ช่วยในการเกบ็
ข้อมูลในการประเมนิผล PO และเป็นส่วนหน่ึงของหลักฐานการ
พัฒนาต่อเน่ือง 



ตัวอย่างการเขียน Course Portfolio 
รูปแบบหน่ึง 

ได้รับอนุญาตจาก ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 







ตัวอย่างการเขียน Course Portfolio 
รูปแบบหน่ึง 



ตัวอย่างการเขียน Course Portfolio 
รูปแบบหน่ึง 



ตัวอย่างการเขียน Course Portfolio 
รูปแบบหน่ึง 



ตัวอย่างการเขียน Course Portfolio 
รูปแบบหน่ึง 



สิ่งที่ได้จาก Course Portfolio ของแต่ละรายวชิา คือ หลักฐาน
พฤตกิรรมการเรียนการสอนของรายวชิานัน้ ผลการประเมนิ PO ที่
รายวชิารับผิดชอบเป็นดัชนีตัวเลขที่วัดได้ (จ านวนนิสิตนักศกึษาทัง้
ชัน้ของการเรียน (ต้องรวมทุก sectionของนิสิตนักศกึษาในหลักสูตร) 
(ตย ของหลักสูตรเคร่ืองกล แยกจากหลักสูตรยานยนต์ หลักสูตร
ปิโตรเลียม และหลักสูตรนิวเคลียร์)) สามารถแสดงถงึระดับความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลต่าง ๆ  ข้อมูลแบบฝึกหัด การบ้าน ตัวอย่าง
กระดาษค าตอบ วธีิให้คะแนน การประเมนิผล แนวทางการพัฒนา
ต่อเน่ืองในระดับรายวชิา 
 

กรรมการหลักสูตรจะน าผลการประเมนิ PO และการพัฒนาต่อเน่ือง
ระดับรายวชิาไปวเิคราะห์และรวบรวมกับรายวชิาอ่ืนเพื่อไปเป็นการ
ประเมนิผล PO และการพัฒนาต่อเน่ืองในระดับหลักสูตรต่อไป 
 

หลักสูตรสามารถแสดงกระบวนการจัดท าและตัวอย่างชอง Course 
Portfolio ในเกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
ตัวอย่าง 1  ในกรณีที่มี CLO (หรือจะเรียกเป็น PI หรือ ดัชนีตัวอ่ืน) หลายตัวใน PO 1 ตัว 
เม่ือบรรยายในแต่ละหัวข้อแล้ว สามารถแสดงผลการประเมินผ่านตาราง และอาจแสดงที่มาของ
ผลการประเมินผ่าน embedded question ในเอกสาร SER  หรือ อ้างองิใน Course Portfolio ที่
สามารถแสดงหลักฐานให้ตรวจได้ 
รูปแบบอย่างหน่ึง ของการน าเสนอของตารางสรุป 

CLO 1. สามารถประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
  MExx1           MExx2……… เฉลี่ย 

วิธีกำรประเมิน ข้อสอบ ข้อสอบ   

ระดบัควำมส ำเร็จที่
คำดหวงั 

70%  70%   

ปีกำรศกึษำ 2559 65% 66% 65.5% 

ปีกำรศกึษำ 2560 67% 70% 68.5% 

ปีกำรศกึษำ 2561 69% 68% 68.5% 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 

 

 

 
 
อาจแสดงรายละเอียด embedded question 
จากนัน้อธิบายกระบวนงาน และท าการสรุปผลการประเมนิของ PO นัน้  

สดัสว่น Direct 1 40%   Direct 2 40%   student survey 20%   ( ในกรณีที่สดัสว่น CLO1 และ CLO2 มีคำ่เทำ่กนั) 

CLO 2. สามารถประยุกต์ความรู้พืน้ฐานทางวิศวกรรม และเฉพาะทางวิศวกรรม 
  MExx3           MExx4……… เฉลี่ย 

วิธีกำรประเมิน ข้อสอบ ข้อสอบ   

ระดบัควำมส ำเร็จที่
คำดหวงั 

70%  70%   

ปีกำรศกึษำ 2559 64% 64% 64.0% 

ปีกำรศกึษำ 2560 65% 68% 66..5% 

ปีกำรศกึษำ 2561 67% 69% 68% 

PO 1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพืน้ฐานทางวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน Direct 1 Direct 2 Student exit 

survey 
รวมตาม

สัดส่วน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
CLO1 CLO2 Avg CLO1 CLO2 Avg 

ปีกำรศกึษำ 2559 65% 64% 64.5% 66% 64% 65% 72% 66.2% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2560 67% 65% 66% 70% 68% 69% 74% 68.8% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2561 69% 67% 68% 68% 69% 68.5% 78% 70.2% ผำ่น 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
ตัวอย่าง 2 ในกรณีที่หลักสูตรจะน าเสนอผลการประเมินในแต่ละ PO เป็นภาพรวม 
เม่ือบรรยายในแต่ละหัวข้อแล้ว สามารถแสดงผลการประเมินผ่านตาราง 
รูปแบบอย่างหน่ึง ของการน าเสนอของตารางสรุป 

PO 1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพืน้ฐานทางวิศวกรรม 
  MExx1           MExx2.. MExx4. Student 

exit survey 
รวมตามสัดส่วน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

วิธีกำรประเมิน ข้อสอบ ข้อสอบ ข้อสอบ       

ระดบัควำมส ำเร็จที่
คำดหวงั 

70%  70% 70% 70%     

ปีกำรศกึษำ 2559 64% 64% 65% 72% 65.5% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2560 65% 68% 67% 74% 67.8% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2561 67% 69% 72% 78% 70.5% ผำ่น 
  65.3% 67% 68% 74..7%     

สดัสว่น MExx1 30% MExx2 30% MExx4 25%   student survey 15% 

 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
ตัวอย่าง 3 ในกรณีที่หลักสูตรจะน าเสนอผลการประเมินในแต่ละ PO เป็นภาพรวม 
เม่ือบรรยายในแต่ละหัวข้อแล้ว สามารถแสดงผลการประเมินผ่านตาราง 
รูปแบบอย่างหน่ึงของการน าเสนอของตารางสรุปแยกจากกัน ของผลการประเมินแบบ Direct และแบบ Indirect 

PO 1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพืน้ฐานทางวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน Direct 1 Direct 2 รวม Direct Ass ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ปีกำรศกึษำ 2559 64.5% 65% 64.75% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2560 66% 69% 67.5% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2561 68% 68.5% 68.25% ไมผ่ำ่น 
    

PO 1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพืน้ฐานทางวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน Student 

survey 

Employer 

survey 

Student exit 

survey 
รวม Indirect 

ตามสัดส่วน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ปีกำรศกึษำ 2559 67.7% 64.3% 72% 68% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2560 68.7% 66.7% 74% 69.7% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2561 68.7% 68% 78% 71.3% ผำ่น 
    

สดัสว่น student survey 40%   Employer survey 30%   student exit survey 30% 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
ตัวอย่าง 3 ในกรณีที่หลักสูตรจะน าเสนอผลการประเมินในแต่ละ PO เป็นภาพรวม 
เม่ือบรรยายในแต่ละหัวข้อแล้ว สามารถแสดงผลการประเมินผ่านตาราง 
รูปแบบอย่างหน่ึงของการน าเสนอของตารางสรุปแยกจากกัน ของผลการประเมินแบบ Direct และแบบ Indirect 

PO 1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพืน้ฐานทางวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน CLO1 CLO2 รวม direct ass ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ปีกำรศกึษำ 2559 67.7% 64.3% 66% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2560 68.7% 66.7% 67.7% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2561 68.7% 68% 68.4% ไมผ่ำ่น 

เฉลีย่ 68.3% 66.3%     

PO 1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพืน้ฐานทางวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน Student 

survey 

Employer 

survey 

Student exit 

survey 
รวม Indirect 

ตามสัดส่วน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ปีกำรศกึษำ 2559 67.7% 64.3% 72% 68% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2560 68.7% 66.7% 74% 69.7% ไมผ่ำ่น 

ปีกำรศกึษำ 2561 68.7% 68% 78% 71.3% ผำ่น 

เฉลีย่ 68.3% 66.3% 73..7%     

สดัสว่น student survey 40%   Employer survey 30%   student exit survey 30% 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 
 1. ผลลัพธ์การศึกษา 
PO 1 
PO 2 
PO 3 
PO 4 
 
 
PO 11  
ในข้อ 1 เกณฑ์ข้อ 4 หวัข้อ 1 จะต้องแสดงรายละเอียดตามที่แสดง
ไว้ก่อนหน้าทลีะ PO จนครบ PO 11 ตัวของ TABEE 

สดัสว่น student survey 40%   Employer survey 30%   student exit survey 30% 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

2. การพฒันาต่อเน่ือง 
• อธิบายว่าผลของการประเมินผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา และข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ถูก

น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อเน่ือง  

• อธิบายผลที่ได้รับจากการปรับปรุงแก้ไขภายหลังการประเมนิผลลัพธ์การศึกษา และระบุ
แผนพฒันา และปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตที่เป็นผลจากประเมินครัง้ล่าสุดและอธิบาย
หลักการและเหตุผลโดยย่อ 

• การด าเนินการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ขอให้หลักสูตรอธิบายและแสดงหลักฐานการด าเนินการ
ในแต่ละช่วงเวลา (อย่างน้อยทุกปีการศึกษา) 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

2. การพฒันาต่อเน่ือง 

- มีหลักฐานแสดงกระบวนงานในการน าผลการประเมนิ PO ทัง้หมดของหลักสูตรและ
ข้อมูลอ่ืนไป ใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาหลักสูตร 

- มีกระบวนงานภายในในระดับหลักสูตรในการพฒันา เช่น มีกระบวนงานที่ชัดเจนที่
กรรมการหลักสูตรน าผลการประเมนิทัง้หมดท าการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชา มี
กระบวนงานแจ้งกลับไปยังรายวิชาเพื่อการพฒันา  

- มีกระบวนงานที่น าผลการประเมนิ PO ทัง้หลักสูตรไปด าเนินการแจ้งและขอความ
คดิเหน็ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต) และ IAB เพื่อใช้ในการพฒันาหลักสูตร (การแก้ไข 
PEO) 

 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

2. การพฒันาต่อเน่ือง 

- มีหลักฐานแสดงกระบวนงานในการน าผลการประเมนิ PO ทัง้หมดของหลักสูตรและ
ข้อมูลอ่ืนไป ใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาหลักสูตร 

ตัวอย่าง  

แสดงและอธิบายกระบวนงาน  

ใครถูกก าหนดให้เป็นคนรวบรวมผลการประเมนิ PO ระดับรายวิชามารวมเป็นผลการ
ประเมิน PO ระดับหลักสูตร 

รวบรวมแล้วท าอะไรต่อ ใครเป็นคนประเมนิ ใครเป็นคนวิเคราะห์ 

ได้ผลวิเคราะห์แล้วท าอะไรต่อ ใครเป็นคนท า ใครเป็นคนตรวจสอบ ด าเนินการเสร็จ
แล้วส่งต่อไปที่ไหน 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

2. การพฒันาต่อเน่ือง 

อธิบายกระบวนงานในการน าผลการประเมนิ PO ทัง้ 11 ตัว ในแต่ละปีการศึกษา มาท าการ
พฒันาหลักสูตรในระดับรายวชิา และระดับหลักสูตร 

ตัวอย่าง หากในปีการศีกษา 2559 มีผลการประเมนิ PO ที่ไม่ผ่าน หลักสูตรจะด าเนินการแก้ไข
หรือพฒันาอย่างไร ให้แสดงกระบวนงานและมาตรการการแก้ไขและพฒันา 

และพจิารณาต่อว่าเม่ือด าเนินการแก้ไขตามมาตรการจากการพจิารณาผลเม่ือสิน้ปีการศึกษา 
2559 แล้ว ท าการวัดผลการประเมิน PO ในปีการศึกษา 2560 อีกท ีแล้วท าการวเิคราะห์ต่อว่ามี
การพฒันาอะไรดีขึน้หรือไม่ดีขึน้อีกจากมาตรการที่ก าหนดใหม่ในแต่ละปีการศึกษา = การ
พฒันาต่อเน่ือง   (ท าทุก PO 11 ตัว) 

ควรมีกระบวนงานที่จะน าผลการประเมนิ PO และปัญหา รวมทัง้ค าแนะน าแจ้งกลับให้ อาจารย์
ที่เก่ียวข้อง (อาจารย์ในรายวชิา และอาจารย์ในรายวชิาก่อนหน้าและตามหลัง)  ทราบ และ
พจิารณาด าเนินการแก้ไขในงานพฒันาต่อเน่ือง 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

2. การพฒันาต่อเน่ือง 

ในหวัข้อย่อยนีข้อให้หลักสูตรแสดงการพฒันาต่อเน่ืองในแต่ละ PO ให้ครบทัง้ 11 
ตวั โดยแสดงผลการพฒันาที่หลักสูตรได้ด าเนินการอย่างน้อย 2 ปีการศกึษา
ต่อเน่ือง 



ส่วนที่ 5. เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเน่ือง 

3 ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
• ให้เตรียมข้อมูลอ่ืน ๆ และรายงานผลการประเมนิผลลัพธ์การศึกษา ประกอบเกณฑ์ข้อ 4 
การพฒันาต่อเน่ือง ให้คณะผู้ตรวจประเมนิฯ ตรวจทาน ในระหว่างการตรวจเยี่ยม
สถาบนัการศึกษา ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น รายงานการประชุม ในการพจิารณารายงานผลจากการ
ประเมนิผลลัพธ์การศึกษา และข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 





 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 











ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

1. หลักสูตร 

ควรมีค าอธิบาย บรรยาย นอกเหนือจากการแสดงด้วยตารางเพื่อให้ PEV สามารถ
เข้าใจได้โดยง่าย 
ในกรณีที่หลักสูตรมีการเลือกรายวิชาที่เป็นวิชาทางวิศวกรรมมาใส่ในหมวดของ
วิชาคณิตศาสตร์และพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้จ านวนหน่วยกติในหมวดวิชาครบ
ตามข้อก าหนดของ TABEE  ขอให้หลักสูตรท าสัญลักษณ์พเิศษ (เช่น ใส่ดอกจัน
หลังช่ือวิชา) และก าหนดจ านวนหน่วยกติเป็นสัดส่วนของหน่วยกติเตม็ของวิชา
ตามเงื่อนไขที่แสดงไว้ในห้วข้อย่อย 4 นี ้ 





ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

• ในกรณีที่หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในช่วงเวลาที่ ย่ืนขอประเมนิ 

• กล่าวคือข้อมูลที่ใช้ในการประเมนิผลซึ่งใช้ในการเขียน SER เพื่อยื่นขอประเมนินัน้
มาจากนิสตินักศกึษาทัง้หลักสูตรก่อนหน้าและหลักสูตรปัจจุบัน (ที่ปรับปรุงใหม่) 

• ขอให้หลักสูตรแสดงรายละเอียดของหลักสูตรทัง้ 2 หลักสูตร ตามหัวข้อที่ก าหนด
ในเกณฑ์นี ้และอธิบายรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงรายวชิาใน
หลักสูตร 

 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

แสดงความสัมพนัธ์ของวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ไปสนับสนุน PEO 
ต่าง ๆ ของหลักสูตร 
อาจแสดงอยู่ในรูปการบรรยายกจิกรรมและวิชาในหลักสูตรที่สนับสนุน 
PEO  
หรือใช้แสดงเป็น ตารางหรือแผนภาพของความสัมพนัธ์ของวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรที่ไปสนับสนุน PEO  
 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 
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ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 
หลักสูตรจะต้องมีโครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมหมวดความรู้ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้

1. หมวดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ มีหน่วยกติรวมกันไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกติในระบบทวิภาค หรือมีภาระการศึกษาเทยีบเท่า 1 ปี
การศึกษา 

2. หมวดความรู้ด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุมความรู้พืน้ฐานทางวิศวกรรม และ
ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมของแต่ละสาขา เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าไปใช้
ในการออกแบบและการแก้ไขปัญหาตามข้อก าหนดงานวิศวกรรมได้อย่าง
เหมาะสม มีหน่วยกติรวมกัน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกติในระบบทวิภาค หรือมี
ภาระการศึกษาเทยีบเท่า 1 ½ ปีการศึกษา 

3. หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปมีหน่วยกติรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ
ในระบบทวิภาค หรือมีภาระการศึกษาเทยีบเท่า 1 ปีการศึกษา 

 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

หลักสูตรสามารถแสดงหลักฐานแสดงการมีส่วนการใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์มาจากรายวิชาอื่น โดยเทยีบเป็นสัดส่วนของหน่วยกติ
เตม็ของรายวิชาดังกล่าว มาเพิ่มเตมิให้กับจ านวนหน่วยกติของรายวิชาใน
หมวดวิชานี ้โดยต้องแสดงหลักฐานจากประมวลรายวิชาที่ท าการสอนจริง  
และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับคณะ เช่น ฝ่ายวิชาการ
ของคณะ 

 

หลักสูตรต้องจัดให้มีการฝึกงาน วิศวกรรม และมีโครงงานวิศวกรรมในการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการออกแบบทางวิศวกรรมในชัน้ปีที่ 
4 ที่ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาน าความรู้และการฝึกปฏบิตัทิี่เรียนมาแล้วมาใช้
ควบคู่กับมาตรฐานงานทางวิศวกรรมภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดงานที่
เกดิขึน้ในการปฎบิตัวิิชาชีพ 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 
หลักสูตรสามารถแสดงหลักฐานแสดงการมีส่วนการใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์มาจาก
รายวชิาอื่น โดยเทียบเป็นสัดส่วนของหน่วยกิตเตม็ของรายวชิาดังกล่าว มาเพิ่มเตมิให้กับจ านวนหน่วยกิตของ
รายวชิาในหมวดวชิานี ้โดยต้องแสดงหลักฐานจากประมวลรายวชิาที่ท าการสอนจริง  และมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับคณะ เช่น ฝ่ายวชิาการของคณะ 

 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา เนือ้หาส่วนท่ีใช้ความรู้คณิตศาสตร์

และพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

จ านวนช่ัวมงท่ี

สอน/ใช้ความรู้ 

หน่วยกิตเทียบเท่า 

2103xx1 YYYYYYY Mathematical modeling of 

engineering systems, Laplace 

transform technique, block 

diagram, Modelling of physical 

system, time domain analysis and 

solution of differential 

equation,….. 

9 ชัว่โมง 0.6 หน่วยกิต 

2103xx2 ZZZZZZZ Overview of numerical methods, 

roots of linear equations, Solving 

of non-linear equations, Solving of 

linear equations, interpolations, 

Least-square curve fitting, 

numerical integrations, numerical 

differentiation, Ordinary 

differential equations, Partial 

differential equations,….. 

24 ชัว่โมง 1.6 หน่วยกิต 

2103xx3 QQQQQ Linearization (Tailor series first 

order approximation), Solving 

ordinary differential equations, 

Fourier series, Fourier transform, 

Eigen value problems,  

15 ชัว่โมง 1    หน่วยกิต 

    รวม 48 ชัว่โมง 3.2  หน่วยกิต 

ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของการ
เสนอหลักฐานการแสดงสัดส่วน
ของวชิาทางวศิวกรรมที่น ามาใช้
ในหมวดวชิาคณิตศาสตรและ
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

หลักสูตรต้องจัดให้มีการฝึกงาน วศิวกรรม และมีโครงงาน
วศิวกรรมในการแก้ไขปัญหาทางวศิวกรรมที่ซับซ้อน หรือการ
ออกแบบทางวศิวกรรมในชัน้ปีที่ 4 ที่ก าหนดให้นิสิตนักศกึษาน า
ความรู้และการฝึกปฏบัิตทิี่เรียนมาแล้วมาใช้ควบคู่กับมาตรฐานงาน
ทางวศิวกรรมภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดงานที่เกดิขึน้ในการ
ปฎิบัตวิชิาชีพ 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

-อธิบายกระบวนงานในการจัดการในหลักสูตรเพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถมี
ความสามารถในการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
กล่าวถงึการเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาก่อนมาเรียนวิชาที่รับผิดชอบ
การออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน (complex engineering 
problem) 
-อธิบายรายละเอียดการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว (capstone design course)  
กระบวนงานในการก าหนดหวัข้อปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนจากอุตสาหกรรม 
และจากแหล่งที่เป็นที่ยอมรับ (ใช้ปัญหาจากงานวิชาชีพจริง และ/หรือปัญหาจาก
อุตสาหกรรมที่เป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน) 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

-อธิบายกระบวนงานในด าเนินการในการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว (การ
ประมวลความรู้ด้านต่าง ๆ จากรายวิชาที่เรียนไปแล้ว และการใช้ข้อก าหนด
มาตรฐานงานทางวิศวกรรม และเงื่อนไขที่เกดิขึน้ในการปฏบิตัวิิชาชีพ) 
-อธิบายและแสดงกระบวนการการประเมินผลของวิชาที่เป็นที่ยอมรับ 
-อธิบายและแสดงกระบวนการที่น าผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ/หรือผุ้เช่ียวชาญ
ในภาคอุตสาหกรรม มาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน และการประมวลผล 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

-อธิบายการจัดการสหกจิศึกษาว่าจะมีการประเมนิผล PO ที่เก่ียวข้องอย่างไร 
หาก PO ที่เก่ียวข้องกับสหกจิศึกษานัน้มีเร่ืองของ capstone design ให้อธิบาย
กระบวนงานในการท าให้มั่นใจว่าการเรียนสหกจิศึกษาสามารถตอบสนองต่อการ
ออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซัอนได้ (แน่ใจว่าหวัข้อการแก้ปัญหา
ของสหกจิศึกษาเข้าข่ายการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ไม่ใช่ปัญหาทั่วไป
ในทางอุตสาหกรรม) 
-อธิบายกระบวนงานที่สามารถเกดิความมั่นใจได้ว่า นิสิตนักศึกษาที่เลือกไปสหกจิ
ศึกษากับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ไปสหกจิศึกษามีการเรียนการสอนตอบสนอง PO 
เท่าเทยีมกัน 
-แสดงตารางความสัมพนัธ์การจัดการสหกจิศกึษากับ PO 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

-ขอให้หลักสูตรแสดงเนือ้หาการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาและรวบรวม
เป็นแฟ้มประจ ารายวิชา  (Course Portfolio) ดังที่แสดงไว้ในหวัข้อ
เกณฑ์ข้อ 4  
-อธิบายการท า Course Portfolio ของรายวิชาต่าง ๆ ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
-แสดงตัวอย่างของ Course Portfolio ของรายวิชาอย่างน้อย 2 รายวิชา 
เตรียม Course Portfolio ของทุกรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ คณะ
ผู้ตรวจประเมนิสามารถไปตรวจสอบได้ 



ตัวอย่างการเขียน course portfolio 
รูปแบบหน่ึง 



ตัวอย่างการเขียน course portfolio 
รูปแบบหน่ึง 



ตัวอย่างการเขียน course portfolio 
รูปแบบหน่ึง 



ตัวอย่างการเขียน course portfolio 
รูปแบบหน่ึง 



ส่วนที่ 6. เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

2. ประมวลรายวชิา 

 

อธิบายรูปแบบของการจัดท าประมวลรายวชิา (Course Syllabus) ของ
รายวชิาต่างๆ ทุกรายวชิาในหลักสูตร แสดงให้เหน็ว่าประมวลรายวชิา
ที่จัดท าเป็นไปตามข้อก าหนด และสอดคล้องกับ PEO และ PO 
รวบรวมประมวลรายวชิาทุกรายวชิาของหลักสูตรเสนอมาในเอกสาร
ประกอบ 2 



ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
ประมวลรายวิชา 



ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
ประมวลรายวิชา 



ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
ประมวลรายวิชา 



ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
ประมวลรายวิชา 



ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
ประมวลรายวิชา 



ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
ประมวลรายวิชา 



ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
ประมวลรายวิชา 



ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงของ
ประมวลรายวิชา 











ส่วนที่ 7. เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 

สถาบันการศกึษาจะต้องจัดให้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรใน
จ านวนที่เพียงพอ  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒกิารศึกษา และมี
ความสามารถครอบคลุมเนือ้หาวชิาการและวิชาชีพที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องมีจ านวนเพียงพอในการให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าวชิาชีพ มีการพัฒนาวชิาชีพ และมีกจิกรรมสัมพันธ์กับ
สมาคมวชิาชีพและองค์กรภาคอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องแสดงให้เหน็ได้ว่ามี
ความสามารถชีแ้นะและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในด้านวชิาการและ
วชิาชีพอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนด าเนินการพัฒนาและใช้กระบวนการเรียนการ
สอนและประเมนิผลเพื่อให้เกดิการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อเน่ือง 
ให้ได้ผลลัพธ์การศกึษาตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 





ส่วนที่ 7. เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 



ส่วนที่ 7. เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 

ขอให้หลักสูตรแสดงรายละเอียดของหมวดงานพฒันาวิชาชีพของอาจารย์แต่ละท่านว่า
เป็นอะไร เพื่อให้ PEV เข้าใจ 
ควรมีการอธิบายโดยสังเขปของข้อมูลที่แสดงในตาราง 



ส่วนที่ 7. เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 



ส่วนที่ 7. เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 

กระบวนงาน 
การวเิคราะห์ความเพียงพอจ านวนและคุณภาพอาจารย์ (มีจ านวนและคุณภาพตรงสาขา(ย่อย)ที่
หลักสูตรจัดการ) 
การวเิคราะห์ความเพียงพอโดยอ้างองิกับผลการประเมิน PO ของหลักสูตร ผลการสอบถามนิสิต
นักศึกษาที่เก่ียวข้องกับการสัมฤทธ์ิผลของ PO ผลการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตที่เก่ียวข้องกับการสัมฤทธ์ิผล
ของ PO  
กระบวนงาน 
การก าหนดและวเิคราห์ความเพียงพอของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวชิาการ วชิาชีพ และจติวทิยานิสิต
นักศึกษา 
กระบวนงานที่ก ากับและตรวจสอบให้แน่ใจว่านิสิตนักศึกษาสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยง่าย 
กระบวนงานที่สามารถให้แน่ใจว่าสามารถดูแลนิสิตนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนและด้านอ่ืน ๆ  
แสดงกิจกรรมที่อาจารย์ในหลักสูตรไปสัมพันธ์กับสมาคมวชิาชีพ และภาคอุตสาหกรรม 



ส่วนที่ 7. เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 

  

  

หัวข้อ 

ระดับความเชื่อม่ันว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถบรรลุ

ผลลัพธ์ตามหัวข้อที่ก าหนด 

ไมม่ีควำม
เช่ือมัน่เลย 

เช่ือมัน่ต ่ำ เช่ือมัน่
ปำนกลำง 

เช่ือมัน่
สงู 

เช่ือมัน่
สงูสดุ 

1 2 3 4 5 
อำจำรย์มีปริมำณเพียงพอในกำรเรียนกำรสอน           

อำจำรย์มีควำมรู้ในวืชำชีพและวิชำที่เหมำะสมกบักำร
เรียนกำรสอน 

          

อำจำรย์สำมำรถให้กำรปรึกษำทำงวิชำกำรได้เหมำะสม
และสำมำรถเข้ำหำได้ง่ำย 

          

อำจำรย์สำมำรถให้กำรปรึกษำทำงวิชำชีพได้เหมำะสม
และสำมำรถเข้ำหำได้ง่ำย 

          

            

            

            

ตัวอย่างแบบหน่ึงของการใช้เคร่ืองมือการประเมนิทางอ้อมมาช่วย
สนับสนุนในเร่ืองความพอเพียงและเหมาะสมในเกณฑ์ข้อ 6 



ส่วนที่ 7. เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 

ขอให้หลักสูตรแสดงรายละเอียดของหมวดงานพฒันาวิชาชีพ
ของอาจารย์แต่ละท่านว่าเป็นอะไร เพื่อให้ PEV เข้าใจ 



ส่วนที่ 7. เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 





ส่วนที่ 8. เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร ห้องสมุด ห้องคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณ
เพียงพอและเหมาะสมที่จะท าให้มีการกระตุ้นและก่อให้เกดิบรรยากาศในการ
เรียนรู้การพัฒนาความรู้วชิาการ ตลอดจนกจิกรรมการปฏบัิตวิชิาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง หลักสูตรจะต้องจัดให้นิสตินักศกึษามีโอกาสเรียนรู้และใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในงานวชิาชีพที่ทันสมัย สถาบันการศกึษาจะต้องจัดให้มีการเรียนรู้ผ่าน
โครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิตนักศกึษาและคณาจารย์
สามารถพัฒนาความรู้วชิาการและมีกจิกรรมวชิาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสูตร 



ส่วนที่ 8. เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

แสดงรายละเอียด  
วิเคราะห์ความเพยีงพอ 
เน้นเร่ืองมาตรการความปลอดภยัในการใช้อุปกรณ์ในโรงประลอง และ
ห้องปฏบิตักิาร 
อุปกรณ์ความปลอดภยัที่เพียงพอและไม่หมดอายุการใช้งาน 
คู่มือและกระบวนงานเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ความปลอดภยั 
มาตรการการด าเนินการในกรณีที่เกดิอุบตัเิหตุในการเรียนการสอน 
 



ส่วนที่ 8. เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

ขอให้หลักสูตรแสดงข้อมูลและแสดงการประเมนิความพอเพยีง 
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการผ่าน PO  



ส่วนที่ 8. เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

ให้หลักสูตรแสดงหลักฐานว่านิสิตนักศึกษาได้รับค าแนะน า เอกสารคู่มือการใช้ อุปกรณ์และการ
บริการศูนย์การเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเคร่ืองมือในห้องปฎบิตักิารและโรง
ประลองอย่างเหมาะสมและพอเพียง 



ส่วนที่ 8. เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

ให้อธิบายนโยบายและกระบวนงานที่เก่ียวกับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่นิสิตนักศึกษาและอาจารย์  
ให้อธิบายนโยบายและกระบวนงานที่เก่ียวกับการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต
นักศึกษาและอาจารย์  
 



ส่วนที่ 8. เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

ให้หลักสูตรอธิบายการให้บริการห้องสมุดแก่นิสิตนักศึกษา 
ให้หลักสูตรประเมนิผลการให้บริการห้องสมุดแก่นิสิตนักศึกษาว่ามีความพอเพยีง 
อาจต้องประเมนิจากเคร่ืองมือแบบ Indirect 



ส่วนที่ 8. เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

หลักสูตรต้องมีการจัดการเก่ียวกับการดูแลในเร่ืองความพร้อมในการใช้
งานและความพอเพยีงของอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
บริการต่อนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ 
หลักสูตรต้องมีการประเมนิความพอเพยีงในการให้บริการ 
หลักสูตรแสดงหลักฐานในการด าเนินการให้ PEV ตรวจ 



ส่วนที่ 8. เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

  

  

หัวข้อ 

ระดับความเชื่อม่ันว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถบรรลุ

ผลลัพธ์ตามหัวข้อที่ก าหนด 

ไมม่ีควำม
เช่ือมัน่เลย 

เช่ือมัน่ต ่ำ เช่ือมัน่
ปำนกลำง 

เช่ือมัน่
สงู 

เช่ือมัน่
สงูสดุ 

1 2 3 4 5 
ห้องเรียนมีปริมำณเพียงพอ มีคณุภำพเหมำะสม           

ห้องปฏิบตัิกำรมีปริมำณเพียงพอ มีคณุภำพเหมำะสม           

อปุกรณ์และเคร่ืองมือในห้องปฏิบตัิกำรมีปริมำณเพียงพอ 
มีคณุภำพเหมำะสม 

          

มีกำรจดักำรในเร่ืองควำมปลอดภยัในห้องปฏิบตัิกำร โรง
ประลอง และห้องวิจยัพอเพียง และเหมำะสม  

          

มีกำรดแูลในควำมพร้อมของอปุกรณ์และสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกในหลกัสตูรพอเพียง และเหมำะสม มีกำรซอ่ม
บ ำรุงรักษำที่เหมำะสม 

          

ศนูย์กำรเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำม
เพียงพอในกำรให้บริกำร ผู้ใช้มีควำมพอใจในกำรใช้งำน 

          

            

ตัวอย่างแบบหน่ึงของการใช้เคร่ืองมือการประเมนิทางอ้อมมาช่วยสนับสนุน
ในเร่ืองความพอเพียงและเหมาะสมในเกณฑ์ข้อ 7 





ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศกึษา 

สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีการน าองค์กร (Program Leadership) ที่เพียงพอ
ในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีความต่อเน่ือง  สถาบันการศึกษา
จะต้องให้การสนับสนุนทางด้านการเงนิงบประมาณ มีโครงสร้างการบริหารที่
แสดงให้เหน็ได้ว่าสามารถท าให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างมี
คุณภาพและเกดิการพัฒนาต่อเน่ือง ทรัพยากรการจัดการที่จัดให้นัน้จะต้องมี
ปริมาณเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาวชิาชีพต่อเน่ืองและ
ด ารงตนเป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ทรัพยากรและเงนิทุนจะต้องมีปริมาณ
เพียงพอที่จะท าให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใช้
ประโยชน์ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร ห้องสมุด ห้องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์
ครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนีส้ถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน และมี
หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เพียงพอตามความจ าเป็นของการเรียนการสอนและ
การบริหารหลักสูตร 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศกึษา 

ผู้น าองค์กร หมายถงึ ผู้น าระดับคณะ (คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอื่น ๆ) 
อธิบายการสนับสนุนในแง่นโยบาย 
อธิบาย การบริหารหลักสูตรและนโยบาย 
อธิบาย อ านาจหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบในการจัดการหลักสูตรและมีการพฒันา
ต่อเน่ือง 
 
 
 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 

• อธิบายกระบวนงานจัดท างบประมาณ 

• ไม่ใช่แสดงงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และใช้ตามกจิกรรมที่เกดิขึน้โดย
ไม่มีการวเิคราะห์ 

• กระบวนงานนัน้ควรแสดงให้ครบวงจร PDCA 

• ถงึแม้ในความเป็นจริงจะมีข้อจ ากัดในเร่ืองงบประมาณ แต่หลักสูตร
จะต้องวเิคราะห์ความจ าเป็นในการใช้งบประมาณโดยอ้างองิกับผลส าเร็จ
ของการด าเนินการเรียนการสอนแบบ OBE 

 

 

 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบนัการศึกษา 

• ทุกกระบวนงานที่ระบุ ในเกณฑ์ต่าง ๆ ควรจะมีการด าเนินการให้ครบ
กระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) 

ตัวอย่าง กระบวนงานของการก าหนดงบประมาณ 
• ควรมีการแสดงถงึการวางแผน (Plan) ว่าควรใช้เท่าไรในเร่ืองนัน้
เกี่ยวกับงานในหลักสูตร 

• หลังจากนัน้มีการใช้งบประมาณ (Do) 
• มีการประเมนิวเิคราะห์ผลการใช้งบประมาณว่าประสบความส าเร็จต่อ
สิ่งที่คาดหวังในหลักสูตรหรือไม่ การวเิคราะห์อาจเป็น Direct assess 
หรือ Indirect assess (แบบสอบถามความพอใจ) มีข้อบกพร่องหรือไม่ 
มีการใช้งบประมาณแล้วไม่บรรลุผลหรือไม่ (Check) 

• น าผลการวเิคราะห์ ไปปรับปรุงเพื่อก าหนดงบประมาณในรอบถดัไป
เพื่อให้เกดิความเหมาะสมมากขึน้ มีการพฒันาตวัหลักสูตรให้ดขีึน้ 
(Act) 
 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 

• อธิบายกระบวนงานจัดท างบประมาณของหลักสูตร 

• แสดงงบประมาณในส่วนของหลักสูตร งบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 

• อธิบายการก าหนดและใช้งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนในส่วน
ของผู้ช่วยสอน 

• อธิบายการได้และใช้งบประมาณในส่วนของการสนับสนุนการเรียนการ
สอนในแง่สิ่งอ านวยความสะดวกและครุภัณฑ์เคร่ืองมือต่าง ๆ 

 

 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 

ให้หลักสูตรแสดงจ านวนบุคคลากรสายสนับสนุน  
ให้หลักสูตรอธิบายการสนับสนุนบุคคลากรสายสนับสนุนที่มาจากสถาบนัการศึกษา 
อธิบายนโยบายการใช้ก าลังคนดังกล่าว และอธิบายวิธีการและมาตรการจัดจ้าง
บุคคลากรดังกล่าว 
อธิบายแนวทางนโยบายและการปฎบิตัใินส่วนของการสนับสนุนให้บุคคลากร
ดังกล่าวมีความก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน 
อธิบายแนวทางนโยบายและการปฎบิตัใินส่วนของการสนับสนุนให้บุคคลากร
ดังกล่าวให้มีการพฒันาและเพิ่มเตมิความรู้ในการท างาน 
 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 

กระบวนงานการประเมินความพอเพยีง (PDCA) 
ตัวอย่าง 
ใครเป็นคนวางแผนการประเมิน (plan) 
การประเมินท าอย่างไร (Do) 
เม่ือได้รับผลการประเมิน ท าการวิเคราะห์ความพอเพยีงโดยใคร (Check) 
ก าหนดและด าเนินการตามผลการวิเคราะห์ หามาตรการแก้ไข เช่น หาคนเพิ่ม (Act) 
 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 

อธิบายกระบวนงาน 
อธิบายยุทธศาสตร์ 



ส่วนที่ 9. เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 

แสดงรายละเอียดของหลักสูตรในการสนับสนุนกจิกรรมและแผนงานพฒันา
วิชาชีพของอาจารย์ 
วิเคราะห์ความเพียงพอของการสนับสนุน 
 อาจมาจากแบบสอบถาม 
 อาจมาจากการวิเคราะห์ความสามารถของอาจารย์ในส่วนการเรียน
การสอนที่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับงานวิชาชีพ โดยอาจดูจากความสามารถนิสิต
นักศึกษาที่จะผ่านใน PO ที่เก่ียวข้อง 
 







ส่วนที่ 10. เกณฑ์การรับรองเฉพาะสาขา 

• อธิบายหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา หลักสูตรที่มีการ
ก าหนดเฉพาะสาขาในกรณีที่ได้อธิบายไว้แล้วในรายงานประเมนิตนเอง ให้
อ้างองิหัวข้อและข้อความที่เขียนไว้ด้วย 



ส่วนที่ 11. เอกสารประกอบ 

• เอกสารประกอบ 1 เอกสารหลักสูตร 

• เอกสารประกอบ 2 ประมวลรายวชิา 

• เอกสารประกอบ 3 ประวัตอิาจารย์ 

• เอกสารประกอบ 4 รายการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องปฏบิัตกิาร 

• เอกสารประกอบ 5 สรุปข้อมูลสถาบันการศกึษา 

 



เอกสารประกอบแบบรายงาน 



สรุป 
• อ่านเอกสารขัน้ตอนและวธีิการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วศิวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครัง้ที่2) โดยละเอียด 

• เขียน SER ตามข้อก าหนด (พยายามเกบ็รายละเอียดทุกข้อความใน
ข้อก าหนดในแต่ละเกณฑ์ และตอบให้ครบถ้วน) (ซึ่งถือเป็นรายละเอียด
น้อยสุดที่หลักสูตรต้องแสดงในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา
วศิวกรรมศาสตร์) 

• SER ต้องสมบูรณ์  

• SER ต้องมีรายละเอียดที่ท าให้ PEV อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย 

• โดยหลัก ๆ การเขียน SER ที่ดี สมบูรณ์ เข้าใจง่าย จะช่วยให้ PEV 
สามารถประเมนิรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้ง่ายขึน้ 

 



สรุป 
• เขียนตามแนวทางก าหนดโดย TABEE อย่าไปสับสนกับการเขียนเอกสาร 
มคอ ต่าง ๆ 

• แสดงหลักฐานเชงิประจักษ์  มี ? เหมาะสม ? เพียงพอ ? 

• ความเพียงพอ ไม่ได้อยู่กับ เกณฑ์ตัวเลข หรือข้อก าหนดของ อว เพียง
อย่างเดียว 

• น่าจะเพียงพอในแง่ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรไม่มี
ผลกระทบต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (อาจต้องมีการวเิคราะห์ หรือ
ใช้แบบสอบถามจากผู้เก่ียวข้องว่า ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาดีขึน้ ไม่เลวลง)  

 



สรุป 
• หลักสูตรควรให้ความส าคัญในการเขยีน SER ในเกณฑ์ข้อ 2 3 4 และ 5 
และให้ความส าคัญกับเกณฑ์ข้อ 4 มากเป็นพเิศษ หลักสูตรต้องมีข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ มาตรการการพฒันาที่สมบรูณ์ ครบถ้วน ตามข้อก าหนด
ของ TABEE  

• ในหวัข้อย่อยแต่ละหวัข้อตาม Template ที่ก าหนด หลักสูตรควรมีการ
อธิบายเนือ้หาแบบบรรยายโดยสังเขปใต้แต่ละหวัข้อย่อยนัน้ ๆ  
นอกเหนือจากการอธิบายด้วยตาราง และแผนภาพ เพื่อให้ PEV สามารถ
ตรวจสอบและเข้าใจโดยง่าย 

• ในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร์กับ TABEE 
นอกจากการเขียนแบบรายงานประเมนิตนเองแล้ว ทางหลักสูตรต้องมี
การเตรียมหลักฐานเชงิประจกัษ์ต่าง ๆ  เพื่อให้ PEV สามารถตรวจสอบ
ได้ เช่น  Course Portfolio ของทุกรายวชิาที่เกี่ยวข้อง รายงานการประชุม
ของหลักสูตรกับ IAB หลักฐานการพฒันาต่อเน่ืองในระดบัรายวชิา และ
ระดบัหลักสูตร หลักฐานการด าเนินงานของกรรมการหลักสูตรในการ
ปรับปรุง PO และ PEO เป็นต้น 



สรุป 
• ทุกกระบวนงานที่ระบุ ในเกณฑ์ต่าง ๆ ควรจะมีการด าเนินการให้
ครบกระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) 

ตัวอย่าง กระบวนงานของการก าหนดงบประมาณ 

• ควรมีการแสดงถงึการวางแผน (Plan) ว่าควรใช้เท่าไรในเร่ืองนัน้
เก่ียวกับงานในหลักสูตร 

• หลังจากนัน้มีการใช้งบประมาณ (Do) 

• มีการประเมนิวเิคราะห์ผลการใช้งบประมาณว่าประสบ
ความส าเร็จต่อสิ่งที่คาดหวังในหลักสูตรหรือไม่ การวเิคราะห์อาจ
เป็น Direct assess หรือ Indirect assess (แบบสอบถามความ
พอใจ) มีข้อบกพร่องหรือไม่ มีการใช้งบประมาณแล้วไม่บรรลุผล
หรือไม่ (Check) 

• น าผลการวเิคราะห์ ไปปรับปรุงเพื่อก าหนดงบประมาณในรอบ
ถัดไปเพ่ือให้เกดิความเหมาะสมมากขึน้ มีการพัฒนาตัวหลักสูตร
ให้ดีขึน้ (Act) 

 



สรุป 
• ดังนัน้ หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดของกระบวนงานในแต่ละหัวข้อที่
ระบุในข้อก าหนดของ TABEE ให้เป็นไปตามขัน้ตอน PDCA  

• ในส่วนของ Course Portfolio เช่นกัน ต้องมีกระบวนงานครบ PDCA 
เช่น วชิานีรั้บผิดชอบต่อผลลัพธ์การศึกษาตัวหน่ึง วเิคราะห์แล้วมี
ปัญหา นิสิตขาดความเข้าใจในเร่ืองเฉพาะ กต้็องมีกระบวนงานการ
ปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหา  



สรุป 
• การแสดงข้อมูลเพ่ือให้ PEV ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของ 

TABEE นัน้ สามารถมีรูปแบบที่หลากหลาย (ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะรูปแบบ
ที่น าเสนอในการอบรมนี)้ ตราบที่ข้อมูลดังกล่าวสามารถท าให้ PEV 
เช่ือว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดของ TABEE 

• ตัวอย่างที่แสดงไว้ในการอบรมนีเ้ป็นแค่ตัวอย่างรูปแบบหน่ึงที่พยายาม
อธิบายการน าเสนอข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้รับการอบรมสามารถเข้าใจ
เนือ้หาการอบรมได้มากขึน้ หลักสูตรไม่จ าเป็นต้องใช้รูปแบบดังกล่าว
ในการเขียน SER  หลักสูตรมีอสิระในการเลือกรูปแบบในการน าเสนอ
ข้อมูลให้ PEV สามารถเข้าใจได้โดยง่าย 



 
ค าถาม ? 



 
ขอบคุณครับ 


