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ตารางควบคุมการปรับแก้ไขเอกสาร 

ปรับปรุง
ครั้งที ่
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- เ พ่ิ ม บ ท บ าท ข องอนุ ก รรม ก ารป ระส าน งาน 
คณะท างานกลั่นกรองฯ  
- เพ่ิมการประชุมปิดท้ายกิจกรรมตรวจเยี่ยม และ   
การประชุมพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
- ปรับแก้ก าหนดเวลาตรวจเยี่ยมเป็น 2 วัน และ   
ตรวจติดตามผลเป็น 1 วัน 
- แก้ ไขข้อเสนอผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา และการตรวจติดตามผล  
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- เพ่ิมเกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร แทนองค์ประกอบวิชาชีพ 
- แก้ไขเกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 
- เพ่ิมเกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของสถาบันการศึกษา 
แทนการสนับสนุนด้านการเงิน 

บทที่ 7 - ปรับแก้ก าหนดเวลา 
บทที่ 8 - เพ่ิมหลักสูตรและเงื่อนไข 
บทที่ 9 - ปรับปรุงข้อความและล าดับการเตรียมความพร้อม 
บทที่  11 – ปรับปรุงผลการรับรองและเพ่ิมตารางอธิบาย                
ผลการรับรอง 
บทที่ 14 - เพ่ิมใหม ่
เอกสารผนวก - แก้ไขและปรับปรุงใหม ่
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1) ค าน า 

 เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 
เป็น เอกสารคู่มือการด าเนินงานส าหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์                        
ระดับปริญญาบัณฑิต ในประเทศไทย ตามเกณฑ์ผลลัพธ์การศึกษาระหว่างวงรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2567 จัดท าขึ้นตามระเบียบกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปี  พ.ศ. 2560    

2. นิยาม วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2.1 นิยาม  

 เพ่ื อให้หน่ วยงานและคณะบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับ การรับรองมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์  มีความเข้าใจที่ ตรงกันและสอดคล้องกัน  ในบทบาทหน้ าที่  หลั กการ วิ ธีการ                             
และการด าเนินงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)  จึงก าหนดค าอธิบายความหมายของข้อความและค าศัพท์ที่ใช้
และเก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ไว้ใน เอกสารผนวก 1 

2.2 วัตถุประสงค ์

 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกรก าหนด
วัตถุประสงค์ของการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

1) เพ่ือประเมินผลลัพธ์การศึกษา และการจัดการคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)         
สภาวิศวกร ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของข้อตกลงสากลด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  

2) เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและการศึกษาที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษา      
และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าเรียน ประชาชนและสังคม ทราบและมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีผลลัพธ์การศึกษาตาม
ลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสอดคล้องกับ ข้อตกลงสากล                  
ทางด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

2.3 ขอบเขตของการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

การรั บรองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ กษา ที่ ก าหนดในเอกสารนี้ เป็ นการรั บรองมาตรฐาน                                    
การจัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต ในประเทศไทยที่มีระยะเวลา                  
ศึกษา  4  ป ีและมจี านวนหน่วยกิตในหลักสูตรระหว่าง 120 ถึง 150 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค หรือเทียบเท่า   
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3. หลักการของการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกระบวนการประเมินผลการจัดการ
หลักสูตรการศึกษาที่สภาวิศวกรบริการให้กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย ตามค าร้องขอรับ                
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

สถาบันการศึกษาที่ ป ระสงค์จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์                       
จะต้องปฏิบัติด้วยความสมัครใจตามขั้นตอนและวิธี การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด                
ในเอกสารนี้ และเอกสารข้อปฏิบัติเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร  

3.1 กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกรจะพิจารณาประเมินผลจากผลลัพธ์การศึกษา                      
และประสิทธิผลของกระบวนการจัดการคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรที่ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษา      
ให้สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรได้รับการศึกษาและพัฒนาให้ มีลักษณะบัณฑิต                       
ที่พึงประสงคท์ี่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

3.2 วงรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

 การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีวงรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งละ                  
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติจากสภาวิศวกร  

3.3 หลกัสูตรการศึกษา 

 หลักสูตรที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) มีลักษณะดังนี้ 

3.3.1 หลักสตูรการศึกษาเต็มเวลา 

เป็นหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลา หรือ เทียบเท่าในระดับปริญญาบัณฑิต                    
ที่ มี ระยะเวลาศึกษา 4 ปีการศึกษา และได้รับอนุมัติ ให้ เปิ ดสอนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย                           
ของสถาบันการศึกษานั้น มีระยะเวลาศึกษา 4 ปี และมีจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรระหว่าง 12 0 ถึง                      
150 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค หรือ เทียบเท่า ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่ก ากับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีโครงสร้างหลักสูตรที่จัดให้มีเนื้อหาความรู้และถ่ายทอด
เนื้อหาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานวิศวกรรม   
และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และเพี ยงพอ               
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดในเอกสารนี้ 
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3.3.2 หลักสตูรการศึกษาใหม่  

เป็นหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลา หรือ เทียบเท่าในระดับปริญญาบัณฑิตที่มีระยะเวลา
ศึกษา 4 ปีการศึกษาที่เปิดสอนใหม่ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษานั้น มีระยะเวลาศึกษา 4 ปี และมีจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร
ระหว่าง 120 ถึง 150 หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่ก ากับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนใหม่ ต้องมีโครงสร้างหลักสูตรที่จัดให้มีเนื้อหาความรู้
แ ล ะถ่ าย ท อด เนื้ อ ห าค ว าม รู้ แ ล ะก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ค ว าม รู้ ท า งด้ าน พ้ื น ฐ าน ท างวิ ท ย าศ าส ต ร์                            
และคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการออกแบบและแก้ไขปัญหา              
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และเพียงพอในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดในเอกสารนี้ 

3.3.3 หลักสตูรสหวิทยาการ  

กรณีที่หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลา ที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็น
หลักสูตรสหวิทยาการ หรือเป็นหลักสูตรควบสาขา คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เฉพาะสาขาวิชาเอก หรือเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมหลักท่ีขอรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพียงสาขาเดียวเท่านั้น 

3.3.4 หลักสตูรที่มีแขนงวิชาให้เลือกเรียน  

กรณีที่หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลาที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็น
หลักสูตรที่มีหลายแขนงวิชาให้นิสิตนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนและท าให้หลักสูตรการศึกษามี
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แตกต่างกันไปตามแขนงวิชาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
แตกต่างกัน สถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้องแสดงเอกสารการจัดการ
การศึกษาครบทุกแขนงวิชา 

ในกรณีที่หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลาที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                
มีการจัดการเรียนการสอนเพียงบางส่วนไม่ครบถ้วนตามแขนงวิชาตามที่ ระบุ ไว้ในเอกสารหลักสูตร 
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะรับรองเฉพาะแขนงวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเต็ม
เวลา และมีการน าเสนอเอกสารเพ่ือการตรวจประเมินเท่านั้น 

3.3.5 หลักสตูรที่มีการจัดการเรียนหลายวิทยาเขต 

 กรณีที่หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลาที่มีการจัดการเรียนในหลายวิทยาเขต และ/หรือ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา และ/หรือมีคณาจารย์ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาที่แตกต่างกัน  
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาประเมินผลลัพธ์การศึกษาและการจัดการศึกษา                    
เป็นรายหลักสูตรในแต่ละคณะวิชาหรือในแต่ละวิทยาเขต 
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3.3.6 หลักสูตรภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศ                     
และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ยังไม่ก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน                        
ในหลายวิทยาเขตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศและสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ และจะต้องพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติในแต่ละกรณีไป 

 3.4 การสมัครเพื่ อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเตรียม                    
การตรวจเยี่ยม 

 สถาบันการศึกษาที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จะต้องส่งจดหมายสมัครขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พร้อมรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาและเอกสารผนวก และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ จ านวน 5 ชุด ที่สภาวิศวกร ตามก าหนดเวลา                
ที่ก าหนดในเอกสารฉบับนี้ หรือตามก าหนดเวลาที่สภาวิศวกรแจ้งให้สถาบันการศึกษาทราบในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดในเอกสาร 

ในกรณีที่พบว่ารายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาไม่มีรูปแบบตามที่ก าหนดไม่มีคุณภาพ
เพียงพอ หรือไม่มีข้อมูลและเนื้อหาเพียงพอตามที่สภาวิศวกรก าหนดไว้ในเอกสาร คณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) อาจแจ้งไม่รับสมัครและให้สถาบันการศึกษาแจ้งสมัคร
เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหม่ในปีถัดไป   

 สถาบันการศึกษาจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ตามรายการที่สภาวิศวกรขอเพ่ิมเติม    
ในระยะเวลาที่ก าหนด ในกรณีท่ีเกิดความล่าช้า หรือมีจดหมายชี้แจง หรือเอกสารที่ได้รับไม่เป็นไปตามรายการ
ขอเอกสารเพ่ิมเติมต้องการหรือไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้ในระยะเวลาที่สมควร       
คณะผู้ตรวจประเมินฯ สามารถพิจารณาเลื่อนก าหนดเวลาการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาหรือแจ้งระงับ    
การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสมได้ 

3.5 การประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 การประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด าเนินการโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ           
ที่ได้รับเสนอชื่อให้สภาวิศวกรแต่งตั้ง โดยมติของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                        
เพ่ือตรวจประเมินว่าหลักสูตรการศึกษาที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีผลลัพธ์การศึกษาและ
มีการจัดการคุณภาพการศึกษาตามเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ 

 คณะผู้ตรวจประเมินฯ ที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินมีจ านวน 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาของหลักสูตรที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หรือมีผู้ตรวจ
ประเมิน 1 คน ได้รับการแต่งตั้งให้พิจารณารายงานความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาระหว่างวงรอบการรบัรอง 
(Interim Report) 
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3.6 การพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 คณะผู้ตรวจประเมินฯ ร่วมกับอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและท ารายงาน
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเสนอรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา               
ตามแบบรายงานที่ก าหนด ให้คณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพิจารณาตรวจแก้ไขรายงานที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ เป็นผู้น าเสนอรายงานในการประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision 
Meeting) ที่ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ    
ชุดอ่ืน ๆ (อาจแบ่งกลุ่มเป็นรายสาขาวิชา หรือรายสถาบันการศึกษาก็ได้ตามความเหมาะสม) และคณะท างาน
กลั่นกรองฯ ผลการประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision Meeting) จะบรรจุในวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พิจารณาเห็นชอบและเสนอกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติ 
และแจ้งสถาบันการศึกษาทราบต่อไป 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ เสนอผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได ้ดังนี้ 

1) รับรอง (Full accreditation) มีระยะเวลารับรอง 6 ปี 

2) รับรองแบบมีเงื่อนไข มีระยะเวลารับรองไม่เกิน 3 ปี และให้ส่งรายงานประเมินผลการปรับปรุง 
เพ่ือพิจารณาตรวจติดตามผล 

3) รับรองชั่วคราว (ส าหรับหลักสูตรใหม่ และจะต้องยื่นขอการรับรองหลังจากมีผู้ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร 2 รุ่น) 

4) รอผลการปรับปรุงแก้ไข 

5) ไม่รับรอง หรือ ยกเลิกการรับรอง  

รายละเอียดและค าอธิบายผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ก าหนด
เพ่ิมเติมไว้ในตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในบทที่ 11 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและการพิจารณารายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

3.7 การปรับแก้ไขหลักสตูรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

เมื่อสถาบันการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยและไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สถาบันการศึกษาท าหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และขอใช้ผลการรับรองมาตรฐานหลักสูตรไปจนสิ้นสุดวงรอบการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ในกรณีที่สถาบันการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักสูตร                  
และผลลัพธ์การศึกษาใหม่ให้สถาบันการศึกษานั้นด าเนินการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหม่ ภายใน
ปีการศึกษาท่ีหลักสูตรเริ่มใช้ 
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3.8 การอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 ในกรณีที่สถาบันการศึกษาไม่ได้รับการรับรองหรือได้รับการพิจารณายกเลิกการรับรองมาตรฐาน
คุณ ภาพการศึกษา และมี ความประสงค์จะอุทธรณ์ ผล การรับรองมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษา                    
ให้ด าเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 12 วิธีการอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

3.9 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  มีหน้าที่จัดท าทะเบียนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่ผ่าน 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แล้ว ลงในเว็บไซต์ของสภาวิศวกรที่ www.coe.or.th 

3.10 การรักษาความลับ 

 เอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมินผล และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ คณะท างานกลั่นกรองฯ                     
และผู้ประสานงานของสภาวิศวกร จะถือปฏิบัติ เป็นเอกสารปกปิดจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเผยแพร่                   
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถาบันการศึกษา หรือเจ้าของเอกสารนั้น 

3.11 ภาระค่าใช้จ่าย 

 สถาบันการศึกษารับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการท ารายงานประเมินตนเอง   
ของสถาบันการศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมค าขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามอัตราที่ประกาศของ          
สภาวิศวกรเมื่อได้รับจดหมายตอบรับการสมัครจากสภาวิศวกร  

 ในระหว่างการตรวจเอกสารเบื้องต้น การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา และการพิจารณาผล                  
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สภาวิศวกรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการต่าง ๆ               
ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาของคณะผู้ตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรทั้งหมด 

3.12 ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 คณ ะอนุ กรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  คณ ะท างานฯ ผู้ ตรวจประเมินฯ                       
และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ที่เกี่ยวข้องในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาพึงพิจารณาหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมต่าง ๆ 
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4. การแต่งตั้ งและหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                    
คณะท างานฯ คณะผู้ตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

4.1 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)  

สภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560    

4.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  

1) รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ     
ที่ก าหนดโดยสภาวิศวกร 

2) บริหารและพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ให้ เป็น                  
ที่ยอมรับ ในด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากล 

3) เสนอแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

4) จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

5) พัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

6) ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและถ่ายทอดประสบการณ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ในระดับสากลไปสู่สถาบันการศึกษา ผู้ปฏิบัติวิชาชีพและผู้มีส่วนได้เสีย           
ทีเ่กี่ยวข้อง 

7) จัดเตรียมเอกสารตามข้อตกลงที่ เกี่ยวข้องกับ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (Accreditation of Engineering Education) ในระดับสากล 

8) ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
จากสภาวิศวกร 

9) ให้ข้อแนะน าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

10) เสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน                  
ตามความจ าเป็น 

11) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร 

12) ด าเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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4.2 คณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เสนอกรรมการ                 
สภาวิศวกรเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

4.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

1. กลั่นกรองเบื้องต้นและรายงานคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่ารายงาน
ประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีคุณภาพและ
มีเนื้อหารายงานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแบบรายงานประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษา เพ่ือตอบรับใบสมัครการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2. ตรวจทานข้อเสนอและรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์             
จากคณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดต่าง ๆ ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน            
และการอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

3. ร่วมประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision Meeting)   

4.3 คณะผู้ตรวจประเมินฯ (Programme Evaluating Team)  

คณะผู้ตรวจประเมินฯ รับการแต่งตั้งจากสภาวิศวกรมีจ านวน 3 คน เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
1 คน และผู้ตรวจประเมินฯ 2 คน โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ จะมีองค์ประกอบของ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาความช านาญของหลักสูตรที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ จะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
การประเมินผลลัพธ์การศึกษาและการจัดการหลักสูตรการศึกษาและติดต่อนัดหมาย และขอเอกสารหลักฐาน           
จากสถาบันการศึกษา  

ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาคณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจมีบุคคลอ่ืนที่ ได้รับการยินยอม         
จากสถาบันการศึกษาผู้ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์การตรวจเยี่ยมสถาบัน  

4.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมินฯ  

1. ตรวจเอกสารเบื้องต้น  

ในการพิจารณาเอกสารประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา  คณะผู้ตรวจประเมินฯ           
อาจมีข้อซักถามในประเด็นที่สงสัย และอาจขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษาในกรณีที่
สถาบันการศึกษามีค าอธิบาย และส่งเอกสารหลักฐานไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ที่แจ้งไว้ หรือส่งช้ากว่าก าหนดเวลาจนเกินสมควร คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจ
พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
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2. ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา  

คณะผู้ตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ประสานงานนัดหมายกับสถาบันการศึกษา 
เพ่ือตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา ตามก าหนดการที่จัดเตรียมและแจ้งสถาบันการศึกษาไว้ล่วงหน้า      
ในการนี้คณะผู้ตรวจประเมินฯ จะด าเนินการดังนี้  

1) ตรวจสอบเอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course  Portfolio) ทางวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และรายวิชาวิศวกรรมเฉพาะทางของหลั กสู ตรการศึ กษา โดยครอบคลุ มถึ ง                        
ความเหมาะสมของเนื้อหาความรู้ การบ้าน แบบฝึกหัด รายงานการศึกษาประจ าภาค              
ที่มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผลการเรียนการสอน  

2) ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชา และผู้บริหารหลักสูตร            
เพ่ื อท าความเข้ าใจกับก าหนดการกิจกรรม  และรับ ฟั งการน าเสนอภาพรวม                         
การด าเนินงานของสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชา แผนการพัฒนา และการจัดการ
หลักสูตร และซักถามในประเด็นเนื้อหาของรายงานประเมินตนเอง 

3) ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  อุปกรณ์ปฏิบัติการ  การจัดการ                        
ความป ลอดภั ย ใน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร  ห้ อ งสมุ ด  ระบ บ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ                                   
และสภาพสิ่งแวดล้อมในการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์  

4) สัมภาษณ์ซักถามผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอน ครูปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่            
เป็นรายบุคคล เพ่ือประเมินผลการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน             
ของคณาจารย์รายวิชาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การศึกษาและลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์         
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

5) สัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปีตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหมาย  ตามจ านวน           
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ  เพ่ือยืนยันผลลัพธ์การศึกษา          
และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

6) สัมภาษณ์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหมาย ตามจ านวน
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือยืนยันลักษณะบัณฑิต                    
ของหลักสูตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

7) สัมภาษณ์ศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรม              
และหน่วยงานอ่ืนตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหมาย  ตามจ านวนและเกณฑ์                      
ที่ ก าหนด  เพ่ื อยืนยั นลั กษณ ะของบัณ ฑิ ต ในการประกอบวิช าชีพ วิศวกรรม                        
และความมีส่วนร่วม  ในการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ 
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3. ประชุมปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting) 

ในการสรุปปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ    
ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร เพ่ือแจ้งประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) อธิบายกระบวนงานโดยย่อที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ มีแนวทางด าเนินการต่อไป           
เพ่ือรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2) แจ้งรายการข้อเท็จจริงที่พบในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา โดยไม่จ าเป็น                   
ต้องอธิบาย หรือให้ข้อแนะน าในรายละเอียด  

3)  แถลงข้อแนะน าในภาพรวมที่จ าเป็นและที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประสงค์จะแจ้งต่อ
สถาบันการศึกษาในเบื้องต้น  

4. รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

คณะผู้ตรวจประเมินฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาและรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

1) คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกันและสรุปผลการตรวจประเมินฯ ตามแบบรายการ
ตรวจประเมินฯ และเขียนรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามแบบ
รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนด  

2) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ (อาจมีผู้ตรวจประเมินฯ ร่วมด้วย) ประชุมร่วมกับ
คณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจทาน
และแก้ไขข้อเสนอแนะ   และรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการอุทธรณ์ผล
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

3) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ (อาจมีผู้ตรวจประเมินฯ ร่วมด้วย) น าเสนอรายงานผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะในการประชุมพิจารณาผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (Decision Meeting)   

4.3.2 คุณสมบตัิของผู้ตรวจประเมินฯ  

ผู้ตรวจประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิศวกรพึงมีคุณสมบัติดังนี้  

1) ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ  

2) เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบเป็นผู้ตรวจประเมินฯ ของคณะอนุกรรมการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สภาวิศวกร และ  

3) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ของการศึกษา และ  
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4) ในกรณี ที่ เป็นผู้ ท รงคุณวุฒิ ด้ านการศึกษา พึงมีประสบการณ์ สอนและวิจัย ใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์ของการศึกษา หรือ  

5) ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม พึงมีประสบการณ์หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ขอรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา หรือ   

6) เป็นวิศวกรสมาชิกของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมที่ขอรับ               
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

4.4 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ 

หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิศวกรเพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 

1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเพ่ือจัดประชุมคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือท าหน้าที่ตามที่
ก าหนดในหัวข้อ 4.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมินฯ   

2. ให้ค าแนะน าคณะผู้ตรวจประเมินฯ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ 

3. ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมินฯ ตามแบบรายการตรวจประเมินฯ 
และเขียนรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแบบรายงานผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 

4. ประชุมร่วมกับคณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                 
เพ่ือตรวจทานและแก้ไขข้อเสนอแนะและรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการอุทธรณ์ผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

5. น าเสนอรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะในการประชุม
พิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(Decision Meeting) 

หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ วิชาชีพวิศวกรรม หรือมีประสบการณ์              
เป็นผู้บริหารหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หรือเคยท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฯ             
ของสภาวิศวกร หรือได้รับการอบรมจากสภาวิศวกรสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน              
และวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ได้  

4.5 อนุกรรมการประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

ในกรณีที่มีสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชา ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลาย
หลักสูตรพร้อมกันจากสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาเดียวกัน ให้คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกร มอบหมายอนุกรรมการฯ 1 คน ท าหน้าที่ประสานงาน                  
ตรวจเยี่ยม และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ส าหรับสถาบันการศึกษานั้น  
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อนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจะประสานงานและจัดการการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกร         
คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดต่าง ๆ และสถาบันการศึกษานั้น เพ่ือการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและเตรียม
รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกัน 

4.6 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 เจ้าหน้าที่ของสภาวิศวกรที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฯ 
คณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ผู้ตรวจประเมินฯ และ
สถาบันการศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ธุรการ นัดหมาย ติดต่อทางเอกสาร บันทึกการประชุม เก็บรักษาข้อมูลด้าน
เอกสารและแบบรายการที่เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้การด าเนินการการขอรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาไปด้วยความโปร่งใส และส าเร็จผลตามก าหนดเวลาการด าเนินการ 
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5. วิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการทีค่ณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึ กษ าวิศวกรรมศาสตร์  (TABEE) ประเมิ นผลการจั ดการคุณ ภ าพของหลั กสู ตรที่ เปิ ดสอน                            
ในสถาบันการศึกษา โดยประเมินจากผลลัพธ์การศึกษาและประสิทธิผลของกระบวนการจัดการ                    
คุณภาพการศึกษาที่ระบุรายระเอียดไว้ในรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรการศึกษาที่ขอสมัคร              
รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ภายในก าหนดเวลาที่ระบุในเอกสารนี้ หรือภายในระยะเวลา            
ที่สภาวิศวกรประกาศ 

 คณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จะกลั่นกรองเบื้องต้นและ
รายงานคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่ารายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาที่
ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีคุณภาพและมีเนื้อหารายงานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ก าหนด
ไว้ในแบบรายงานประเมินตนเอของสถาบันการศึกษาเพ่ือตอบรับใบสมัครการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เสนอคณะกรรมการ
สภาวิศวกรแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดต่าง ๆ และอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ยมสถาบัน และ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (ในกรณีที่เป็นการตรวจประเมินฯ หลายหลักสูตรในสถาบันการศึกษา 
หรือคณะวิชาเดียวกัน) และผู้สังเกตการณ์ที่ ได้รับการยินยอมจากสถาบันการศึกษาจ านวนหนึ่ ง (ถ้ามี )                  
เพ่ือประเมินผลลัพธ์การศึกษาและการจัดการคุณภาพการศึกษาจากเอกสารรายงานประเมินตนเอง และ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและกระบวนงานการจัดการคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์   
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  

การประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยการด าเนินการ 3 ส่วน คือ 

1) การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

2) การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 

3) การรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดต่าง ๆ เป็นผู้ พิจารณาประเมินผลจากรายงานประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษา เอกสารประกอบและหลักฐานเชิงประจักษ์ตามรายการตรวจประเมินที่ก าหนดโดย
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา                   
เพ่ือประเมินผลเพ่ิมเติมและยืนยันผลลัพธ์การศึกษา และแจ้งข้อเท็จจริงที่พบในระหว่างการตรวจเยี่ยม                 
ต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้บริหารหลักสูตรทราบ  

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมและเตรียมรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแบบ
รายงานที่ก าหนด และเสนอให้คณะท างานกลั่นกรองรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ตรวจทาน และเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (Decision Meeting) 
และเสนอคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)พิจาณาผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการต่อไป 
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5.1 การตรวจเอกสารเบื้องต้น 

ในการพิจารณาประเมินผลจากเอกสารประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ 
อาจมีข้อซักถามในประเด็นที่สงสัย และอาจขอเอกสารประกอบเพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษา ในกรณีที่
สถาบันการศึกษามีค าอธิบาย และส่งเอกสารหลักฐานไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาที่แจ้งไว้หรือส่งช้ากว่าก าหนดเวลาจนเกินสมควร คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจพิจารณาเลื่อนหรือ
ยกเลิกการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา  

ในกรณีที่สถาบันการศึกษามีค าอธิบาย และส่งเอกสารหลักฐาน ให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ พิจารณา
เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือประสานงานนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาต่อไป 

หรือในกรณีที่การขอเอกสารและหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นประเด็นหลักของการตรวจ
เอกสารเบื้องต้น คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจพิจารณาให้สถาบันการศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้      
คณะผู้ตรวจประเมินฯ พิจารณาระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันได้ โดยไม่ต้องส่งมาให้พิจารณาก่อนการตรวจ
เยี่ยมสถาบันการศึกษา 

ในกรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประเมินผลเอกสารประเมินตนเองและหลักฐานประกอบ                        
ของสถาบันการศึกษาแล้วพบว่าผลลัพธ์การศึกษาและการจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และมีระดับคุณภาพการจัดการหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ สามารถพิจารณาเตรียมรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และพิจารณาผล                 
ไม่รับรองหรือยกเลิกการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โดยไม่ต้องนัดหมายเพ่ือตรวจเยี่ ยม
สถาบันการศึกษาอีกต่อไป 

5.2 การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 

การต รวจ เยี่ ย มสถ าบั น การศึ กษ า เป็ น ระยะ เวล า  2 วั น ต ามก าห น ดการที่ จั ด เต รี ย ม                                         
และแจ้งสถาบันการศึกษาไว้ล่วงหน้า  หรือในกรณีที่เป็นการติดตามผลการตรวจประเมินในวงรอบการรับรอง 
คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจพิจารณาประเมินผลเฉพาะรายงานความก้าวหน้า หรือก าหนดตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษาเพียง 1 วัน ไดต้ามความเหมาะสมและตามความจ าเป็น ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษานี้                  
คณะผู้ตรวจประเมินฯ จะด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course  Portfolio) พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และ
รายวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง ของหลักสูตรการศึกษา โดยครอบคลุมถึงความเหมาะสมของเนื้อหา
ความรู้ การบ้าน แบบฝึกหัด รายงานการศึกษาประจ าภาค ที่มอบหมายให้นิสิตนักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผลการเรียนการสอน  

2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชา และผู้บริหารหลักสูตรเพ่ือท าความเข้าใจ
กับก าหนดการกิจกรรม และรับฟังการน าเสนอภาพรวมการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา หรือ
คณะวิชา แผนการพัฒนา และการจัดการหลักสูตร และซักถามในประเด็นเนื้อหาของรายงาน
ประเมินตนเอง 
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3. ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อุปกรณ์ปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัย     
ในห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพสิ่งแวดล้อมในการศึกษา               
ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  

4. สัมภาษณ์ซักถามผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอน ครูปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล 
เพ่ือประเมินผลการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์รายวิชา      
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การศึกษาและลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

5. สัมภาษณ์นิ สิตนักศึกษาทุกชั้นปีตามที่ สถาบันการศึกษาเป็นผู้นั ดหมาย ตามจ านวน                 
และหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดโดยคณ ะผู้ ต รวจประ เมิ น ฯ  เพ่ื อยื น ยั นผลลัพ ธ์การศึ กษ า                        
และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

6. สัมภาษณ์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหม าย ตามจ านวน                
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ  เพ่ือยืนยันลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร             
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

7. สั มภ าษณ์ ศิษ ย์ เก่ าของหลั กสู ต รที่ ป ระกอบวิช าชี พ วิศ วกรรม ในภ าค อุตสาหกรรม                      
และหน่วยงานอ่ืนตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหมาย ตามจ านวนและเกณฑ์ที่ก าหนด        
เพ่ือยืนยันลักษณะของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและความมีส่ วนร่วม                   
ในการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ 

8. ในการสรุปปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting) คณะผู้ตรวจประเมินฯ 
ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร เพ่ือแจ้งประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) อธิบายกระบวนงานโดยย่อที่ คณะผู้ ตรวจประเมินฯ  มีแนวทางด าเนินการต่อไป                 
เพ่ือรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2) แจ้ งรายการข้อ เท็ จจริ งที่ พบ ในการตรวจเยี่ ยมสถาบันการศึ กษา โดยไม่ จ า เป็ น                   
ต้องอธิบาย หรือให้ข้อแนะน าในรายละเอียด  

3) แถลงข้อแนะน าในภาพรวมที่จ าเป็นและที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ  ประสงค์จะแจ้งต่อ
สถาบันการศึกษาในเบื้องต้น  

ในกรณีที่มีการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หลายหลักสูตรพร้อมกันจาก
วิทยาเขตหรือสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาเดียวกัน จะมีอนุกรรมการประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบันและ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย 1 คนเพ่ือท าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้ตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษาในการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร และคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมประสานงานกับหลักสูตรการศึกษาและสถาบันการศึกษาและจัดให้มีการตรวจ
เยี่ยมสถาบันการศึกษาพร้อมกันครั้งละไม่เกิน  5 หลักสูตรการศึกษา  
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 ตัวอย่างก าหนดเวลาที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาได้จัดเตรียมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา
สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมแสดงไว้ ดังนี้ 

วันที่ 0 (ก่อนตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา) 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
18.00 - 21.00 น. คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดต่าง ๆ และอนุกรรมการประสานงานฯ 

รับประทานอาหารเย็นและประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและ
ทบทวนประเด็นส าคัญและข้อปลีกย่อยในการตรวจเยี่ยม 

ห้องประชุมโรงแรม 
หรือห้องประชุมที ่       
สภาวิศวกรจัดให้ 

วันที่ 1 (ตรวจเยี่ยมสถาบัน) 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
9.00 - 9.45  น. ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาและ

ผู้บริหารหลักสูตร   เพ่ือท าความเข้าใจกับก าหนดการกิจกรรม 
แ ล ะรั บ ฟั งก า รน า เส น อภ าพ รวม ก ารด า เนิ น งาน ข อ ง
สถาบันการศึกษา หรือคณะวิชา และแผนการพัฒนา 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ที่
สถาบันการศึกษา
ก าหนด 

9.45 - 10.15 น. คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมกับผู้บริหารหลักสูตรและรับฟัง
การน าเสนอการจัดการหลักสูตรและประเด็นเนื้อหาในรายงาน
ประเมินตนเอง  

ภาควิชา 

10.15 - 11.00 น. ตรวจทาน ซักถามประเด็นเนื้อหาในรายงานประเมินตนเอง ภาควิชา 
11.00 - 12.00 น. ตรวจประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อุปกรณ์

ปฏิบัติการ การจัดการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะ, ภาควิชา 

12.00 - 13.00 น. พักเท่ียง  ภาควิชา 
13.00 - 13.15 น. ทบทวนและร่างข้อซักถามสถาบันการศึกษาและหลักสูตร ภาควิชา 
13.15 - 14.45 น. ตรวจสอบเอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course  Portfolio) 

และเอกสารหลักฐานประกอบรายงานประเมินตนเอง 
ภาควิชา 

14.45 - 15.15 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาควิชา 
15.15 - 15.45 น. สัมภาษณ์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ภาควิชา 
15.45 - 17.00 น. สัมภาษณ์นิสิตนักศึกษา ภาควิชา 
17.00 - 18.00 น. เดินทางกลับที่พัก  
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็นและประชุมคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือ

สรุปข้อเท็จจริงที่พบและเตรียมร่างสรุปปิดท้ายกิจกรรมการ
ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting)   

ห้องประชุมโรงแรม
หรือห้องประชุมที่        
สภาวิศวกรจัดให้ 
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วันที่ 2 (ตรวจเยี่ยมสถาบัน) 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
9.00 - 10.00 น. ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาและ

ผู้บริหารหลักสูตร  
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ที่
สถาบันการศึกษา
ก าหนด 

10.00 - 11.00 น. สัมภาษณ์  คณาจารย์และซักถามการจัดการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการปรับหลักสูตร 

ภาควิชา 

11.00 - 11.40 น. ตรวจสอบ ทบทวน เอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course  
Portfolio) และเอกสารหลักฐานประกอบรายงานประเมินตนเอง 

ภาควิชา 

11.40 - 12.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บริหารหลักสูตรและสรุปปิดท้าย
ค าชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ 

ภาควิชา 

12.00 - 13.00 น. พักเท่ียง  ภาควิชา 
13.00 - 15.00 น. คณะผู้ตรวจประเมินชุดต่าง ๆ ประชุมร่วมกันเพ่ือเตรียมสรุปปิด

ท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting)   
ภาควิชา 

15.00 - 15.30 น.  ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาและ
ผู้บริหารหลักสูตร 

 อนุกรรมการประสานงานหรือหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
สรุปปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา     
(Exit Meeting) 

ภาควิชา 
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ตัวอย่างก าหนดเวลาที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 1 วัน ในกรณีที่เป็นการติดตามผล              
การตรวจประเมินฯ หรือตรวจประเมินซ้ า เพ่ื อให้ สถาบันการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อม                             
ก่อนการตรวจเยี่ยมแสดงไว้ดังนี้ 

วันที่ 1 (ตรวจเยี่ยมสถาบัน) 

เวลา กิจกรรม 
9.00 - 9.30 น. ประชุม จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เพ่ือท าความเข้าใจกับก าหนดการ  กิจกรรมและภารกิจของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
9.30 - 10.00 น. ฟังการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและซักถาม 
10.00 - 12.00 น. คณะผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารการจัดการเรียนรายวิชาและเอกสารที่

สถาบันการศึกษาจัดเตรียมให้ และ/หรือตรวจเยี่ยม อุปกรณ์ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพสิ่งแวดล้อมในการศึกษาที่ได้รับ               
การปรับปรุงแก้ไข 

12.00 - 13.00 น. พักเท่ียง 
13.00 - 14.00 น. คณะผู้ตรวจประเมินชุดต่าง ๆ ประชุมร่วมกันเพ่ือเตรียมสรุปปิดท้ายกิจกรรม                 

การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting)   
14.00 - 14.30 น. อนุกรรมการประสานงานหรือหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ สรุปปิดท้ายกิจกรรม              

การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting)   

5.3 การรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

คณะผู้ ตรวจประเมินฯ ชุดต่ าง ๆ ประชุมร่วมกับอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือสรุปเอกสาร ข้อเท็จจริง ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในแบบรายงาน และเตรียมรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา               
ตามแบบรายงานที่ก าหนด  

หั วหน้ าคณะผู้ ตรวจประเมินฯ  ชุดต่ าง ๆ  และอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ ยม
สถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เสนอรายงานให้คณะท างานกลั่นกรองรายงาน
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตรวจทาน ในประเด็นของรายงานที่อาจมีความขัดแย้งจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน และประเด็นที่อาจน าไปสู่การอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   

รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านการกลั่นกรองและแก้ไขแล้ว ให้หัวหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมินฯ ชุดต่าง ๆ (อาจมีผู้ตรวจประเมินฯ ร่วมด้วย) น าเสนอในการประชุมพิจารณาผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (Decision Meeting) และเสนอคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)พิจาณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามกระบวนการต่อไป 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ สามารถเสนอผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะให้
สถาบันการศึกษาได้ดังนี ้

1. รับรอง (Full accreditation) มีระยะเวลารับรอง 6 ปี 
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2. รับรองแบบมีเงื่อนไข  มีระยะเวลารับรองไม่เกิน 3 ปี และให้ส่งรายงานประเมินผลการปรับปรุง 
เพ่ือพิจารณาตรวจติดตามผล 

3. รับรองชั่วคราว (ส าหรับหลักสูตรใหม่ และจะต้องยื่นขอการรับรองหลังจากมีผู้ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร 2 รุ่น) 

4. รอผลการปรับปรุงแก้ไข 

5. ไม่รับรอง หรือ ยกเลิกการรับรอง  

ค าอธิบายผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในตาราง
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในบทที่  12 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                     
และการพิจารณารายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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6. เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับปีการศึกษา                       
2562 - 2567 

เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์การศึกษานี้
ก าหนดให้สถาบันการศึกษาที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องแสดง
หลักฐาน เอกสาร และรายงาน ให้คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(TABEE)สามารถพิจารณายอมรับได้ว่าสถาบันการศึกษานั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ                
มีองค์ประกอบการศึกษาครบถ้วนตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

6.1 เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 

คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
ในการประเมินผลลัพธ์การศึกษา    

สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้  การให้ค าแนะน า               
ในการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และมีกระบวนการติดตามผลให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตร                  
มีผลลัพธ์การศึกษาทั้ งในด้านคุณภาพและความสามารถตามที่ ระบุ ไว้ ในวัตถุประสงค์หลักสูตร                          
และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

สถาบันการศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร           
ให้ชัดเจน  มีหลักเกณฑ์การเทียบย้ายโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน และมีกระบวนงาน       
และวิธีปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรที่ท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                  
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสูตร และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 6.2 เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้อง
มีข้อความที่อธิบายวัตถุประสงค์โดยรวมที่สถาบันการศึกษามุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การศึกษาเพ่ือ
น าไปประกอบวิชาชีพ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้อง
มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตรที่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และมี เนื้อหาสอดคล้องกับพันธกิจ                                   
ของสถาบันการศึกษา และสอดคล้องกับเกณฑ์ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ 

2. กระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรที่มีการประเมินผลและทบทวนเป็นประจ า  
วัตถุประสงค์หลักสูตรที่ก าหนดนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กร                     
ผู้มีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตรนั้น  

3. กระบวนงานในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรที่ท าให้วัตถุประสงค์หลักสูตร               
ประสบความส าเร็จได้รับผลลัพธ์การศึกษาตามท่ีก าหนด 
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4. กระบวนงานประเมินผลความส าเร็จและผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร การประเมินผลดังกล่าว
จะต้องมีการน าไปใช้ ทบทวน และพัฒนาหลักสูตร ให้นิสิตนักศึกษาได้รับประโยชน์ในการศึกษา     
ที่ดีข้ึนต่อไป 

 6.3 เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธก์ารศึกษา 

ผลลัพธ์การศึกษา เป็นเอกสารข้อความที่อธิบายว่านิสิตนักศึกษาที่ เรียนได้รับการคาดหวังว่า               
จะมีความรู้ ความช านาญ ความสามารถ และความประพฤติตามที่ต้องการในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    
ในแต่ละสาขาความช านาญ เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้น   

 สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์หลักสูตรกับผลลัพธ์
การศึกษา   

ผลลัพธ์การศึกษาที่นิสิตนักศึกษาพึงมี เมื่อส าเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้ านคณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  พ้ื นฐานทางด้ านวิศวกรรม                            
และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเพ่ือก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรม หรือนิยาม   
และประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการท างานได้ 

2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

 สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 
ที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

3. การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา  

 สามารถหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการ
ทางวิศวกรรมตามความต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสังคม           
ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

4. การพิจารณาตรวจสอบ  

 สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมถึง
การตั้ งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์  การแปลความหมายข้อมูล                 
และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 

5. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย  

 สามารถสร้าง  เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม       
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและข้อจ ากัด                
ของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น 
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6. การท างานร่วมกันเป็นทีม 

 สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
สามารถท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได้   

7. การติดต่อสื่อสาร   

 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิ ผล            
ด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม                   
ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 

8. กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิชาชีพวิศวกรรม  

 มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ วิชาชีพวิศวกรรม ต่อบริบทของสั งคม                        
และสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน     
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9. จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

10. การบริหารงานวิศวกรรม 

 มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์  และการบริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึง              
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 

11. การเรียนรู้ตลอดชีพ 

 ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 

6.4 เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง 

 หลักสูตรการศึกษาต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการ บันทึกเอกสาร ติดตามผล ประเมินผล       
ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษาที่นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตได้รับการพัฒนาจากการจัดการศึกษา              
ของหลักสูตร 

 รายงานการประเมินผลและระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษาและข้อมูลอ่ืน  ๆ ต้องน าไปใช้ 
อย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  

6.5 เกณฑ์ข้อ 5 หลกัสูตร 

หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต้องก าหนดองค์ความรู้ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม              
ตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและความต้องการผลลัพธ์การศึกษาที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ  
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หลักสูตรจะต้องมีโครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมหมวดความรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หมวดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา (รวมทั้งการเรียน    
ในห้องปฏิบัติการ) ที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชาชีพ มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ในระบบทวิภาค หรือมีภาระการศึกษาเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา 

2. หมวดความรู้ด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุมความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
ของแต่ละสาขา (รวมทั้งการเรียนในห้องปฏิบัติการ) เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และเพ่ือให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการออกแบบและ 
การแก้ไขปัญหาตามข้อก าหนดงานวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม  มีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วย
กิตในระบบทวิภาค  หรือมีภาระการศึกษาเทียบเท่า 1 ½ ปีการศึกษา 

3.  หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมและสอดคล้องให้นิสิตนักศึกษาพึงมี ลักษณะ         
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา มีหน่วยกิตรวมกัน    
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือมีภาระการศึกษาเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา 

 หลักสูตรต้องจัดให้มี การฝึ กงานวิศวกรรม  และมี โครงงานวิศวกรรมในการแก้ ไขปัญหา                          
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการออกแบบทางวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ที่ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาน าความรู้และ
การฝึกปฏิบัติที่เรียนมาแล้วมาใช้ควบคู่กับมาตรฐานงานทางวิศวกรรมภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดงานที่
เกิดข้ึนในการปฎิบัติวิชาชีพ 

6.6 เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย ์

 สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรในจ านวนที่เพียงพอ 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา และมีความสามารถครอบคลุมเนื้อหาวิชาการ                      
และวิชาชีพที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องมีจ านวนเพียงพอ             
ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธ์กับสมาคมวิชาชีพ                   
และองค์กรภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

 คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องแสดงให้ เห็นได้ว่ามีความสามารถชี้แนะ                      
และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนด าเนินการพัฒนา                
และใช้กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อเนื่อง ให้ได้
ผลลัพธ์การศึกษาตามวัตถุประสงคห์ลักสูตร 

6.7 เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์  ที่มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมที่จะท าให้มีการกระตุ้น                      
และก่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้วิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพ               
อย่ างต่อเนื่ อง หลักสูตรจะต้องจัดให้นิ สิตนักศึกษามี โอกาสเรียนรู้และใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์                        
ในงานวิชาชีพที่ทันสมัย สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีการเรียนรู้ผ่าน โครงสร้างของระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์สามารถพัฒนาความรู้วิชาการและมีกิจกรรมวิชาการ               
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสูตร 

6.8 เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีการน าองค์กร (Program Leadership) ที่ เพียงพอในการบริหาร
หลักสูตรให้มีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง 

สถาบันการศึกษาจะต้องให้การสนับสนุนทางด้านการเงินงบประมาณ มีโครงสร้างการบริหารที่แสดง
ให้เห็นได้ว่าสามารถท าให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ทรัพยากร
การจัดการที่จัดให้นั้นจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและด ารง
ตนเป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ทรัพยากรและเงินทุนจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะท าให้สถาบันการศึกษา
สามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใช้ประโยชน์ห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์    
และอุปกรณ์ครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้สถาบันการศึกษา
จะต้องจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เพียงพอตามความจ าเป็นของการเรียน    
การสอนและการบริหารหลักสูตร 
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7.  ก าหนดเวลา 

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ ก าหนดเวลาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไว้ใน
ตารางเวลาข้างล่าง 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา 

1. สถาบันการศึกษามีหนังสือสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา พร้อมรายงานประเมินตนเองให้สภาวิศวกร 5 ชุด 

สัปดาห์ที่ 1  

เดือนสิงหาคม 

2 คณะท างานกลั่นกรองฯ รายงานและแจ้งสภาวิศวกรตอบจดหมาย       
รับสมัคร 

สัปดาห์ที่ 1  

เดือนกันยายน 

3 สถาบันการศึกษาช าระค่าธรรมเนียมค าขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ให้สภาวิศวกร 

สัปดาห์ที่ 4  

เดือนกันยายน 

4 สภาวิศวกรแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ อนุกรรมการประสานงานฯ      
ชุดต่าง ๆ  

เดือนตุลาคม 

5. คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ ตรวจรายงาน
ประเมินตนเองและเอกสารประกอบ และพิจารณารายการเอกสารที่ขอให้
สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจง และส่งเอกสารเพิ่มเติม 

เดือนพฤศจิกายน -
ธันวาคม 

6 สภาวิศวกรแจ้งรายการให้สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจง และส่งเอกสาร
เพ่ิมเติม 

สัปดาห์ที่ 4  

เดือนธันวาคม 

7 คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ ตรวจรายงาน
ประเมินตนเองและเอกสารประกอบ และพิจารณารายการเอกสาร         
ที่สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติม 

เดือนมกราคม 

8 สภาวิศวกรแจ้งนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและแจ้งช าระค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

สัปดาห์ที่ 4 

เดือนมกราคม 

9 สถาบันการศึกษาช าระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

สัปดาห์ที่ 1  

เดือนกุมภาพันธ์ 

10 คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ  ตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษา 

เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ -
มีนาคม  



26 
 

เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
Document Number: 01/2019 
Revision Dated: 28-05-2019 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา 

11 สถาบันการศึกษาส่งเอกสารชี้แจงตามค าแนะน าของคณะผู้ตรวจประเมินฯ    
ก่อนพิจารณาเขียนรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

สัปดาห์ที่ 1 

เดือนพฤษภาคม 

12 คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ เตรียมรายงานผล
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามแบบรายงานเสนอให้
คณะท างานกลั่นกรองฯ ตรวจทานรายงาน 

สัปดาห์ที่ 1  

เดือนมิถุนายน 

13 ประชุมพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และ
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 

เดือนมิถุนายน 

14 สภาวิศวกรแจ้งผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และ
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงให้สถาบันการศึกษาทราบ หรือมีข้อชี้แจงเพ่ิมเติม 

เดือนมิถุนายน 

15 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประชุมพิจารณา
เห็นชอบผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุง 

เดือนกรกฎาคม 

16 กรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

เดือนสิงหาคม 

17 สภาวิศวกรแจ้ งผลการรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพการศึ กษา  ให้
สถาบันการศึกษาทราบ 

เดือนสิงหาคม 
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8.  หลักสูตรที่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) จะต้องมีลักษณะตามที่ระบุในหัวข้อ 3.3 หลักสูตรการศึกษา 
ได้แก่ 

1. หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา 

2. หลักสูตรการศึกษาใหม่  

3. หลักสูตรสหวิทยาการ  

4. หลักสูตรที่มีแขนงวิชาให้เลือกเรียน  

5. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนหลายวิทยาเขต 

6. หลักสูตรภายใต้ โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศ  และ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เต็มเวลา หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้รับอนุมัติ     
ให้เปิดสอนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษานั้น ต้องมีระยะเวลาศึกษา 4 ปีการศึกษา และ
มีจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรระหว่าง 120 ถึง 150 หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนที่ก ากับการจัดการศึกษา     
ในระดับอุดมศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีโครงสร้างหลักสูตรที่จัดให้มีหมวดความรู้และการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา หมวดความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และเพียงพอในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยหลักสูตรต้องจัดให้มีการฝึกงานวิศวกรรม และมีโครงงานวิศวกรรมในการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการออกแบบทางวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ที่ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาน าความรู้
และการฝึกปฏิบัติที่เรียนมาแล้วมาใช้ควบคู่กับมาตรฐานงานทางวิศวกรรม ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดงาน   
ที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติวิชาชีพ 

หลักสูตรการศึกษามีการจัดการหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษาตามเกณฑ์       
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีการจัดการสอนให้กับนิสิตนักศึกษาเต็มเวลาครบทุกชั้นปี                   
และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 รุ่น  
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9. การสมัครเพื่ อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การเตรียมเอกสาร                  
และการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 

 สถาบันการศึกษาที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้องส่งจดหมายสมัครขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พร้อมรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาและเอกสารผนวก และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ จ านวน 5 ชุด ที่สภาวิศวกร ตามก าหนดเวลา             
ที่ก าหนดในเอกสารฉบับนี้หรือตามก าหนดเวลาที่สภาวิศวกรแจ้งให้สถาบันการศึกษาทราบในกรณี                                                    
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนด ในเอกสาร 

 ในกรณีที่พบว่ารายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาไม่มีรูปแบบตามท่ีก าหนดไม่มีคุณภาพ
เพียงพอ หรือไม่มีข้อมูลและเนื้อหาเพียงพอตามที่สภาวิศวกรก าหนดไว้ในเอกสารให้คณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) แจ้งไม่รับสมัคร และให้สถาบันการศึกษาแจ้งสมัครเพื่อ
ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ใหม่ในปีถัดไป 

 สถาบันการศึกษาจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ตามรายการที่สภาวิศวกรขอเพ่ิมเติม     
ในระยะเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่เกิดความล่าช้า หรือมีจดหมายชี้แจง หรือเอกสารที่ได้รับไม่เป็นไปตามรายการ
ขอเอกสารเพ่ิมเติมต้องการหรือไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้ในระยะเวลาที่สมควร        
คณะผู้ตรวจประเมินฯ สามารถพิจารณาเลื่อนก าหนดเวลาการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาหรือแจ้งระงับ      
การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสมได้ 

สถาบันการศึกษา ควรเตรียมความพร้อมก่อนการเขียนรายงานประเมินตนเอง และการตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษาดังนี ้

1. สถาบันการศึกษาต้องศึกษาข้อก าหนดและเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ส าหรับ
วงรอบของปีการศึกษาที่ระบุในเอกสาร “ขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์” และก าหนดกระบวนงานการจัดการคุณภาพหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร 

2. สถาบันการศึกษา ทบทวน และตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนงานจัดการคุณภาพหลักสูตร 
และน าไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง 

3. สถาบันการศึกษา เก็บรวบรวม แผนงานบริหารหลักสูตร รายงานประชุมการบริหารหลักสูตร คู่มือ
การปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการส ารวจข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์การศึกษา และรายงานข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
คณะผู้ตรวจประเมินฯ 

4. สถาบันการศึกษาโดยผู้บริหารหลักสูตร จัดท ารายงานประเมินตนเองตามแบบรายงานที่ก าหนด 
และจัดส่งให้สภาวิศวกร จ านวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบรรจุข้อมูล 1 ชุด ตามก าหนดเวลา 

5. ในระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาต้องจัดเตรียม เอกสารหลักฐาน     
และรวบรวมแฟ้มเอกสารรายวิชา (Course Portfolio) ทุกรายวิชาที่หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ 
ประกอบด้วย แบบประมวลวิชา แผนการสอนและการจัดเนื้อหาความรู้ เอกสารประกอบค าสอน 
รายการเอกสารอ้างอิง การบ้าน แบบฝึกหัด การมอบหมายงาน รายงานการศึกษา บันทึก                    
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การวัดผลการเรียน ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างเอกสารสอบ และสมุดค าตอบ ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และผลลัพธ์การศึกษา 

6. ในระหว่างการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ สถาบันการศึกษาจะต้องจัดเตรียมแฟ้มเอกสารแสดง
การบริหารการใช้และการบ ารุงรักษา และการใช้ห้องปฏิบัติการ ในการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย ชื่อผู้รับผิดชอบ ตารางเวลาการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทดลอง คู่มือการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทดลอง คู่มือความปลอดภัย แบบรายการทดลอง แบบฝึกหัดการทดลอง 
และตัวอย่างรายงานการปฏิบัติการให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ พิจารณา 

7. ผู้บริหารหลักสูตรต้องท าบันทึกและชี้แจงข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินฯ  

 คณะผู้ตรวจประเมินฯ จะประเมินผลลัพธ์การศึกษาและประสิทธิผลของการจัดการคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์โดยพิจารณาจากรายงานประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษา เอกสารประกอบ และแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรที่สามารถอ้างอิงผ่านทางระบบเอกสาร 
การรายงานผล และการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันการศึกษาเท่านั้น 
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10. การด าเนินการของงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

 งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยการประสานงาน นัดหมาย บันทึกการประชุม เก็บรักษาข้อมูลด้านเอกสาร
และแบบรายการที่ เกี่ ยวกับ การรับรองมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษา  ระหว่างสถาบันการศึกษา                    
และคณะผู้ตรวจประเมินฯ ให้การด าเนินการการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วย                       
ความโปร่งใส และส าเร็จผลตามก าหนดเวลา 

11. ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการพิจารณารายงานผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดต่าง ๆ ประชุมร่วมกับอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตามหัวข้อ 5.3  การรายงานผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. รับรอง (Full accreditation) มีระยะเวลารับรอง 6 ปี 

2. รับรองแบบมีเงื่อนไข  มีระยะเวลารับรองไม่เกิน 3  ปี และให้ส่งรายงานประเมินผลการปรับปรุง 
เพ่ือพิจารณาตรวจติดตามผล 

3. รับรองชั่วคราว (ส าหรับหลักสูตรใหม่  และจะต้องยื่นขอการรับรองหลังจากมีผู้ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร 2 รุ่น) 

4. รอผลการปรับปรุงแก้ไข 

5. ไม่รับรอง หรือ ยกเลิกการรับรอง  

ค าอธิบายผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในตาราง
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ผลการรับรอง รับรอง  
ระยะเวลา 6 ปี 
เงื่อนไข ไม่มี 
สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล ด าเนินการครบตามเกณฑ์การรับรอง แตอ่าจมีข้อแนะน าให้ปรับปรุง 
ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า Interim Report (3 ปี) และ/หรือรายงานประเมินผลการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
การติดตามผลของสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานความก้าวหน้า 
ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล ไม่เปลี่ยนแปลงผลการรับรอง เว้นแต่มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์หรือ

ปรับปรุงผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร 
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ผลการรับรอง รับรองแบบมีเงื่อนไข   
ระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี (1-3 ปี ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนในการแก้ไขปรับปรุง) 
เงื่อนไข 1. คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดเดิม หรือมอบให้ผู้ตรวจประเมิน 1 คน 

ประเมินผลการปรับปรุง หรือแต่งตั้ง คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดใหม่ 
ประเมินผลการปรับปรุง  

2. การประเมินผลการปรับปรุง อาจประกอบด้วย 
1) ตรวจเยี่ยมสถาบัน และ/หรือ 
2) ติ ดต ามผลจากราย งาน ป ระ เมิ น ผลการป รับป รุ งขอ ง

สถาบันการศึกษา และ/หรือ 
3) ผู้บริหารหลักสูตรประชุมชี้แจง 

สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล มีข้อด้อยในเกณฑ์การรับรองมากกว่า 1 เกณฑ ์ให้ปรับปรุงแก้ไข 
ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและท่ีระบุในเงื่อนไขการรับรอง 
การติดตามผลของสภาวิศวกร คณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามเงื่อนไขประเมินผลการปรับปรุง รายงานผล

การประเมินและเสนอให้อนุกรรมการพิจารณาผล 
ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล 1. เมื่อปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ทบทวนแก้ไขให้

รับรองต่อไปจนครบ 6 ปี นับจากปีการศึกษาที่เริ่มรับรองแบบมี
เงื่อนไข 

2. ถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ คณะอนุกรรมการฯ 
ทบทวนแก้ไขให้ชะลอผลการรับรอง หรือไม่รับรอง หรือยกเลิกการ
รับรองเมื่อพ้นระยะเวลาการรับรอง 

 

ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ผลการรับรอง รับรองชั่วคราว 
ระยะเวลา ระยะเวลาการรับรองชั่วคราวไม่เกิน 3 ปี 
เงื่อนไข ไม่มี 
สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล 1. เป็นหลักสูตรใหม่และยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ด าเนินการ

มาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ปี  
2. เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและมีแนวโน้มการด าเนินการตาม

เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และน่าจะขอรับการ
รับรองเมื่อมีผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. คณะผู้ตรวจประเมินฯ มีข้อแนะน าให้ปรับปรุงในประเด็นหลักที่
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือแนะน า 

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ไม่มี 
การติดตามผลของสภาวิศวกร ไม่มี 
ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล หลักสูตรเตรียมรายงานประเมินตนเองและสมัครขอรับการรับรองเมื่อมี

ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 2 รุ่น 
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ผลการรับรอง รอผลการปรับปรุงแก้ไข 
ระยะเวลา 1 ปี 
เงื่อนไข ไม่มี 
สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล 1. มีข้อด้อยให้ปรับปรุงแก้ไข ในเกณฑ์การรับรองมากกว่า 1 เกณฑ ์

2. ไม่มีการประเมินผลลัพธ์การศึกษาและไม่มีเอกสารรายวิชาให้
ตรวจสอบผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ปรับปรุงรายงานประเมินตนเองและเตรียมเอกสารประกอบเพื่อปรับปรุง
แก้ไขข้อด้อยต่าง ๆ 

การติดตามผลของสภาวิศวกร คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดเดิม ตรวจติดตามและเยี่ยมสถาบันการศึกษาซ้ า 
ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล พิจารณาไม่รับรอง หรือ ให้การรับรอง 
 

ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ผลการรับรอง ไม่รับรองหรือยกเลิกการรับรอง 
ระยะเวลา ต้องใช้เวลาปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสมัครขอรับการรับรองใหม่ 
เงื่อนไข ไม่มี 
สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล 1. ไม่มีการประเมินผลลัพธ์การศึกษาและไม่มี เอกสารรายวิชา         

ให้ตรวจสอบผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
2. ผลลัพธ์การศึกษาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา 
3. ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยภายหลังจากได้รับการพิจารณา  

ให้รอผลการปรับปรุงแก้ไข 
ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ไม่มี 
การติดตามผลของสภาวิศวกร ไม่มี 
ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล ไม่มี 
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12. การอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ในกรณีที่สถาบันการศึกษาไม่ได้รับการรับรองหรือได้รับการพิจารณายกเลิกการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และมีความประสงค์จะอุทธรณ์ ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้
สถาบันการศึกษาท าหนังสืออุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเอกสารประกอบ              
ให้คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พิจารณาทบทวนภายใน  
30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) จะพิจารณาทบทวน                            
ค าร้องอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากเอกสารรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา และเอกสารประกอบที่ได้รับเพ่ิมเติมภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับค าร้องอุทธรณ์ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา การพิจารณานี้ถือเป็นสิ้นสุด 

13. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 หน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  มีหน้าที่จัดท าทะเบียนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แล้ว ลงในเว็บไซต์ของสภาวิศวกรที่ www.coe.or.th 

14. การให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษาที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากสภาวิศวกร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร ก่อนสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้มีหนังสือแจ้งขอให้
สภาวิศวกรเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาร่วมเป็น
คณะที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ การจัดการคุณภาพหลักสูตร และการจัดท ารายงานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการด าเนินงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากสภาวิศวกร 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นอนุกรรมการ อนุกรรมการประสานงานฯ คณะท างาน     
ที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตร  

การด าเนินงานและค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาวิศวกร ไม่สามารถน าไปใช้ อ้างอิง              
หรือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
และการพิจารณารับรองผลการรับรองของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

สภาวิศวกรไม่แนะน าให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร เพ่ือท าหน้าที่                  
คณะที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board) ในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งอาจเกิด
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ประเด็นขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ างไรก็ตามสภาวิศวกรอาจแนะน าชื่ อผู้ ทรงคุณวุฒิ                            
จากภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตร 

15. รายการเอกสารในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ล าดับ ชื่อเอกสาร ผู้ใช ้
1 ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารรับ รองมาตรฐานคุณ ภ าพการศึ กษ า

วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันการศึกษา สภาวิศวกร 
คณะอนุกรรมการฯ             
คณะท างานฯ คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

2 แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาฯ สถาบันการศึกษา 
3 แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ              

ใช้ประเมินผล 
4 แบบรายการขอรับค าอธิบายและเอกสารประกอบเพ่ิมเติม      

จากสถาบันการศึกษา 
คณะผู้ตรวจประเมินฯ            
ใช้แจ้งผลตรวจเอกสาร
เบื้องต้น 

5 แบบขอนัดวันตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและก าหนดการตรวจ
เยี่ยมสถาบันการศึกษา 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ/          
สภาวิศวกร นัดตรวจเยี่ยม
สถาบัน 

6 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ            
ใช้รายงานผลการประเมิน 

16.  เอกสารผนวก 

1. นิยาม ค าจ ากัดความ และค าอธิบายค าศัพท์ 

2. แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 

3. แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    

4. แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

5. ค าอธิบายความรู้ความช านาญทางวิศวกรรมเฉพาะสาขา 
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เอกสารผนวก 1 
นิยาม ค าจ ากัดความ และค าอธิบายค าศัพท์ 
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เอกสารผนวก 1 นิยาม ค าจ ากัดความ และค าอธิบายค าศัพท์ 

(แก้ไข และเพิ่มเติมวันที่  28 พฤษภาคม  2562) 
 

# ค าศัพท ์ ค าอธิบายค าศัพท์ 

1 การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  
(Engineering program 
accreditation) 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เป็นกระบวนการ
ประเมินผลลัพธ์การศึกษา และประสิทธิผลของกระบวนการจัดการ
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ที่ สภาวิศวกรบริการให้กับ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย ตามค าร้องขอรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้สามารถม่ันใจได้ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรได้รับการศึกษาและพัฒนาให้มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
เพียงพอในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม  

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering program) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มีความหมายครอบคลุมถึง ตัวหลักสูตร
การศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา การบริหาร การจัดการเรียนการ
สอน ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน ครูปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่สนับสนุน การบริหารจัดการหลักสูตร โครงสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน และการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึ งประสงค์  ที่ ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์หลักสูตร 

3 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (Accreditation 
action, Accreditation result) 

ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)ที่พิจารณาให้กับสถาบันการศึกษา และ/หรือ        
หน่วยการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร ซึ่งรวมถึง รับรอง รับรองแบบมี
เงื่อนไข รับรองชั่วคราว และรอผลการปรับปรุงแก้ไข ไม่รับรองหรือ
ยกเลิกการรับรอง 

4 คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 
(Program evaluator team, 
Program evaluator panel) 

คณะผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ที่ได้รับการ
ยินยอมจากสถาบันการศึกษาให้ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา        
เพ่ือประเมินผลลัพธ์การศึกษาและการจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการประเมินตาม
แบบรายงานของงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

5 การประเมินผล (Assessment) กระบวนการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
คุณภาพหลักสูตรอย่างมีระบบ ด้วยการตรวจสอบกระบวนการท างาน 
เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
แบบฝึกหัด ข้อสอบ การประเมินผลการสอน และการรายงานผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนว่าได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ได้ผลลัพธ์การศึกษา และมีการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องหรือไม่ 
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6 ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
(Graduate attributes) 

ผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตรที่ก าหนดขอบเขตความรู้ ลักษณะ
ความสามารถและทักษะ ทัศนะคติและความประพฤติของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรที่เพียงพอในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

7 ผลลัพธ์การเรียนรู้  
(Learning outcome) 

ผลลัพธ์ที่ผู้ เรียนได้รับจากการเรียนการสอนรายวิชา ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรมที่ ก าหนดในแบบประมวลวิชา ผลลัพธ์         
การเรียนรู้จากการศึกษาและการท ากิจกรรมเสริมรวมกันทั้งหลักสูตร      
จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

8 รายงานประเมินตนเอง 
(Self assessment report, 
Self study report) 

เอกสารรายงานที่สถาบันการศึกษาผู้ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา รวบรวมและจัดท าขึ้นตามแบบรายงานที่ก าหนดและส่งให้งาน
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เอกสารรายงานประเมินตนเองนี้เป็น
เอกสารแสดงระบบงาน การจัดการคุณภาพ ผลลัพธ์การศึกษา ผลลัพธ์
การเรียนรู้ และการติดตามประเมินผลการด าเนินการ ของหลักสูตร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
และสอดคล้องตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์   

9 วงรอบการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
(Accreditation cycle) 

ระยะเวลาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ไม่ เกิน  6 ปี 
สถาบันการศึกษาจะต้องสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ใหม่ เมื่อครบระยะเวลาการรับรอง ตามเกณฑ์
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ประกาศใช้
ส าหรับรอบปีการศึกษานั้น  

10 แฟ้มเอกสารรายวิชา  
(Course portfolio) 

แฟ้มเอกสารรายวิชาประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชา ได้แก่ แบบประมวลวิชา แผนการสอนและการจัด
เนื้อหาความรู้ เอกสารประกอบค าสอน รายการเอกสารอ้างอิง การบ้าน 
แบบฝึกหัด การมอบหมายงาน รายงานการศึกษา บันทึกการวัดผลการ
เรียน ตัวอย่างข้อสอบ และตัวอย่างเอกสารสอบ ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น 

11 วงรอบคุณภาพ  
(Quality cycle) 

วงรอบคุณภาพในระบบคุณภาพ ประกอบด้วย Plan-Do-Check-Act 
หรือเรียกว่า PDCA cycle ได้แก่  การวางแผนงาน การปฏิบัติ งาน      
การตรวจสอบผลงาน และการแก้ไขทบทวนกระบวนการท างาน เพ่ือให้
สามารถควบคุมคุณภาพได้นับตั้ งแต่  วัตถุดิบ/ทรัพยากรป้อนเข้า
กระบวนงาน กระบวนการท างาน และผลผลิต  

12 การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา  
(Program visit) 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ 
สามารถตรวจสอบสถานที่การจัดการเรียนการสอน การใช้ทรัพยากร
การศึกษา และสิ่งแวดล้อมการศึกษา และสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร
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และนิสิตนักศึกษา เพ่ือยืนยันข้อเท็จจริงตามรายงานประเมินตนเอง   
ของสถาบันการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรมีจ านวน 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
ในสาขาความช านาญของหลักสูตรที่ ขอรับการประเมินผล และ             
ผู้สังเกตการณ์ (ถ้ามี) ที่ได้รับการยินยอมจากสถาบันการศึกษาผู้ขอรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินฯ จะนัดหมายกับ
สถาบันการศึกษาผู้ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   เพ่ือ
ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาตามก าหนดการ 

13 ผู้สังเกตการณ์ (Observer) ผู้สังเกตการณ์เป็นบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะติดตามและสังเกตการณ์                
การปฏิบัติการด าเนินงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ในขณะที่ตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษา ผู้สังเกตการณ์จะไม่ได้รับสิทธิในการออกความเห็น 
หรือมีส่วนซักถามสถาบันการศึกษา หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     
ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 

14 ปัญหางานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
(Complex engineering 
problem) 

ปัญหางานวิศวกรรมที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในเชิงลึกเพ่ือพิจารณา
หาผลลัพธ์ซึ่งโดยส่วนมากเป็นความรู้ทางวิศวกรรมในชั้นแนวหน้า และ 
มีลักษณะของปัญหาดังต่อไปนี้ 

1. เกี่ยวพันกับการใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมที่หลากหลาย หรือ   
มีปัญหาความไม่สอดคล้องทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมและ
ประเด็นในการพิจารณาอ่ืน  

2. ไม่มีผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีแนวความคิดของ
ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาที่มีความคิดริเริ่มในเชิงนามธรรมและ
ต้องการการวิเคราะห์เพื่อหาแบบจ าลองของผลลัพธ์ที่เหมาะสม  

3. ต้องใช้ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาทางวิศวกรรมเฉพาะสาขา      
ในระดับแนวหน้าและยินยอมให้เริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาจากความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

4. เป็นประเด็นปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
5. เป็นปัญหาที่ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมก ากับการ

ท างาน 
6. เป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งจากความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่มีความหลากหลายมีผลกระทบส าคัญต่อเนื้องานต่าง ๆ 
ในวงกว้าง 

7. เป็นปัญหาระดับสูงที่มีองค์ประกอบหลากหลายของงานและ
ปัญหาในระดับล่าง 

(อธิบายความจากนิยามของค าศัพท์ complex engineering problem ของ IEA) 
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15 งานวิศวกรรมที่ซับซ้อน
(Complex engineering 
activities) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEA นิยามว่า เป็นงานวิศวกรรมหรือโครงงานวิศวกรรมที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1. เกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากรของงานที่หลากหลาย (รวมถึง 
ทรัพยากรมนุษย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ ข้อมูล   
และเทคโนโลยีวิศวกรรม) 

2. ต้องการการแก้ไขปัญหาจากความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นจากความ
หลากหลายของงานในด้านต่าง ๆ ของโครงงาน เช่น ความไม่
สอดคล้องทางเทคโนโลยี วิศวกรรม และประเด็นผลกระทบต่าง ๆ 

3. เกี่ยวพันกับการใช้หลักการทางวิศวกรรมและการใช้ความรู้     
จากงานวิจัยพัฒนาใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อน 

4. มีผลกระทบส าคัญต่องานต่าง ๆ ที่ ยากต่อการคาดการณ์
ผลกระทบและอาจต้องการการผ่อนคลายของมาตรการติดตาม 

5. เป็นงานที่ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการทดลองใช้หลักการพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม 

(อธิบายความจากนิยามของค าศัพท์ complex engineering activities ของ IEA) 

16 ปัญหางานวิศวกรรมทั่วไป 
(Broadly-defined problem) 

ปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้การประมวลรายละเอียด
และความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะสาขาที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี             
ที่ได้รับพัฒนามาแล้ว และมีลักษณะของปัญหาดังนี้ 

1. มีองค์ประกอบของปัญหาที่มีความหลากหลายและอาจมีข้อจ ากัด
ที่ขัดแย้งกัน 

2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
วิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์ผลแล้ว 

3. ต้องการใช้หลักการ ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ก าหนดในสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีที่มีใช้กันอยู่แล้วให้ได้ 
ผลลัพธ์และเรียนรู้การแก้ไขปัญหา ภายในสภาพแวดล้อมของ 
การท างานหลากหลายสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรม 

4. เป็นปัญหาที่มีรูปแบบของการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยอมรับกัน
อยู่แล้ว 

5. อาจเป็นปัญหาที่มีองค์ประกอบบางส่วนไม่ได้ระบุในมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

6. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายทางด้านความคิดและ
ความต้องการ 

7. เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเนื่องในระดับท้องถิ่นและอาจขยาย
กว้างมากขึ้น 
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# ค าศัพท ์ ค าอธิบายค าศัพท์ 
8. เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

(อธิบายความจากนิยามของค าศัพท์ broadly-defined problems ของ IEA) 

17 งานวิศวกรรมทั่วไป 
(Broadly-defined activities) 

งานวิศวกรรมทั่วไปหมายถึงกิจกรรมหรือโครงการวิศวกรรมที่มีลักษณะ
ดังนี้ 

1. เกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากรของงานที่หลากหลาย (รวมถึง 
ทรัพยากรมนุษย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ ข้อมูล 
และเทคโนโลยีวิศวกรรม) 

2. เกี่ยวพันกับการหาผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ระหว่างเทคโนโลยี  วิศวกรรม และประเด็นต่าง  ๆ ที่ อาจ                     
มีข้อขัดแย้งกัน 

3. เกี่ยวพันกับการใช้วัสดุ เทคโนโลยี หรือกระบวนงานใหม่ที่ยังไม่มี
มาตรฐานก ากับ 

4. สามารถคาดการณ์ผลกระทบของปัญหาต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น
และอาจมีผลกระทบที่ขยายกว้างมากข้ึน 

5. ใช้ความรู้ที่เก่ียวกับกระบวนงานและวิธีปฏิบัติงานตามปกติ 
(อธิบายความจากนิยามของค าศัพท์ broadly-defined activities ของ IEA) 

18 หมวดความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ (Basic science) 

หมายถึงการจัดหมวดหมู่ของระบบความรู้พ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษา
ธรรมชาติและปรากฎการณ์ธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้ง  
การกระบวนการประมวลความรู้ เชิงประจักษ์ที่ ได้จากการทดลอง                     
อย่างเป็นระบบ ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องและเป็นความจริง สามารถ
แบ่งออกได้เป็นกลุ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อาทิ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(physical science) วิ ท ย า ศ าส ต ร์ ชี ว ภ าพ  (biological science) 
วิทยาศาสตร์สังคม (social science) 

19 หมวดความรู้ทางคณิตศาสตร์ หมายถึงการจัดหมวดหมู่ของระบบความรู้ทางคณิตศาสตร์ที ่ศึกษา
เกี่ยวกับ รูปแบบ โครงสร้างและจ านวน การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ 
โดย ใช ้ส ัจพจน ์ ต รรกะ ส ัญ ล ักษ ณ ์ ส ัญ กรณ ์ท างคณ ิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออันหนึ่งของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  
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เอกสารผนวก 2  
แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 
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แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 

 

 

 

ใช้ประกอบ 

การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

ส าหรับ 

วงรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2567  

 

 

จัดท าโดย 

 

สภาวิศวกร 

487/1 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวงวังทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

สายด่วน 1303 โทรสาร 02-935-6695 หรือ 02-935-6697 
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ค าแนะน าทั่วไป 

1. แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนวทางในการประเมิ นตนเอง    
ของสถาบันการศึกษาประกอบการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากสภาวิศวกร 

2. ชื่อหลักสูตรการศึกษาที่ปรากฎบนปกหน้าของรายงานจะต้องมีข้อความเหมือนกันกับชื่อหลักสูตรที่ได้รับ
อนุญาตให้เปิดสอนได้ และเป็นชื่อหลักสูตรที่ปรากฎในแบบระเบียนการศึกษาและประมวลหลักสูตร 
(Bulletin) ของสถาบันการศึกษา 

3. ในกรณีที่สถาบันการศึกษามีค าศัพท์ที่ใช้เรียกหน่วยการศึกษาแตกต่างจากที่ ปรากฎในแบบรายงาน     
การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษานี้ ให้สถาบันการศึกษาจัดท ารายการค าอธิบายค าศัพท์หรือนิยาม
ให้เป็นที่เข้าใจได้ชัดเจน 

4. ในกรณีที่จัดท าตารางรายการ หลักสูตร และข้อมูล ที่มีการเพ่ิมเติมหัวข้อหรือเปลี่ยนแปลงไปจาก      
แบบรายงานฯ ขอให้มีอธิบายประกอบด้านล่างต่อท้ายตารางนั้นด้วย 

5. ในสัญลักษณ์ “{ข้อความ}” หมายความว่าให้สถาบันการศึกษาเขียนข้อความหรือค าอธิบายแทนข้อความ
เดิมที่มีอยู่ และลบสัญลักษณ์ “{ข้อความ}” ออกจากแบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 

6. ค าอธิบายประกอบหัวข้อรายงานพิมพ์ด้วย ตัวอักษรเอียง (italic font) 
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การส่งแบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 

ให้สถาบันการศึกษาส่งรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ จ านวน 5 ชุด      
และแผ่นดิสก์บรรจุข้อมูลและเอกสารรายงาน 1 แผ่น พร้อมจดหมายสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาให้คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกร              
ตามที่อยู่ข้างล่าง 

 
 

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) 
สภาวิศวกร 

487/1 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
สายด่วน 1303 โทรสาร 02-935-6695 หรือ 02-935-6697 

 

เอกสารประกอบรายงานประเมินตนเอง 

รายการเอกสารประกอบรายงานประเมินตนเอง ได้แก่ 

1. เอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือเอกสารอธิบายหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษา 

3. ตัวอย่าง ใบระเบียนผลการศึกษา (Academic transcript) ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในช่วง 
1-2 ปี พร้อมแบบรายการตรวจสอบผู้ขอจบการศึกษาตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

4. เอกสารประกอบแนบท้าย ตามแบบรายงาน 

 

ข้อตกลงการปกปิดเอกสารและข้อมูล 
รายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาพร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบรายงานที่ใช้ในการประเมินผล

เพ่ือการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ของสภาวิศวกร ให้ถือว่าเป็นเอกสารปกปิด    
ห้ามน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการศึกษา 

ยกเว้นข้อมูลและตารางสรุปที่ไม่ได้อ้างอิงชื่อหลักสูตร หรือชื่อสถาบันการศึกษาเป็นการเฉพาะ 

 

แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 

 ให้สถาบันการศึกษาจัดท ารายงานตามหัวข้อประกอบด้วยตาราง ข้อมูล และค าอธิบายดังต่อไปนี้ 
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รายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 

 

ส าหรับวงรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562-2567 

 

เสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) 

สภาวิศวกร 

 

เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 

{ชื่อหลักสูตร} 

 

{สาขา/แขนงวิชา} 

 

{ชื่อสถาบันการศึกษา} 

 

{ที่อยู}่ 

 

{วัน เดือน ปี} 

 

เอกสารปกปิด 

 รายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาพร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบรายงานนี้ใช้ในการ
ประเมินผลเพ่ือการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ของสภาวิศวกรเป็นเอกสารปกปิด 
ห้ามน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการศึกษา ยกเว้นข้อมูล
และตารางสรุปที่ไม่ได้อ้างอิงชื่อหลักสูตร หรือชื่อสถาบันการศึกษาเป็นการเฉพาะ 
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สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ 1.   ข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนที่ 2.   เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 

ส่วนที่ 3.   เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ส่วนที่ 4.   เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธ์ของการศึกษา 

ส่วนที่ 5.   เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง 

 ส่วนที่ 6.   เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร  

ส่วนที่ 7.   เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 

ส่วนที่ 8.   เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 ส่วนที่ 9.   เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของสถาบันการศึกษา 

 ส่วนที่ 10.  เกณฑ์การรับรองเฉพาะสาขา 

ส่วนที่ 11.  เอกสารประกอบ 

เอกสารประกอบ 1 เอกสารหลักสูตร 

เอกสารประกอบ 2 ประมวลรายวิชา 

เอกสารประกอบ 3 ประวัติอาจารย์ 

เอกสารประกอบ 4 รายการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 

เอกสารประกอบ 5 สรุปข้อมูลสถาบันการศึกษา 
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รายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 

{ชื่อหลักสูตร} 

{สาขา/แขนงวิชา} 

{ชื่อปริญญา} 

{ชื่อสถาบันการศึกษา} 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

ระบุชื่อหลักสูตรและสาขา/ แขนงวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ตามข้อบังคับของ
สถาบันการศึกษาซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. สาขา หรือแขนงวิชาที่เปิดสอน 

 ระบุสาขาวิชา แขนงวิชา หรือในกรณีที่เป็นสหสาขาวิทยาการให้ระบุสาขาทั้งหมดในหลักสูตรที่เปิด
สอนและยังไม่เปิดสอน   

4. ชื่อผู้รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ 

ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ ที่อยู่ส านักงาน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต           
(e-mail address) ที่ให้คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ใช้ในการติดต่อและตรวจประเมิน
สถาบันการศึกษา ได้แก ่คณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรตามตารางข้างท้าย 
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ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ e-mail 

     

     

     

     

5. ประวัติการเปิดสอนหลักสูตร 

 ระบุปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอนหลักสูตร และสรุปรายการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรที่ผ่านมา พร้อมทั้ง 
ให้ระบุวัน เดือน ปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย่างอ่ืน (ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯ                                         
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กร อ่ืน
ใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย 

6. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/อุตสาหกรรม/หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน  

 ระบุว่าเป็นหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  หรือเป็นหลักสูตรความ
ร่วมมือกับหน่ วยงาน/ อุตสาหกรรม / หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน  ๆ โดยต้องระบุ ชื่ อหน่ วยงาน/ 
สถาบันการศึกษาท่ีท าความร่วมมือด้วย 

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการเรียนการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือมีการเรียน
การสอนมากกว่า 1 แห่งให้ระบุคณะหรือวิทยาเขตทั้งหมด และระบุคณะหรือวิทยาเขตที่ต้องการขอรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้ชัดเจน เพียง 1 แห่งเท่านั้น  

8. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 ให้แสดงข้อมูลหลักสูตรที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ เช่น วัตถุประสงค์หลักสูตร  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลลัพธ์การศึกษา จ านวนนิสิตนักศึกษารับเข้า และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา     
ใบประกาศ โปสเตอร์ หรือวิธีการที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้ เช่น ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์    
ให้ระบุชื่อเว็บไซต ์
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9. สรุปผลและข้อเสนอให้ปรับปรุงจากรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งล่าสุด และ
รายการด าเนินงานที่ท าไปแล้ว 

สรุปผลจากรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไข  
ประกอบด้วยข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมอธิบายรายการ      
การด าเนินงานที่สถาบันการศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขและวันที่เริ่มด าเนินการ ในกรณีที่เป็นการขอรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งแรก ให้ระบุไว้ด้วย  
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ส่วนที่ 2  เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 

1. หลกัเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร 

อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตร จ านวนนิสิตนักศึกษา
รับเข้า และแผนการรับเข้าด้วยวิธีการคัดเลือกต่าง ๆ การประเมินผลนิสิตนักศึกษารับเข้า เปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับเข้าเพ่ือให้ได้นิสิตนักศึกษารับเข้าที่มีความสามารถ
ตามท่ีหลักสูตรต้องการ 

2. การประเมินผลลัพธ์การศึกษา  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ระบุและอธิบายกระบวนงานและวิธีการประเมินผลลัพธ์การศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของ       
นิสิตนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา ให้แสดงผลการประเมิน และการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
ให้แสดงเอกสารตัวอย่าง และรายงานที่เก่ียวข้อง 

3. หลักเกณฑ์การเทียบ ย้ายโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

 ในกรณีที่มีการรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ให้อธิบายเกณฑ์การ
รับเข้าและการเทียบ ย้ายโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

4. การให้ค าแนะน าและปรึกษาในการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

 ระบุและอธิบายกระบวนงาน และผู้ที่รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าแนะน าและปรึ กษาแก่    
นิสิตนักศึกษา ในด้านการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอ 
สถาบันการศึกษาอาจแสดงจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาและสัดส่วนจ านวนนิสิตนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ตารางแสดงปริมาณงาน กิจกรรม และความมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในกิจกรรม และงานบริการนั้น ๆ  
และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5. การเทียบหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษาร่วมสถาบันภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
องค์กรอื่น 

 อธิบายหลักเกณฑ์และกระบวนการคิดภาระหน่วยกิต หรือเทียบหน่วยกิจ จากการศึกษา                                         
ในสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรวมทั้ง การฝึกงานในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา
กับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือของสถาบันการศึกษา  

6. เกณฑ์อนุมัติจบการศึกษา 

สรุปเกณฑ์อนุมัติจบการศึกษา  กระบวนการตรวจสอบ และเอกสารนิสิตนักศึกษาต้องแสดงเพ่ือ     
ขออนุมัติจบการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากหลักสูตร 
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7. ใบระเบียนผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา 

แสดงตัวอย่างใบระเบียนผลการศึกษา (Academic Transcript) ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  
ทุกสาขา และแขนงวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมค าอธิบายความหมาย วิธีการพิจารณาแขนง
วิชาของหลักสูตร จากการอ่านใบระเบียนผลการศึกษา  

(ให้ส่งตัวอย่างใบระเบียนผลการศึกษาให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ  แยกออกจากเล่มรายงานประเมิน
ตนเองของสถาบัน) 
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ส่วนที่ 3 เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

1. พันธกิจของสถาบันการศึกษา 

 ระบุพันธกิจของสถาบันการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

 ระบุวัตถุประสงค์หลักสูตรและผลลัพธ์การศึกษา พร้อมแสดงเอกสารประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์
หลักสูตรและระบุหน้าเว็บไซต์ ที่ประชาชนผู้สนใจสามารถสืบค้นได้   

3. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์หลักสูตรต่อพันธกิจของสถาบันการศึกษา  

อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์หลักสูตรต่อพันธกิจของสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการหลักสูตร 

 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการบริหารหลักสูตร และอธิบายว่าวัตถุประสงค์หลักสูตรและ
เป้าหมายผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษาจะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 

5. กระบวนงานทบทวนวัตถุประสงค์หลักสูตร 

 อธิบายกระบวนงานทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์หลักสูตร ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วม        
แสดงความเห็น และความต้องการเป็นช่วง ๆ และอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์หลักสูตร       
จะสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
จากการจัดการหลักสูตร 
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ส่วนที่ 4  เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธ์การศึกษา 

1. ผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

แสดงรายการผลลัพธ์การศึกษา หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาและแสดงให้เห็นว่าได้มีการ
ระบุผลลัพธ์การศึกษาหรือผลัพธ์การเรียนรู้ไว้ในระบบเอกสารหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร ในกรณีที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษามีความแตกต่างไปจากผลลัพธ์การศึกษาที่ระบุไว้ในเกณฑ์ข้อ 3 
สถาบันการศึกษาแสดงตาราง ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษากับผลลัพธ์การศึกษา
ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ข้อ 3 

2. ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษากับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

 อธิบายว่าการพัฒนาผลลัพธ์การศึกษาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาจะเป็นการเตรียมการ                         
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การศึกษา และความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตรได้อย่างไร 
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ส่วนที่ 5  เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง 

1. ผลลัพธ์การศึกษา 

 ให้แสดงตารางที่น าเสนอข้อมูลและเนื้อหาดังนี้ 

1) รายการและค าอธิบายกระบวนการประเมินผลต่าง ๆ ที่ใช้รวบรวมข้อมูลการประเมินผลลัพธ์
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาแต่ละด้าน เช่น กระบวนการเก็บข้อมูลรวมถึงค าถามที่ใช้ในการ
เทียบเคียงผลลัพธ์การศึกษาในข้อสอบ แฟ้มประมวลผลการพัฒนาผลลัพธ์การศึกษาประจ าตัว
นิสิตนักศึกษา (Student portfolio) การสอบวัดผลที่พัฒนาเป็นการภายในหลักสูตร การน าเสนอ
โครงงานวิศวกรรม ข้อสอบวัดผลการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก การสอบปากเปล่า          
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Focus group interview) ความเห็นจากที่ประชุมของคณะที่ปรึกษา
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial advisory committee meeting) หรือกระบวนการอ่ืนที่ตรง
ประเด็นและเหมาะสมกับหลักสูตร 

2) ความถี่ของการประเมินผลแบบต่าง ๆ 

3) ระดับความส าเร็จที่คาดหวังของผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน 

4) สรุปผลจากกระบวนการประเมินผลแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์ความส าเร็จที่ได้รับของการพัฒนา
ผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน 

5) มีการบันทึกและการเก็บรักษาผลการประเมิน 

2. การพัฒนาต่อเนื่อง 

อธิบายว่าผลของการประเมินผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา และข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  

อธิบายผลที่ได้รับจากการปรับปรุงแก้ไขภายหลังการประเมินผลลัพธ์การศึกษา และระบุแผนพัฒนา                
และปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตที่เป็นผลจากประเมินครั้งล่าสุดและอธิบายหลักการและเหตุผลโดยย่อ 

3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

 ให้เตรียมข้อมูลอ่ืน ๆ และรายงานผลการประเมินผลลัพธ์การศึกษา ประกอบเกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนา
ต่อเนื่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจทาน ในระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา  ข้อมูลอ่ืน ๆ           
เช่น รายงานการประชุม ในการพิจารณารายงานผลจากการประเมินผลลัพธ์การศึกษา และข้อเสนอแนะ       
การปรับปรุงแก้ไข 
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ส่วนที่ 6 เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

1. หลักสูตร 

1) แสดงตารางหลักสูตรตามแบบตาราง 5.1 ข้างท้าย โดยระบุโครงสร้างหลักสูตร หมวดความรู้ 
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต แผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาเลือก และจ านวนหน่วยกิต 
ในกรณีท่ีมีหลายแขนงวิชา (Option) ให้เลือกเรียน ให้ท าตารางหลักสูต 5.1 แยกตามแขนงวิชา  

2) อธิบายความสอดคล้องของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์การศึกษา 

3) อธิบายว่าหลักสูตรมีแผนการศึกษาและเงื่อนไขล าดับรายวิชาที่ ก าหนดให้ เรียนก่อน 
(Prerequisite) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การศึกษา ตามตาราง 5.2  

4) อธิบายว่าหลักสูตรมีโครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมหมวดความรู้ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด 
ได้แก่  1) หมวดความรู้ด้ านคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับ อุดมศึกษา                 
2) หมวดความรู้ด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมของแต่ละสาขา และ 3) หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป  

5) อธิบายการจัดการหลักสูตรที่จัดเตรียมให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติด้านการออกแบบและการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ใช้การประมวลความรู้ด้านต่าง ๆ จากรายวิชาที่เรียนไปแล้ว โดยใช้ข้อก าหนด
มาตรฐานงานทางวิศวกรรมและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติวิชาชีพ (Capstone design course) 

6) กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีสหกิจศึกษา ให้อธิบายว่าการจัดการสหกิจศึกษามีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาอย่างไร และการเรียนรู้ดังกล่าวตอบสนองความต้องการผลลัพธ์
การศึกษาอย่างไร 

7) อธิบายเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาและรวบรวมเป็นแฟ้มประจ ารายวิชา (Course portfolio) 
รวบรวม เช่น ประมวลรายวิชา (Course syllabus)  ต าราเรียน  ตัวอย่างผลงานนิสิตนักศึกษา 
ตัวอย่างการตรวจการบ้านและการวัดผลการเรียนรู้ประจ าวิชา และอ่ืน ๆ และรวบรวมไว้ที่
สถาบันการศึกษา ให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ พิจารณาตรวจสอบ ในระหว่างการตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษา   

2. ประมวลรายวิชา (Course syllabus) 

ในเอกสารประกอบ 2 ให้รวบรวมประมวลรายวิชาทุกรายวิชาที่ตอบสนองโครงสร้างหลักสูตรและ
ครอบคลุมหมวดความรู้ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด  ตามเกณฑ์ข้อ 5 และเกณฑ์ข้ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
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ตัวอย่างตาราง 5.1 

ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา/ แขนงวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
(เรียงล าดับรายวิชา แบ่งตามภาคการศึกษา 
เริ่มต้นจากภาคการศึกษาที่ 1 ในช้ันปีที่ 1 ไป
จนถึงภาคการศึกษาที่ 8 ในช้ันปีสุดท้าย) 

ระบุอักษรย่อ 
- -วิชาบังคับ 
- Compulsory (C), 
- เลือกบังคับ

Approved 
Elective (A), 

- เลิอกเสร ี
- Free Elective (F) 

จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชา

คณิตศาสตร์  
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร ์

หมวดวิชา
ความรู้

พื้นฐานทาง
วิศวกรรม 
และความรู้
เฉพาะทาง
วิศวกรรม 

หมวด
วิชาการ

ศึกษาทั่วไป 

อื่น ๆ 

ภาคการศึกษาท่ี   1      
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

ภาคการศึกษาท่ี  2      
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

ภาคการศึกษาท่ี 3       
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

ภาคการศึกษาท่ี  4      
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

ภาคการศึกษาท่ี  5      
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

ภาคการศึกษาท่ี 6      
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

ภาคการศึกษาท่ี 7      
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

ภาคการศึกษาท่ี 8      
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

      
รวมจ านวนหน่วยกิตตามเกณฑ์อนุมัติจบ
การศึกษา 

     

คิดสัดส่วนของจ านวนหน่วยกิตท้ังหมด      
รวมหน่วยกิตขั้นต่ าตามเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

120 30 45 30  

      

ค าอธิบายรหัสวิชา 
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ตัวอย่างตาราง 5.2 

ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา/ แขนงวิชา 

ผลลัพธ์
การศึกษา 

 

รายวิชาเรียน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ภาคเรียน 
1 

ภาคเรียน  
2 

ภาคเรียน  
3 

ภาคเรียน  
4 

ภาคเรียน  
5 

ภาคเรียน  
6 

ภาคเรียน  
7 

ภาคเรียน  
8 

ผลลัพธ์
การศึกษา1 

        
        
        

ผลลัพธ์
การศึกษา2 

        
        
        

ผลลัพธ์
การศึกษา3 

        
        
        

ผลลัพธ์
การศึกษา4 

        
        
        

 
ผลลัพธ์

การศึกษา5 

        
        
        

 
ผลลัพธ์

การศึกษา 
6-11 

        
        
        

แฉ 
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ส่วนที ่7  เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 

 ให้จัดท ารายละเอียดผลงานวิชาการ ประวัติอาจารย์  และกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมสัมพันธ์กับ
สมาคมวิชาชีพ บริษัทอุตสาหกรรม และแสดงไว้ในเอกสารประกอบ 3 ท้ายรายงาน 

1. คุณวุฒิอาจารย์ 

1) อาจารย์ประจ า   

ระบุอาจารย์ประจ าซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการบริหารหลักสูตร การสอน การวิจัยและงานบริการวิชาการ 
และการให้ค าปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

ตัวอย่างตาราง 6.1.1  รายชื่ออาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. ประสบการณ์ (ปี) 
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2) อาจารย์พิเศษ  

 ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนพิเศษ 

ตัวอย่างตาราง 6.1.2 รายชื่ออาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. ประสบการณ์ (ปี) 

       
    
    

       
    
    

       
    
    

2. ภาระงานอาจารย์ 

 สรุปภาระงานของอาจารย์ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในตาราง 6.2  

ตัวอย่างตาราง 6.2 ภาระงานอาจารย์ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ สถานะ วิชาท่ีสอน 
ภาระงานชั่วโมง/สัปดาห์ 

บริหาร 
สอน พัฒนา

วิชาชีพ 
ปรึกษา 

         
         
         
         
         
         

3. จ านวนอาจารย์ 

อธิบายความเพียงพอทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาในด้าน          
การให้ค าปรึกษา ค าแนะน าวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ และกิจกรรมสัมพันธ์กับสมาคมวิชาชีพบริษัท                   
และภาคอุตสาหกรรม 

4. การพัฒนาวิชาชีพ 

 อธิบายและให้รายละเอียดของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์แต่ละคน 
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5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ 

 อธิบายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่เกี่ยวกับการจัดการรายวิชาสอน การปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา และการประเมินผล บทบาทของอาจารย์ในการปรับปรุง แก้ไข และทบทวน วัตถุประสงค์
หลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา ผลลัพธ์การศึกษา และบทบาทต่อระดับความส าเร็จของผลลัพธ์
การศึกษาจากการพัฒนาต่อเนื่อง 

 อธิบายบทบาทของผู้บริหารสถาบันการศึกษา หัวหน้าภาควิชา ผู้บริหารหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องต่อการ
จัดการหลักสูตรข้างต้น 
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ส่วนที่ 8 เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. ส านักงานธุรการ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ  

 สรุปรายการสิ่งอ านวยความสะดวก ส านักงาน ห้องเรียน ในด้านความสามารถในการบริการเพ่ือที่จะ
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษา และมีบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

ห้องปฏิบัติการ รวมถึง ครุภัณฑ์ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เอกสารแนะน าวิธีการใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้หลักสูตรรวบรวม
จัดท ารายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการที่ใช้ในการเรียนการสอนแสดงไว้ในเอกสารประกอบ 4  

2. ศูนย์เรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิบาย และระบุรายการครุภัณฑ์ของระบบ การบริการศูนย์เรียนรู้และการบริการระบบเทคโนโลยี
ส ารสน เทศ  (Workstation, servers, storage, network, software) ที่ ใช้ ส นั บ สนุ น การ เรี ยน รู้ ข อ ง        
นิสิตนักศึกษา โดยพิจารณาถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
จากสถานที่ต่าง ๆ เช่น หอพักนิสิตนักศึกษา ห้องสมุด สโมสรนิสิตนักศึกษา พ้ืนที่นอกวิทยาเขต เป็นต้น       
ให้ระบุเวลาการให้บริการศูนย์เรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ และความเพียงพอของการบริการเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพของนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ในหลักสูตร 

3. เอกสารคู่มือและค าแนะน าการใช้อุปกรณ์และการบริการศูนย์การเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิบายว่านิสิตนักศึกษาได้รับค าแนะน าอย่างเหมาะสม หรือได้รับเอกสารคู่มือและแนะน าการใช้
อุปกรณ์ และการบริการศูนย์เรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

4. การซ่อมบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก 

 อธิบายนโยบายและกระบวนงานในการซ่อมบ ารุงและการยกระดับสมรรถนะของเครื่องมือ สิ่งอ านวย
ความสะดวก ครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา และอาจารย์  

5. การบริการห้องสมุด 

อธิบายและประเมินผลการบริการห้องสมุดรวมถึงความเพียงพอของเอกสาร หนังสือวิชาการ และ 
การบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ตามความต้องการของหลักสูตร  

6. สรุปข้อคิดเห็นจากแบบส ารวจการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

 อธิบายการจัดการของหลักสูตรเพ่ือให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้รับ       
การดูแล และสามารถให้บริการได้ตามเจตนาของการบริการนั้น ๆ  
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ส่วนที่ 9  เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของสถาบันการศึกษา 

1. การน าองค์กร (Program Leadership) 

 อธิบายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารหลักสูตร อ านาจ หน้าที่ ของผู้รับผิดชอบต่าง ๆ         
ในการจัดการหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาต่อเนื่อง อธิบายว่า
ผู้น าองค์กรมีส่วนเกีย่วข้องในการตัดสินพิจารณาเก่ียวกับการจัดการหลักสูตรอย่างไร 

2. งบประมาณและการสนับสนุนด้านการเงิน 

1) อธิบายกระบวนงานจัดท างบประมาณหลักสูตร และแสดงหลักฐานการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
อย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษาหลักสูตร รวมถึงการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ รวมทั้ งที่ได้รับ
อย่างเป็นประจ าติดต่อกันและเฉพาะโครงการ 

2) อธิบายว่าสถาบันการศึกษาได้ให้งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น เงินช่วยจ้างผู้ช่วยสอน 
ผู้ช่วยตรวจการบ้าน และการอบรมด้านการสอน  

3) อธิบายจัดสรรทรัพยากรเพ่ิมเติมด้านการบ ารุงรักษาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความ
สะดวก และครุภัณฑ์เครื่องมือต่าง ๆ 

4) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรงบประมาณและการสนับสนุนด้านการเงินที่อธิบายข้างต้น      
ในการพัฒนาการจัดการให้นิสิตนักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร 

3. บุคคลากรสายสนับสนุน  

 อธิบายความเพียงพอของบุคคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยสอน ครูปฏิบัติการ
ช่างเทคนิค และการสนับสนุนบุคคลากรจากสถาบันการศึกษา อธิบายและให้ความเห็นด้านวิธีการที่ใช้        
ในการจ้างและอบรมบุคคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

4. การรับสมัครและการพัฒนาคณาจารย์ 

1) อธิบายกระบวนงานการรับสมัครอาจารย์ใหม่ 

2) อธิบายยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการจูงใจอาจารย์ในการท างานกับสถาบันการศึกษา 

5. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์    

 อธิบายความเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมและแผนงานการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ เช่น    
การลาเขียนผลงานวิชาการ (Sabbatical leave)  ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนอบรมและสัมมนา   
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ส่วนที่ 10   เกณฑ์การรับรองเฉพาะสาขา 

อธิบายหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่มีการก าหนดเฉพาะสาขา                 
ในกรณีที่ได้อธิบายไว้แล้วในรายงานประเมินตนเอง ให้อ้างอิงหัวข้อและข้อความที่เขียนไว้ด้วย 
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ส่วนที่ 11  เอกสารประกอบ 

เอกสารประกอบ 1   เอกสารหลักสูตร 

แสดงส าเนาเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันการศึกษา                
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

เอกสารประกอบ 2  ประมวลรายวิชา 

แสดงแบบประมวลรายวิชาทุกวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรที่แสดงว่ามีการจัดการเรียนการสอน                 
ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การศึกษาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

เอกสารประกอบ 3  ประวัติอาจารย์ 

แสดงประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ การบริการวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
ประสบการณ์วิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สมาชิกสมาคมวิชาชีพ  

เอกสารประกอบ 4  รายการ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  

แสดงรายการ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนพร้อมค าอธิบายโดยย่อ  

เอกสารประกอบ 5  สรุปข้อมูลสถาบันการศึกษา 

 สรุปข้อมูลสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนับสนุนและบริการการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การเรียนการสอนและการพัฒนาอาจารย์ เช่น  

 ระบบการบริหารสถาบันการศึกษา  
 ระบบการลงทะเบียนและประเมินผล   
 การบริการห้องสมุด   
 การฝึกงานนิสิตนักศึกษาและฝ่ายจัดหางาน  
 ศูนย์สหกิจศึกษา  
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 ศูนย์บริการเครื่องมือและทดสอบ 
 จ านวนนิสิตนักศึกษารับเข้า และจ านวนนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 
 จ านวนคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 จ านวนบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษา 
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เอกสารผนวก 3 
แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษา  
ชื่อหลักสูตร  
ชื่ออนุกรรมการประสานงานฯ  
ชื่อประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ  
ชื่อผู้ตรวจประเมินฯ 1  
ชื่อผู้ตรวจประเมินฯ 2  
ชื่อเจ้าหน้าที่  
วันที่ตรวจเยี่ยมสถาบัน  

 

ค าอธิบายสัญญลักาณ์   

สัญญลักษณ์ ค าอธิบาย 
D ไม่เพียงพอ (Deficiency)   
W มีข้อด้อย (Weakness)   
C มีข้อวิตกกังวล (Concern) 
R มีค าอธิบายที่เพียงพอ (Issue has been resolved) 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา      
1.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับ
นิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 
- มีแผนการรับเข้าด้วยวิธีการ
คัดเลือกต่าง ๆ  
- มีการประเมินผลนิสิตนักศึกษา
รับเข้า เปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับเข้า 

     

2. การประเมินผลลัพธ์การศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 
- มีกระบวนงานและวิธีการ
ประเมินผลลัพธ์การศึกษาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา  
- มีการแสดงผลการประเมิน และ
การติดตามผลการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา  

     

3. หลักเกณฑ์การเทียบ ย้ายโอน
หน่วยกิตการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
- มีเกณฑ์การรับเข้าและการเทียบ 
ย้ายโอนหน่วยกิตจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

     

4. การให้ค าแนะน าและปรึกษา
ในการศึกษาและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
- มีการให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่
นิสิตนักศึกษา ในด้านการเรียน 
การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และการประกอบวิชาชีพอย่าง
เพียงพอ        
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา      
5. การเทียบหน่วยกิตในหลักสูตร
การศึกษาร่วมสถาบันภายใต้
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและองค์กรอ่ืน 
- มีหลักเกณฑ์และกระบวนการคิด
ภาระหน่วยกิต หรือเทียบ   
หน่วยกิตจากการศึกษาใน 
สถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรวมทั้ง 
การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนิสิต
นักศึกษา ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของสถาบันการศึกษา 

     

6. เกณฑ์อนุมัติจบการศึกษา 
- สรุปเกณฑ์อนุมัติจบการศึกษา  
กระบวนการตรวจสอบ และ
รายการเอกสารขออนุมัติจบ
การศึกษา 

     

7. ใบระเบียนผลการศึกษาของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
- แสดงตัวอย่างใบระเบียนผล
การศึกษา (Academic 
Transcript) ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร ทุกสาขา
และแขนงวิชาที่เปิดสอน         
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา      
พร้อมและค าอธิบายความหมาย  
- (ให้ส่งตัวอย่างใบระเบียนผล
การศึกษาให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ 
แยกออกจากเล่มรายงานประเมิน
ตนเองของสถาบัน) 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร      
1. พันธกิจของสถาบันการศึกษา 
- ระบุพันธกิจของสถาบันการศึกษา 

     

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
- มีการระบุวัตถุประสงค์หลักสูตร
และผลลัพธ์การศึกษา 
- แสดงเอกสารประชาสัมพันธ์
วตัถุประสงค์หลักสูตรและระบุ 
หน้าเว็บไซต์  

     

3. ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์หลักสูตรต่อพันธกิจ
ของสถาบันการศึกษา 
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
วัตถุประสงค์หลักสูตรต่อพันธกิจ
ของสถาบันการศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการจัดการศึกษา 

     

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ
หลักสูตร 
- วตัถุประสงค์หลักสูตรและ
เป้าหมายผลลัพธ์การศึกษาของ  
นิสิตนักศึกษาจตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

5. กระบวนงานทบทวน
วัตถุประสงค์หลักสูตร 
- แสดงกระบวนงานทบทวนและ
ปรับปรุงวตัถุประสงค์หลักสตูร          
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสว่นรว่มและ
แสดงความเห็นและความต้องการ 
เป็นชว่ง ๆ และอย่างเปน็ระบบ 
- วัตถุประสงค์หลักสูตรสอดคล้องกับ
พันธกิจของสถาบันการศึกษาและ
สอดคล้องกับความต้องการของ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการ
หลักสูตร 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ขอ้ 3 ผลลัพธ์การศึกษา      
1. ผลลัพธ์การศึกษาของนิสิต
นักศึกษา 
- มีการระบุผลลัพธ์การศึกษาหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ในระบบ
เอกสารหลักสูตรและการจัดการ
หลักสูตร 
- แสดงตารางความเชื่อมโยงระหว่าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ           
นิสิตนักศึกษากับผลลัพธ์การศึกษา  

     

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
- สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน
ทางด้านวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือก าหนด
กรอบความคิดของแบบจ าลอง  
ทางวิศวกรรม หรือนิยามและ
ประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน 
กระบวนการ หรือระบบงานทาง
วิศวกรรมในการท างานได้ 

     

2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
- สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการ
ความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร 
และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม     
ที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้น 
โดยใช้หลักการและเครื่องมือ
วิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

     

3. การออกแบบและพัฒนาเพื่อ    
หาค าตอบของปัญหา  
- สามารถหาค าตอบของปัญหา   
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และ
ออกแบบระบบงานหรือ
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ขอ้ 3 ผลลัพธ์การศึกษา      
กระบวนการทางวิศวกรรม      
ตามความต้องการและข้อก าหนด
งานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้าน
สังคม ความปลอดภัย การอนามัย
และสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพ 

4. การพิจารณาตรวจสอบ  
- สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย 
ประเมินผลงานและปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมถึง
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ 
การทดลอง การวิเคราะห์ การแปล
ความหมายข้อมูล และสังเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุป    
ที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 

     

5. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย  
- สามารถสร้าง เลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร 
อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม
และทันสมัย โดยค านึงถึง
ข้อก าหนดและข้อจ ากัดของ
เครื่องมือและอุปกรณ์นั้น 

     

6. การท างานร่วมกันเป็นทีม 
- สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มี
ความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและ
ผู้น ากลุ่มได้   

     

7. การติดต่อสื่อสาร   
- สามารถติดต่อสื่อสารในงาน
วิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคล
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย
วาจา ด้วยการเขียนรายงาน     
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ขอ้ 3 ผลลัพธ์การศึกษา      
การเสนอผลงาน การเขียนและอ่าน
แบบทางวิศวกรรม ตลอดจน
สามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงาน
ได้อย่างชัดเจน 

8. กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม    
การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพ
วิศวกรรม  
- มีความเข้าใจและความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อ
บริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม   
และสามารถประเมินผลกระทบ 
ของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     

9.  จรรยาบรรณวิชาชีพ  
- มีความเข้าใจและยึดมั่น            
ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ     
และยึดถือตามกรอบมาตรฐาน  
การปฏิบัติวิชาชีพ 

     

10.  การบริหารงานวิศวกรรม 
- มีความรู้และความเข้าใจในด้าน
เศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการ
บริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึง
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 

     

11. การเรียนรู้ตลอดชีพ 
ตระหนักถึงความจ าเป็น และมี
ความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตลอดชีพ 

     

2.  ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์
การศึกษาของนิสิตนักศึกษากับ
วัตถุประสงค์หลักสูตร 
- มีความเชื่อมโยงผลลัพธ์การศึกษา
หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษากับวัตถุประสงค์หลักสูตร 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง      
1.  ผลลัพธ์การศึกษา 
- มีรายการและค าอธิบายกระบวนการ
ประเมินผลต่าง ๆ ที่ใช้รวบรวมข้อมูล
การประเมินผลลัพธ์การศึกษา     
ของนิสิตนักศึกษาแต่ละความถี่   
ของการประเมินผลแบบต่าง ๆ 
- มีระดับความส าเร็จที่คาดหวัง   
ของผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน 
- มีสรุปผลจากกระบวนการประเมินผล
แบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์
ความส าเร็จที่ได้รับของการพัฒนา
ผลลัพธ์การศึกษาแต่ละด้าน 

     

2.  การพัฒนาต่อเนื่อง 
- ผลของการประเมินผลลัพธ์
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา     
และข้อมูลอื่น ๆ ได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นระบบ        
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อเนื่อง  
- มีแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ในอนาคตที่เป็นผลจากประเมิน 
ครั้งล่าสุด  

     

3.  ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ข้อมูลอ่ืน ๆ และรายงานผลการ
ประเมินผลลัพธ์การศึกษา ประกอบ
เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง  
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หัวข้อ รายงาน 
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วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร      
1. หลักสูตร 
- ตอบสนองผลลัพธ์การศึกษาและ
วัตถุประสงค์หลักสูตร 

     

- หมวดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษา (รวมทั้งการเรียน
ในห้องปฏิบัติการ) มีหน่วยกิตรวม
กันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต       
ในระบบทวิภาค หรือมภีาระ
การศึกษาเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา 

     

- หมวดความรู้ด้านวิศวกรรม         
ที่ครอบคลุม ความรู้พ้ืนฐาน      
ทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะ
ทางวิศวกรรมของแต่ละสาขา 
(รวมทั้งการเรียนในห้องปฏิบัติการ)             
มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 45 
หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือ     
มีภาระการศึกษาเทียบเท่า 1 ½   
ปีการศึกษา 

     

- หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป  
ที่ส่งเสริมและสอดคล้องให้นิสิต
นักศึกษาพึงมีลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ 
ตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันการศึกษา มีหน่วยกิตรวม
กันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตใน
ระบบทวิภาคหรือมภีาระการศึกษา
เทียบเท่า 1 ปีการศึกษา 

     

- มีการฝึกงานวิศวกรรม และมี
โครงงานวิศวกรรมในการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนหรือ
การออกแบบทางวิศวกรรมใน    
ชั้นปีที่ 4 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร      
2. ประมวลรายวิชา  
(Course syllabus) 
- มีค าอธิบายเนื้อหาและและการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา
ที่สอดคล้องกับ ผลลัพธ์การศึกษา
และวัตถุประสงค์หลักสูตร 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
1 

วันที่ 
2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์      
1. คุณวุฒิอาจารย์      
1) อาจารย์ประจ า   
- มีจ านวนและคุณวุฒิการศึกษาครอบคลุมและ
เหมาะสม 

2) อาจารย์พิเศษ 
- มีจ านวนและคุณวุฒิการศึกษาครอบคลุมและ
เหมาะสม 

     

2. ภาระงานอาจารย์ 
- มีการกระจายของภาระงานอย่างท่ัวถึง 

     

3. จ านวนอาจารย์ 
- มีความเพียงพอทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพ
ของอาจารย์โดยรวม  

- มีความเพียงพอทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพ
ของอาจารย์ในด้านการให้ค าปรึกษา  

- มีความเพียงพอทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพ
ของอาจารย์ในด้านค าแนะน าวิชาชีพแก่นิสิต
นักศึกษา  

- มีความเพียงพอในด้านการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์และกิจกรรมสัมพันธ์กบัสมาคมวิชาชีพ
บริษัทและภาคอุตสาหกรรม 

     

4. การพัฒนาวิชาชีพ 
- อาจารย์มีกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพเพียงพอ
และเหมาะสม  

     

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ 
- บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการรายวิชาสอน การปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา และการประเมินผล บทบาทของ
อาจารย์ในการปรับปรุง แก้ไข และทบทวน 
วัตถุประสงค์หลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษาและผลลัพธ์การศึกษา และ
บทบาทต่อระดับความส าเร็จของผลลัพธ์
การศึกษาจากการพัฒนาต่อเนื่อง  

- บทบาทของผู้บริหารสถาบันการศึกษา           
หัวหน้าภาควิชา ผู้บริหารหลักสูตร 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
1 

วันที่ 
2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 7 ส่ิงอ านวยความสะดวก      
1. ส านักงานธุรการ ห้องเรียน และ 
ห้องปฏิบัติการ 
- สิ่งอานวยความสะดวก ส านักงาน 
ห้องเรียน มีความเพียงพอในด้าน
ความสามารถในการบริการ เพ่ือที่จะบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษา 
และมีบรรยากาศในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

     

2.  ศูนย์เรียนรู้และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มีการบริการศูนย์เรียนรู้และการบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ โดย
พิจารณาถึงความสามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากสถานที่ต่าง ๆ และความ
เพียงพอของการบริการเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการศึกษา วิชาการ และการพัฒนา
วิชาชีพของนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ใน
หลักสูตร 

     

3.  เอกสารคู่มือและแนะน าการใช้อุปกรณ์
และการบริการศูนย์เรียนรู้และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นิสิตนักศึกษาได้รับค าแนะน าอย่าง
เหมาะสม หรือได้รับ เอกสารคู่มือและ
แนะน าการใช้อุปกรณ์รวมถึงการใช้
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและการบริการ
ศูนย์เรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

4.  การซ่อมบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
- มีนโยบายและกระบวนงาน ในการซ่อม
บ ารุงและการยกระดับสมรรถนะของ
เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก ครุภัณฑ์
ศูนย์เรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
1 

วันที่ 
2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 7 ส่ิงอ านวยความสะดวก      
5.  การบริการห้องสมุด 
- มีการประเมินผลการบริการห้องสมุดรวมถึง
ความเพียงพอของเอกสาร หนังสือวิชาการ 
และการบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
ตามความต้องการของหลักสูตร   

     

6.  สรุปข้อคิดเห็นจากแบบส ารวจการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
- มีการจัดการของหลักสูตร เพ่ือให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ได้รับการดูแล และสามารถให้บริการได้
ตามเจตนาของการบริการนั้น ๆ 
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
1 

วันที่ 
2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 

     

1. การน าองค์กร (Program 
Leadership) 
- มีการบริหารหลักสูตร อ านาจ หน้าที่ ของ
ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ในการจัดการหลักสูตร
ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่อง   
- ผู้น าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิน
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร 

     

2. งบประมาณและการสนับสนุนด้าน
การเงิน 
- มีกระบวนงานจัดท างบประมาณหลักสูตร 
และมีการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
- สถาบันการศึกษาให้งบประมาณสนับสนุน
การเรียนการสอน 
- มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการบ ารุงรักษา
และยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวย
ความสะดวก และครุภัณฑ์เครื่องมือ 
- มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
งบประมาณและการสนับสนุนด้านการเงิน  

     

3. บุคคลากรสายสนับสนุน 
- ความเพียงพอของบุคคลากรสายสนับสนุน  
- มีการจ้างและอบรมบุคคลากร           
สายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 

     

4.  การรับสมัครและการพัฒนาคณาจารย์ 
- มีกระบวนงานการรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
- มียุทธศาสตร์ที่ใช้ในการจูงใจอาจารย์ใน
การท างานกับสถาบันการศึกษา  

     

5. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์    
- ความเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมและ
แผนงานการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์
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หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
1 

วันที่ 
2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา 

     

หลักสูตร เช่น การลาเขียนผลงานวิชาการ 
(Sabbatical leave) ค่าเดินทาง 
ค่าลงทะเบียนอบรมและสัมมนา  

 

 

หัวข้อ รายงาน 
SSR 

วันที่ 
 1 

วันที่ 
 2 

สรุป ข้อคิดเห็น 

เกณฑ์การรับรองเฉพาะสาขา 
- หลักเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา หลักสูตรที่มีการก าหนดเฉพาะ
สาขา   
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เอกสารผนวก 4 
แบบรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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สภาวิศวกร 

รายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  

ส าหรับ  

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขา < ชื่อสาขา >  

< ชื่อสถาบันการศึกษา >  

< ชื่อวิทยาเขต > 

 

เสนอโดย 

 

<ชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน > 
 

 
<ลายมือชื่อ> 

 
 

ลงนาม 
 

<ชื่อผู้ตรวจประเมิน> 
 

 
<ลายมือชื่อ> 

 
 

ลงนาม 
 

<ชื่อผู้ตรวจประเมิน> 
 

 
<ลายมือชื่อ> 

 
 

ลงนาม 
 

<อนุกรรมการประสานงานฯ> 
 

 
<ลายมือชื่อ> 

  
ลงนาม 

 

<วันที่> 
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ            
ได้ตรวจประเมินหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขา <ชื่อสาขา > ณ <ชื่อสถาบันการศึกษา > <ชื่อวิทยาเขต > 
เสนอผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดังต่อไปนี้ <เลือกข้อความผลการรับรองข้างล่าง 1 ข้อความ > 

 รับรอง (Full accreditation) มีระยะเวลารับรอง 6 ปี 

 รับรองแบบมีเงื่อนไข มีระยะเวลารับรองไม่ เกิน 3 ปี  และให้ส่งรายงานประเมินผล          
การปรับปรุง เพ่ือพิจารณาตรวจติดตามผล 

 รับรองชั่วคราว (ส าหรับหลักสูตรใหม่ และจะต้องยื่นขอการรับรองหลังจากมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร 2 รุ่น) 

 รอผลการปรับปรุงแก้ไข 

 ไม่รับรอง หรือ ยกเลิกการรับรอง  

ค าอธิบายผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในตาราง
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดังนี้ <เลือกตารางผลการรับรองข้างล่าง 1 ที่สอดคล้องกับผล              
การรับรองพร้อมทั้งให้รายละเอียดในตารางอย่างชัดเจน > 

ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ผลการรับรอง รับรอง  

ระยะเวลา 6  ปี 

เงื่อนไข ไม่มี 

สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล <ด าเนินการครบตามเกณฑ์การรับรอง แต่อาจมีข้อแนะน าให้ปรับปรุง> 

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า <Interim report (3 ปี) และ/หรือ รายงานประเมินผลการปรับปรุง   
ตามข้อเสนอแนะ> 

การติดตามผลของสภาวิศวกร <คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานความก้าวหน้า> 

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล <ไม่เปลี่ยนแปลงผลการรับรอง เว้นแต่มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์หรือ
ผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร> 
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ผลการรับรอง รบัรองแบบมีเงื่อนไข   

ระยะเวลา <ไม่เกิน 3 ปี (1-3 ปี ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนในการแก้ไขปรับปรุง)> 

เงื่อนไข <1. คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดเดิม หรือมอบให้ผู้ตรวจประเมิน 1 คน 
ประเมินผล การปรับปรุง หรือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดใหม่ 
ประเมินผลการปรับปรุง  
2. การประเมินผลการปรับปรุง อาจประกอบด้วย 

1) ตรวจเยี่ยมสถาบัน และ/หรือ 
2) ติดตามผลจากรายงานประเมินผลการปรับปรุงของสถาบันการศึกษา 

และ/หรือ 
3) ผู้บริหารหลักสูตรประชุมชี้แจง> 

สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล <มีข้อด้อยในเกณฑ์การรับรองมากกว่า 1 เกณฑ์ ให้ปรับปรุงแก้ไข> 

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า <การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและท่ีระบุในเงื่อนไขการรับรอง> 

การติดตามผลของสภาวิศวกร <คณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามเงื่อนไขประเมินผลการปรับปรุง รายงาน
ผลการประเมินและเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผล> 

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล <1. เมื่อปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ทบทวนแก้ไขให้
รับรองต่อไปจนครบ 6 ปี  
2. ถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ คณะอนุกรรมการฯ ทบทวน
แก้ไขให้ชะลอผลการรับรอง หรือไม่รับรอง หรือ ยกเลิกการรับรองเมื่อพ้น
ระยะเวลาการรับรอง> 
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ผลการรับรอง รับรองชั่วคราว 

ระยะเวลา <ระยะเวลาการรับรองชั่วคราวไม่เกิน 3 ปี> 

เงื่อนไข ไม่มี 

สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล <1. เป็นหลักสูตรใหม่และยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ด าเนินการมาแล้ว
ไม่ต่ ากว่า 3 ปี  
2. เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและมีแนวโน้มการด าเนินการตาม
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และน่าจะขอรับการ
รับรองเมื่อมีผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. คณะผู้ตรวจประเมินฯ มีข้อแนะน าให้ปรับปรุงในประเด็นหลักท่ี
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือแนะน า> 

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ไม่มี 

การติดตามผลของสภาวิศวกร ไม่มี 

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล หลักสูตรเตรียมรายงานประเมินตนเองและสมัครขอรับการรับรองเมื่อมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 2 รุ่น 

 

ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ผลการรับรอง รอผลการปรับปรุงแก้ไข 

ระยะเวลา 1 ปี 

เงื่อนไข ไม่มี 

สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล <1. มีข้อด้อยให้ปรับปรุงแก้ไขในเกณฑ์การรับรองมากกว่า 1 เกณฑ ์
2. ไม่มีการประเมินผลลัพธ์การศึกษาและไม่มี เอกสารรายวิชาให้
ตรวจสอบผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา> 

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ปรับปรุ งรายงานประเมินตน เองและเตรียม เอกสารประกอบ            
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยต่าง ๆ 

การติดตามผลของสภาวิศวกร <ค ณ ะ ผู้ ต ร ว จ ป ร ะ เมิ น ฯ  ชุ ด เดิ ม  ต ร ว จ ติ ด ต าม แ ล ะ เยี่ ย ม
สถาบันการศึกษาซ้ า> 

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล <พิจารณาไม่รับรอง หรือ ให้การรับรอง> 
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ตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ผลการรับรอง ไม่รับรองหรือยกเลิกการรับรอง 

ระยะเวลา ต้องใช้เวลาปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสมัครขอรับการรับรองใหม่ 

เงื่อนไข ไม่มี 

สิ่งท่ีพบจากการประเมินผล <1. ไม่มีการประเมินผลลัพธ์การศึกษาและไม่มีเอกสารรายวิชาให้
ตรวจสอบผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
2. ผลลัพธ์การศึกษาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
3. ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้รอ
ผลการปรับปรุงแก้ไข> 

ภาระผูกผันที่หลักสูตรต้องท า ไม่มี 

การติดตามผลของสภาวิศวกร ไม่มี 

ผลลัพธ์ที่คาดจากการติดตามผล ไม่มี 

การเสนอผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ นี้ ได้พิจารณาจาก
รายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา  เอกสารประกอบ และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่รวบรวมและ               
ได้รับจากสถาบันการศึกษา  ประกอบกับข้อสังเกตจากการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 

ข้อเสนอผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้างต้นประมวลจากข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 

<ชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ยังไม่รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์> 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ในช่วงเวลา <วันที่เริ่มต้น ถึง วันที่รายงานผล> คณะผู้ตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกร ได้ด าเนินการ
ตรวจประเมินหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขา <ชื่อสาขา> ณ <ชื่อสถาบันการศึกษา > <ชื่อวิทยา
เขต> ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ก าหนดของสภาวิศวกร 

<อธิบายภาพรวมของหลักสูตรการศึกษาโดยย่อ รวมถึงข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรการศึกษา ประวัติ                        
การด าเนินการ และผู้มสี่วนได้เสียของหลักสูตรการศึกษา> 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ด าเนินกิจกรรมการตรวจประเมินครอบคลุมถึง <อธิบายกิจกรรมตรวจประเมิน 
เช่น การตรวจเอกสารเบื้องต้น การประชุมร่วมกับผู้บริหารหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร ซึ่งจัดเตรียม
เอกสารและรายละเอียดหลักสูตร ข้อสังเกตจากการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา รวมถึงการพิจารณาพ่ือสรุป
ผลการตรวจประเมินฯ ที่ได้ครอบคลุมในทุกด้านจากการตรวจเยี่ยมและเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ก าหนดของสภาวิศวกร>  

 คณะผู้ตรวจประเมินฯ เสนอผลการตรวจประเมิน <สรุปประเด็นที่ระบุในรายงานซึ่งอาจครอบคลุมถึง
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดประเด็นและข้อสังเกตจากการตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษา การประเมินผลลัพธ์ของการศึกษา ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต            
และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ>   

 คณะผู้ตรวจประเมินสรุปว่า <รวมข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง และข้อความแสดงผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา> 
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กิตติกรรมประกาศ 

<ระบุชื่อและความมีส่วนร่วมและการอ านวยความสะดวกของแต่ละท่านในการตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตรการศึกษาฯ> 
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5. การพิจารณาผลการรับรองมาตฐานคุณภาพการศึกษา 

6. บทสรุป 

เอกสารผนวก  

แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการขอรับค าอธิบายและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษา  
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1. ภาพรวมของหลักสูตรการศึกษาโดยย่อ    

<อธิบายหลักสูตรการศึกษาที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยย่อ ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
การศึกษา ประวัติการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังที่อธิบายในหัวข้อย่อย> 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรการศึกษา 

<อธิบายข้อมูลทั่ วไปของหลักสูตรการศึกษาและประวัติ  ตามที่ อธิบายไว้ในเอกสารประเมินตนเอง                      
ของสถาบันการศึกษา ในลักษณะที่เป็นตารางหรือค าอธิบายเป็นย่อหน้าสั้น ๆ>     

<อธิบายข้อมูลของสถาบันการศึกษา รวมถึง สถานที่ตั้งวิทยาเขต สถาบันการศึกษาเอกชนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ 
ระดับการศึกษา การวิจัยพัฒนา ภาพรวมจ านวนนิสิตนักศึกษารับเข้า หลักสูตรที่เปิดสอน การได้รับการสนับสนุน
ทางด้านการเงินจากหน่วยงานอ่ืน และการสนับสนุนด้านงานวิจัยพัฒนา โครงสร้างองค์กร และอ่ืน ๆ> 

<อธิบายข้อมูลของหน่วยจัดการศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงหลักสูตร สาขาวิชาและ
รายวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ เปิดสอน จ านวนนิสิตนักศึกษาทั้งหมดและจ านวนนิสิตนักศึกษารับเข้า         
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา การจัดการทางด้านการเงิน ทุนวิจัยพัฒนาจากแหล่งเงินทุนภายนอก โครงสร้าง
องค์กร และอ่ืน ๆ> 

1.2 ประวัติการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

<ระบุวันที่และรายการกิจกรรมการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมถึงข้อด้อย ข้อวิตกกังวล 
ข้อสังเกต และข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงซึ่งได้รับจากการประเมินผลครั้งล่าสุด และข้อก าหนดส าหรับการ
ติดตามผล> 

วันที่ กิจกรรมการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  
  

1.3 ผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตรการศึกษา  

<ระบุ กิจกรรม ความต้องการและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วม องค์กร หน่วยงาน สมาคม ที่ได้รับผล                          
จากการจัดการของหลักสูตรการศึกษา> 
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2. การตรวจประเมินหลักสูตรการศึกษา  

<อธิบายรายชื่ออนุกรรมการประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา รายชื่อของคณะผู้ตรวจประเมินฯ บทบาทหน้าที่ ประสบการณ์ และองค์กรที่สังกัด รวมถึงกิจกรรม
การตรวจประเมิน ดังที่อธิบายในหัวข้อย่อย ค าอธิบายอาจรวมถึงการตรวจสอบเอกสารการประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษา การประชุมร่วมกับผู้บริหารหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตรซึ่งจัดเตรียมเอกสารและ
รายละเอียดหลักสูตร ข้อสังเกตจากการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา รวมถึงการพิจารณาพ่ือสรุปผลการตรวจ
ประเมินฯ ที่ได้ครอบคลุมในทุกด้านจากการตรวจเยี่ยมและเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดของสภาวิศวกร> 

2.1 คณะผู้ตรวจประเมินฯ 

<ระบุรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินฯ บทบาทหน้าที่ องค์ประกอบของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ประสบการณ์                 
การฝึกอบรม และการเลือก/แต่งตั้ง คณะผู้ตรวจประเมินฯ> 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ประสบการณ์วิชาชีพ/องค์กร  

1  หัวหน้าทีม  

2  สมาชิกทีม  

3  สมาชิกทีม  

2.2 อนุกรรมการประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

<ระบุชื่ออนุกรรมการประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
บทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา> 

2.3 กิจกรรมการประเมินผล 

 <ระบุกิจกรรมการตรวจประเมิน เช่น การตรวจสอบเอกสารการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา            
การประชุมร่วมกับผู้บริหารหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตรซึ่งจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดหลักสูตร           
การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยม การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา การตั้งข้อสังเกตจากการตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษา รวมถึงการพิจารณาเพ่ือสรุปผลการตรวจประเมินฯ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง> 

ล าดับ วันที่ รายการกิจกรรม 
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3. เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจประเมิน 

<ระบุรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจประเมินและใช้อ้างอิงระหว่างการตรวจประเมินและการรายงาน
ผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา> 

ล าดับ รายการเอกสาร/เอกสารอ้างอิง 
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4. การประเมินผล 

4.1 เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา 

<คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการประเมินผลลัพธ์การศึกษา    

สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ การให้ค าแนะน า             
ในการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และมีกระบวนการติดตามผลให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตร        
มีผลลัพธ์การศึกษาทั้ งในด้านคุณภาพและความสามารถตามที่ ระบุ ไว้ ในวัตถุประสงค์หลักสูตร                              
และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

สถาบันการศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรให้ชัดเจน  
มีหลักเกณฑ์การเทียบ ย้ายโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน และมีกระบวนงาน                                
และวิธีปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรที่ท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                      
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสูตร และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์>  

<ระบุ ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ > 

 ค าอธิบาย 
ข้อเท็จจริงที่พบ  
ข้อด้อย  
ข้อวิตกกังวล  
ข้อสังเกต  
ข้อเสนอให้ปรับปรุง     

4.2 เกณฑ์ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

<หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จะต้องมีข้อความที่อธิบายวัตถุประสงค์โดยรวมที่สถาบันการศึกษามุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์
การศึกษาเพ่ือน าไปประกอบวิชาชีพ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์หลักสูตรที่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และมีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกิจ                                   
ของสถาบันการศึกษา และสอดคล้องกับเกณฑ์ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ 
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2) กระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรที่มีการประเมินผลและทบทวนเป็นประจ า 
วัตถุประสงค์หลักสูตรที่ก าหนดนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กรผู้มี    
ส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตรนั้น  

3) กระบวนงานในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรที่ท าให้วัตถุประสงค์หลักสูตร                    
ประสบความส าเร็จได้รับผลลัพธ์การศึกษาตามท่ีก าหนด 

4) กระบวนงานประเมินผลความส าเร็จและผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร การประเมินผล
ดังกล่าวนี้จะต้องมีการน าไปใช้ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษาได้รับประโยชน์       
ในการศึกษาท่ีดีขึ้นต่อไป> 

<ระบุ ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ > 

 ค าอธิบาย 
ข้อเท็จจริงที่พบ  
ข้อด้อย  
ข้อวิตกกังวล  
ข้อสังเกต  
ข้อเสนอให้ปรับปรุง     

4.3 เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธ์การศึกษา 

<ผลลัพธ์การศึกษา เป็นเอกสารข้อความที่อธิบายว่านิสิตนักศึกษาที่เรียนได้รับการคาดหวังว่า                
จะมีความรู้ ความช านาญ ความสามารถ และความประพฤติตามที่ต้องการในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม      
ในแต่ละสาขาความช านาญ เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้น   

 สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์หลักสูตรกับผลลัพธ์
การศึกษา   

ผลลัพธ์การศึกษาที่นิสิตนักศึกษาพึงมี เมื่อส าเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรมเพ่ือก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและ
ประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการท างานได้ 

2) การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม              
ที่ซับซ้อนจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
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3) การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา  

สามารถหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการ
ทางวิศวกรรมตามความต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึ งถึงข้อก าหนดด้านสังคม          
ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

4) การพิจารณาตรวจสอบ  

สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมถึ ง               
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์
ข้อมลูข่าวสารเพ่ือให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 

5) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย  

สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและข้อจ ากัดของเครื่องมือ
และอุปกรณ์นัน้ 

6) การท างานร่วมกันเป็นทีม 

สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
สามารถท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได้   

7) การติดต่อสื่อสาร   

สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา  
ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถ
ออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 

8) กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม  

มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคม และ
สิ่งแวดล้อม และสามารถการประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน    
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9) จรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

10) การบริหารงานวิศวกรรม 

มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึง      
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
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11) การเรียนรู้ตลอดชีพ 

ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ> 

<ระบุ ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ > 

 ค าอธิบาย 
ข้อเท็จจริงที่พบ  
ข้อด้อย  
ข้อวิตกกังวล  
ข้อสังเกต  
ข้อเสนอให้ปรับปรุง     

4.4 เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง 

 <หลักสูตรการศึกษาต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการ บันทึกเอกสาร ติดตามผล ประเมินผล             
ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษาที่นิสิตนักศึกษา และบัณฑิตได้รับการพัฒนาจากการจัดการศึกษา                   
ของหลักสูตร 

 รายงานการประเมินผลและระดับความส าเร็จของผลลัพธ์การศึกษาและข้อมูลอ่ืน ๆ ต้องน าไปใช้   
อย่างเป็นระบบในการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง>  

<ระบุ ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ> 

 ค าอธิบาย 
ข้อเท็จจริงที่พบ  
ข้อด้อย  
ข้อวิตกกังวล  
ข้อสังเกต  
ข้อเสนอให้ปรับปรุง     

4.5 เกณฑ์ข้อ 5 หลักสูตร 

<หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต้องก าหนดองค์ความรู้ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม        
ตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและความต้องการผลลัพธ์การศึกษาที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ  

หลักสูตรจะต้องมีโครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมหมวดความรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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1) หมวดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา (รวมทั้งการเรียน                 
ในห้องปฏิบัติการ) ที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชาชีพ มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ในระบบทวิภาค หรือมีภาระการศึกษาเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา 

2) หมวดความรู้ด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมของแต่ละสาขา (รวมทั้งการเรียนในห้องปฏิบัติการ) เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้                    
ด้านคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และเพ่ือให้นิสิตนักศึกษา
สามารถน าไปใช้ในการออกแบบและการแก้ไขปัญหาตามข้อก าหนดงานวิศวกรรมได้อย่าง
เหมาะสม มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือมีภาระการศึกษา
เทียบเท่า 1 ½ ปีการศึกษา 

3)  หมวดความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมและสอดคล้องให้นิสิตนั กศึกษาพึงมีลักษณะ                      
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา มีหน่วยกิตรวมกัน             
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือมีภาระการศึกษาเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา 

 หลักสูตรต้องจัดให้มีการฝึกงานวิศวกรรม และมีโครงงานวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการออกแบบทางวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ที่ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาน าความรู้                   
และการฝึกปฏิบัติที่เรียนมาแล้วมาใช้ ควบคู่กับมาตรฐานงานทางวิศวกรรม ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดงาน             
ที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติวิชาชีพ> 

<ระบุ ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ > 

 ค าอธิบาย 
ข้อเท็จจริงที่พบ  
ข้อด้อย  
ข้อวิตกกังวล  
ข้อสังเกต  
ข้อเสนอให้ปรับปรุง     

4.6 เกณฑ์ข้อ 6 คณาจารย์ 

 <สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรในจ านวนที่เพียงพอ 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา และมีความสามารถครอบคลุมเนื้อหาวิชาการและวิชาชีพ    
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องมีจ านวนเพียงพอในการให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธ์กับสมาคมวิชาชีพ และองค์กรภาคอุตสาหกรรม
อย่างสม่ าเสมอ 

 คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องแสดงให้ เห็นได้ว่ามีความสามารถชี้แนะ                       
และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ตลอดจนด าเนินการพัฒนา                    
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และใช้กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อเนื่อง ให้ได้
ผลลัพธ์การศึกษาตามวัตถุประสงค์หลักสูตร> 

<ระบุ ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ > 

 ค าอธิบาย 
ข้อเท็จจริงที่พบ  
ข้อด้อย  
ข้อวิตกกังวล  
ข้อสังเกต  
ข้อเสนอให้ปรับปรุง     

4.7 เกณฑ์ข้อ 7 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 <สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มี สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมที่จะท าให้มีการกระตุ้นและก่อให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้วิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการปฏิบัติวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง                         
หลักสูตรจะต้องจัดให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานวิชาชีพที่ทันสมัย 
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้นิสิตนักศึกษา
และคณาจารย์สามารถพัฒนาความรู้วิชาการและมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักสูตร> 

<ระบุ ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ > 

 ค าอธิบาย 
ข้อเท็จจริงที่พบ  
ข้อด้อย  
ข้อวิตกกังวล  
ข้อสังเกต  
ข้อเสนอให้ปรับปรุง     

4.8 เกณฑ์ข้อ 8 การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 

<สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีการน าองค์กร (Program Leadership) ที่ เพียงพอในการบริหาร
หลักสูตรให้มีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง 
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สถาบันการศึกษาจะต้องให้การสนับสนุนทางด้านการเงินงบประมาณ  มีโครงสร้างการบริหารที่แสดง
ให้เห็นได้ว่าสามารถท าให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ทรัพยากร
การจัดการที่จัดให้นั้นจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง                        
และด ารงตนเป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ทรัพยากรและเงินทุนจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะท าให้
สถาบันการศึกษาสามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใช้ประโยชน์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด                        
ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เพียงพอตามความจ าเป็น
ของการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร> 

<ระบุ ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อด้อย ข้อวิตกกังวล ข้อสังเกต และข้อเสนอให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ > 

 ค าอธิบาย 
ข้อเท็จจริงที่พบ  
ข้อด้อย  
ข้อวิตกกังวล  
ข้อสังเกต  
ข้อเสนอให้ปรับปรุง     

5. การพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

<อธิบาย แนวทางและกระบวนการพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมถึงผลสัมฤทธ์
การศึกษาที่ยอมรับได้ การด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือการพิจารณาผล กระบวนการกลั่นกรองผล                           
เพ่ือลดผลประโยชน์ทับซ้อนและประเด็นท่ีคณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องการให้เน้นความส าคัญ> 

6. บทสรุป 

<บทสรุปรวมถึง ข้อเสนอให้ปรับปรุงและข้อความแสดงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เงื่อนไข การ
ติดตามผล และตารางผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่เสนอให้กับหลักสูตรการศึกษา> 

เอกสารผนวก  

<แนบเอกสารที่อ้างอิงในระหว่างการตรวจประเมิน เช่น แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
และรายการขอรับค าอธิบายและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษา > 
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เอกสารผนวก 5 
ค าอธิบายความต้องการหมวดความรู้ทางวิศวกรรมเฉพาะสาขา 
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ความรู้ความช านาญทางวิศวกรรมเฉพาะสาขา 

1. สาขาวิศวกรรมควบคุม มี 7 สาขา ได้แก่ 

ล าดับ สาขาหลัก สาขาย่อย 
1. วิศวกรรมโยธา  
2 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 1) งานวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
2) งานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

3 
 

วิศวกรรมเครื่องกล  

4 วิศวกรรมอุตสาหการ  
5 วิศวกรรมเหมืองแร่ 

 
1) งานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
2) งานวิศวกรรมโลหการ 

6 วิศวกรรมเคมี  
7 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

2. สาขาวิศวกรรมส่งเสริม  มี 17 สาขา ได้แก ่ 

1. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 10. สาขาวิศวกรรมส ารวจ          
2. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 11. สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ า             
3. สาขาวิศวกรรมอาหาร            12. สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง   
4. สาขาวิศวกรรมเกษตร 13. สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   
5. สาขาวิศวกรรมบ ารุงรักษา 14. สาขาวิศวกรรมยานยนต์  
6. สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 15. สาขาวิศวกรรมต่อเรือ            
7. สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  16. สาขาวิศวกรรมพลังงาน            
8. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17. สาขาวิศวกรรมระบบราง   
9. สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม   
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สาขาวิศวกรรมโยธา 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมเทคนิคธรณี  วิศวกรรม
ธรณี วิศวกรรมทรัพยากรน้ า วิศวกรรมแหล่งน้ า 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี อุทกวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง แคลคูลัส  สมการอนุพันธ์ การวิเคราะห์เชิงเลข  
คณิตศาสตร์วิศวกรรม สถิติ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล การส ารวจและท าแผนที่ การวิเคราะห์โครงสร้าง    
การออกแบบคอนกรีตเสริมแรง การออกแบบโครงสร้าง ปฐพีกลศาตร์ การทดสอบวัสดุก่อสร้าง 
วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineer) เป็นสาขาที่ครอบคลุมการก่อสร้างตึก อาคารสูง สะพาน ถนน และระบบ
ขนส่งอ่ืน ๆ รวมถึงโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น เขื่อน คลอง ตลอดจนการท ารังวัด             
ในงานส ารวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง 
งานในทางด้านวิศวกรรมจะเน้นทางด้านการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาขาวิศวกรรม
โยธา เป็ นสาขาที่ กว้ างประกอบไปด้ วยกลุ่ มงานได้แก่  งานวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural 
Engineering) งานวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management) 
งานวิศวกรรมขนส่ ง (Transportation Engineering) งานวิศวกรรมเทคนิคธรณี  (Geotechnical 
engineering) งานวิศวกรรมธรณี (Geological engineering) งานวิศวกรรมแหล่งน้ า (Water Resource 
engineering)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ 
วิศวกรรมต่อเรือ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมจักรกลเกษตร วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร 

2. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการผลิต การตรวจสอบ 
และ/หรือการใช้ระบบของแรง พลังงาน กลไก การเคลื่อนที่ของชิ้นงาน ซึ่งต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานทาง
ฟิสิกส์เคมี วัสดุ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบเครื่องกล และการออกแบบ โดยการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ชั้นสูง  เพ่ือการวิเคราะห์ การออกแบบ การประดิษฐ์ การผลิต การพัฒนา การติดตั้ง        
การควบคุมการใช้ และการซ่อมบ ารุงระบบทางเครื่องกล นอกจากนี้ควรค านวณต้นทุน และวิเคราะห์     
เชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบทางเครื่องกลได้ด้วย 

วิศวกรรมเครื่องกลสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์ สถิติศาสตร์ และพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ 
กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน ระบบท าความร้อนและความเย็น พลังงาน  
และการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อศึกษา ผลิต ทดสอบ และการใช้ระบบเครื่องจักรกล ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า
หรือไออย่างอ่ืน ภาชนะรับความดัน เตาอุตสาหกรรม ระบบปรับภาวะอากาศ ระบบท าความเย็น ระบบ
ของไหล ในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศ ระบบการจัดการพลังงาน ระบบป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  อนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่  25 เมษายน 2561 
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สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

ไฟฟ้าก าลัง  และอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เช่น 

ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  เช่น 

วิศวกรรมไฟฟ้า: ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์      
แบบแอนะล๊อกและดิจิทัล การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล เครื่องมือวัดและการวัด ระบบ
ควบคุม การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักการสื่อสาร 

ไฟฟ้าก าลัง: การผลิต ส่งจ่าย จ าหน่าย และการใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูปไฟฟ้าก าลัง 
ขัอพึงปฏิบัติและมาตรฐานในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า  

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่ง การจ่ายและการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าส าหรับการใช้ไฟฟ้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งธุรกิจ และบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
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เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
Document Number: 01/2019 
Revision Dated: 28-05-2019 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เช่น 

ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของแคลคูลัส เคมี และคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  เช่น 

วิศวกรรมไฟฟ้า: ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์     
แบบแอนะล๊อกและดิจิทัล การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล เครื่องมือวัดและการวัด ระบบ
ควบคุม การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักการสื่อสาร   

ไฟฟ้าสื่อสาร: ระบบสื่อสาร การออกแบบและการท างานของเครือข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการ
บริการระบบส่งสัญญาณความถี่วิทยุ  

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

งานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยสัญญาณไฟฟ้า 
หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้ถูกต้องแม่นย า และมีความปลอดภัยของข้อมูล ชีวิตและทรัพย์สิน งานไฟฟ้า
สื่อสารยังรวมถึงสถาปัตยกรรมของระบบสื่อสาร  
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เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
Document Number: 01/2019 
Revision Dated: 28-05-2019 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมระบบ วิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมความปลอดภัย และการยศาสตร์ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
วิศวกรรมการจัดการ  

2. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineer) ลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยด าเนินงาน การออกแบบ และ
พัฒนา วางแผน การจัดการระบบการผลิตและการด าเนินงานโดยรวม ประเมินผล ควบคุม ซึ่งครอบคลุม
ปัจจัยทรัพยากร ด้านบุคคล สารสนเทศ เครื่องจักรอุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา และการเงิน        
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิต 
การออกแบบโรงงานและสิ่ งอ านวยความสะดวก และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง               
การด าเนินงานและทรัพยากร โดยใช้หลักการและวิธีการด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิศวกรรม เช่น 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี สถิติ การบริหารจัดการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จิตวิทยางาน
ของ วิศวกรอุตสาหการ รวมไปถึงงานแก้ไขและป้องกันปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ          
โดยหากลวิธีต่าง ๆ ในการควบคุม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้คุ้มค่าที่สุด  

วิศวกรรมอุตสาหการสามารถใช้ความรู้ความช านาญอย่างกว้างขวางเพ่ือพัฒนาระบบการผลิต และจัดการงาน   
ด้านอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมตลอดจนงานบริหารการด าเนินการขององค์กร เช่น  การวิเคราะห์ และจัดการโครงการ     
การจัดการแถวคอยหรือการล าดับการบริการ การวางระบบการปฏิบัติงาน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดการ
คลังพัสดุ การบริหารการขนส่งและการกระจายสินค้า ด าเนินการและตรวจสอบการควบคุมคุณภาพการผลิตและ
บริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือวิธีการปฏิบัติงานในโรงงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและคุณภาพที่
สม่ าเสมอของสินค้า รวมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ ๆ 
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เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
Document Number: 01/2019 
Revision Dated: 28-05-2019 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมการแร่ วิศวกรรมแต่งแร่ วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา แร่และหิน แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั้นสูง สถิติและความเป็นไปได้  

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เทอร์โมไดนามิกส์ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า การจ าแนก
ชนิดแร่และหิน การท าเหมืองเปิด การท าเหมืองใต้ดิน การใช้ระเบิดในงานเหมืองแร่ 
เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ กระบวนการแต่งแร่ การวางแผนและออกแบบการท าเหมือง กลศาตร์
ของหิน ธรณีสถิติ การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่ 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

งานวิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering) เป็นสาขาวิศวกรรมที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์และเคมี
ของแร่และวัสดุ ธรณีวิทยาของแร่และหิน กลศาสตร์ของหิน การจ าแนกชนิดแร่และหิน ตลอดจนพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมด้านโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า และการจัดการวิศวกรรมเพ่ือค้นหา ท าเหมือง ค านวณการเลือกใช้
เครื่องจักรกล การออกแบบกระบวนการ แยกสกัด ปรับคุณภาพแร่และวัสดุ จัดการโครงการท าเหมืองและ
แต่งแร่จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีงานท าเหมืองหลัก คือ การแต่งแร่ การท าเหมืองเปิด           
การท าเหมืองใต้ดิน การใช้ระเบิดในงานเหมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่ วิศวกรรมธรณีและ
การหมุนเวียนทรัพยากรธรณีและวัสดุใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่ 
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เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
Document Number: 01/2019 
Revision Dated: 28-05-2019 

สาขาวิศวกรรมโลหการ 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโพลิเมอร์ 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั้นสูง สถิติและความเป็นไปได้  

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
เทอร์โมไดนามิกส์ ความแข็งแรงของวัสดุ สมดุลกระบวนการ พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า กระบวนการ
แยกสกัดทางกายภาพ เคมี และความร้อน พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ การจ าแนกวัสดุ การขึ้นรูป
โลหะ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ การวิเคราะห์การแตกหักของชิ้นงาน การเลือกวัสดุ    
การเชื่อมต่อโลหะ  

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

งานวิศวกรรมโลหการ ( Metallurgical Engineering ) ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ 
กระบวนการทางโลหกรรม และหลักมวลสมดุลของกระบวนการ เพ่ือการน าโลหะ และวัสดุวิศวกรรมไปใช้  
ในงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น การหล่อ การถลุงโลหะ การแยกสกัดทางกายภาพ เคมี ความร้อน และการขึ้น
รูปโลหะ การรีดโลหะ การป้องกันการผุกร่อน การวิเคราะห์สมบัติทางโลหกรรมและวัสดุ วัสดุด้านโลหการ 
ได้แก่ เหล็ก โลหะหนัก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก อาจควบรวมถึงวัสดุพอลีเมอร์ พลาสติก วัสดุผสมด้วย   
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เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
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สาขาวิศวกรรมเคมี 

1. หลักสูตรที่ค้ายคลึง 

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมปิโตรเคมี  วิศวกรรมกระบวนการ 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์  

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

พื้นฐานวิศวกรรม: พ้ืนฐานทางไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบวิศวกรรม      
และกลศาสตร์ 

วิศวกรรมเคมี: หลักการและการค านวณพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรม
เคมี วัสดุศาสตร์ การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและปรากฎการณ์การถ่ายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยา
เคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ การออกแบบอุปกรณ์และการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี  
พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรเคมี  
วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรเคมี (Chemical Engineer) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและควบคุมการท างาน
ของเครื่ องปฏิ กรณ์ เคมี  (Chemical reactors) และหน่ วยปฏิ บั ติ การ (Unit operation) ส าหรับ
กระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวัตถุดิบ สารเคมี เซลล์และชีวมวล และพลังงาน 
ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบที่มีประโยชน์ตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

    

 

 

 

 

 

ที่มา:  อนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเคมี  25 กรกฎาคม  2561 
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรที่ค้ายคลึง 

วิศวกรรมระบบนิเวศน์ (Ecological Engineering) 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี นิเวศน์วิทยา อุทกวิทยา แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั้นสูง สถิติและความเป็นไปได้  

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กลศาสตร์ของไหล ความแข็งแรงของวัสดุ กระบวนการทางชีวภาพ หน่วยปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมประปา วิศวกรรมการบ าบัดน้ าเสี ย วิศวกรรมการก าจัดวัสดุของเสีย การควบคุม         
และออกแบบระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศ การออกแบบระบบน้ าเสียในอาคาร  ระบบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ การจัดการของเสียอันตราย การจัดการความปลอดภัย และสุขอนามัย 
และกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) เป็นการบูรณาการของหลักการทางวิทยาศาสตร์
และทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพ่ือให้มีน้ า อากาศ และที่ดินที่มีสุขภาพดี
ส าหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และเพ่ือท าความสะอาดสถานที่มลพิษ  

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังเกี่ยวพันกับการศึกษาผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาการจัดการขยะอันตรายเพ่ือประเมินความส าคัญของอันตรายดังกล่าว การจัดการน้ าเสีย การก าจัด
มลภาวะทางอากาศ โดยให้ค าแนะน าในการบ าบัดและการเก็บกักของเสียจากกระบวนการผลิต และโรงงาน
อุตสาหกรรม และพัฒนากฎระเบียบเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์และออกแบบระบบน้ าประปา 
และระบบบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม  

ในระดับมหภาค วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยังสามารถส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศน์ ด้านอุทกวิทยา        
การจัดการทรัพยากรน้ า การบ าบัดทางชีวภาพ การออกแบบโรงงานบ าบัดน้ าเสียและเทคโนโลยี         
และกระบวนการแยกอากาศและการบ าบัดน้ าเสียที่ทันสมัย 
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สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมการบิน 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ และคณิตศาสตร์วิศวกรรม 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบวิศวกรรม เทอร์โมไดนามิกส์ พลศาสตร์ของไหล  
กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การออกแบบวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ อากาศพลศาสตร์   
สมรรถนะอากาศยาน เสถียรภาพอากาศยาน ระบบอากาศยาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  
ระบบขับเคลื่อนอกาศยาน โครงสร้างอากาศยาน 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

งานวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การดัดแปลง การทดสอบ และการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เรือเหาะ อากาศยานไร้คนขับ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานด้านอากาศ
พลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน ระบบขับเคลื่อนอากาศยาน และระบบอากาศยาน โดยสอดคล้องกับ
ข้อก าหนด /ข้อบังคับ/ มาตรฐานด้านการบิน 
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สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมเนื้ อเยื่อ (Tissue Engineering) วิศวกรรมคลีนิค (Clinical Engineering) 
วิศวกรรมเพ่ือการฟ้ืนฟู (Rehabilitation Engineering) 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา Anatomy and Physiology แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั้นสูง สถิติและ     
ความเป็นไปได ้

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
การเขียนแบบโดยการใช้คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ไมโครคอนโทรเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
Biomedical Electronics Introduction to Biomedical Engineering Biomedical Instrumentation 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

งานวิศวกรรมที่ประยุกต์ใช้กับมนุษย์เพ่ือ 

1) ช่วยในการรักษาโรค  

2) วินิจฉัยและทดแทนชิ้นส่วนของร่างกายที่สูญเสียไปหรืออ านวยความสะดวก ซึ่งมีองค์ประกอบด้าน 

 ตัวต้นก าลังทางด้านไฟฟ้า   

 วัสดุที่ใช้สอดคล้องกับร่างกายมนุษย์  

 กลไกท่ีมีความแม่นย าและขนาดที่เล็ก เพ่ือที่สามารถบรรจุเข้าไปในร่างกายมนุษย์  

 มาตรฐานความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ที่ใช้งาน  

3) ออกแบบสร้างอุปกรณ์พิเศษที่จ าเป็นต่อการบ าบัดรักษาการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์  

4) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ให้ความรู้และควบคุมดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์  

6) การเลือกเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์  

7) การควบคุมการผลิต 
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สาขาวศิวกรรมอาหาร 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมเครื่องกล 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ คณิตศาสตร์ชั้นสูง 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น  

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เทอร์โมไดนามิกส์ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล กระบวนการผลิต การออกแบบ
เครื่องจักรกล เครื่องมือวัดและควบคุม การสั่นสะเทือน การถ่ายเทความร้อน การออกแบบ
วิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศในอุตสาหกรรม ระบบแช่แข็ง ระบบต้นก าลัง     
ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมกระบวนการความร้อน   
ในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการเชิงกลในวิศวกรรมอาหาร 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การค านวณ การผลิต การควบคุม การติดตั้ง การบ ารุงรักษาและ
ตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสุขลักษณะ
ของอาหาร และได้มาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรม งานวิศวกรรมอาหารได้แก่  

1) การออกแบบระบบอาคารผลิตอาหารตามข้อก าหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร 
ได้แก่ ระบบการไหลเวียนของอากาศ ระบบระบายน้ า ระบบการจัดการของเสีย ระบบไหลเวียน
ของผู้ปฏิบัติงานระบบการไหลของกระบวนการ ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์  

2) การกระบวนการผลิต และก าหนดขั้นตอนการผลิตตามประเภทของอาหาร ตามข้อก าหนดของ
อุตสาหกรรมอาหาร 

3) การควบคุม ดูแล วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาเครื่องจักร และออกแบบเครื่องจักรให้ปลอดภัยและ
สะดวกต่อผู้ใช้งาน ท าความสะอาดได้ง่ายถูกสุขลักษณะ ตามข้อก าหนดของอุตสาหกรรมอาหาร 

4) การออกแบบระบบสนับสนุนการผลิต เช่นการออกแบบระบบล าเลียง อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิต และระบบการท าความสะอาดอัตโนมัติ (CIP: Clean In Place) 
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สาขาวิศวกรรมเกษตร 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร  ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แคลคูลัส สถิติและความเป็นไปได้ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์  การออกแบบเครื่องจักรกล วิศวกรรมดินและน้ า 
กระบวนการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร (Agricultural product processing) โครงสร้าง
อาคารทางการเกษตร (Farm building and agricultural building structure) เครื่องจักรกล
เกษตร (Agricultural machinery) การจัดการระบบการเกษตร   

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

งานวิศวกรรมที่น าเอาความรู้ด้านเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ การใช้เครื่องจักรกล    
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและปรับคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย งานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) การอนุรักษ์ดิน พ้ืนที่ทางการเกษตร ระบบการให้น้ า การระบายน้ าในแปลงเกษตร 

2) การผลิตสัตว์และสัตว์น้ า 

3) การผลิตพืช 

4) การแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร 

5) การใช้ชีวมวลจากการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก 

6) งานด้านการสื่อสาร สารสนเทศ เพ่ือการปรับปรุงวิธีการท าการเษตร รวมทั้งการใช้หุ่นยนต์และ
เครื่องจักรกลไร้คนขับเพ่ือการเกษตรกรรม 
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สาขาวิศวกรรมบ ารุงรักษาอาคาร 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมระบบอาคาร  

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี  แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ คณิตศาสตร์ชั้นสูง 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น  

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
เทอร์โมไดนามิกส์ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล เครื่องมือวัดและควบคุมอัตโนมัติ    
การสั่นสะเทือน การถ่ายเทความร้อน ระบบเชิงพลังงานความร้อน ระบบปรับอากาศ ลิฟต์  
ระบบการระบายอากาศ ระบบเตือนป้องกันอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟฟ้าในอาคาร ระบบแสงสว่าง 
ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบกระจายเสียง ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ     
การจัดการพลังงาน การตรวจสอบอาคาร การเตรียมพร้อมและการอพยพ การตอบโต้ต่อ     
สภาวะฉุกเฉิน 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมในอาคารซึ่งเป็นการท างานที่ต้องมีองค์ความรู้จากวิทยาการต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในอาคาร เช่น งานทางด้านโครงสร้างอาคาร น้ าประปาและน้ าเสีย เครื่องสูบน้ า 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ระบบการระบายอากาศระบบเตือนป้องกันอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟฟ้าในอาคาร 
ระบบแสงสว่าง ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบกระจายเสียง ระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ การจัดการพลังงาน การตรวจสอบอาคาร การทดสอบระบบ การบ ารุงรักษาระบบ การเดินระบบ 
คุณภาพอากาศภายใน การเตรียมพร้อมและการอพยพ การตอบโต้ต่อสภาวะฉุกเฉิน 
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สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

ไม่มี 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วงจรไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์การถ่ายโอนความร้อน หลักการป้องกันอัคคีภัย  
อุปกรณ์และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์และระบบดับเพลิง อุปกรณ์และระบบควบคุมควันไฟ  
พ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัย การทนไฟของชิ้นส่วนอาคารและการทดสอบ          
การพัฒนาเพลิงไหม้และการจ าลอง การออกแบบและค านวณเพ่ือการป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

 งานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ 

1) การวางผังอาคาร และการแบ่งประเภทการใช้พ้ืนที่อาคารเพ่ือป้องกันอัคคีภัย   

2) งานออกแบบเส้นทางหนีไฟ และส่วนประกอบเส้นทางหนีไฟ รวมทั้งค านวณเวลาการอพยพ  

3) พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการน าข้อมูลพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดมาตรการการป้องกันอัคคีภัย 

4) การป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก 

5) การศึกษาพลศาสตร์อัคคีภัย   

6) การป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ   

7) ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดการและควบคุมควันไฟ  

8) การบริหารจัดการความปลอดภัย  

9) การตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย   

10) การประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัย  
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สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 

1. หลักสูตรที่คล้ายคลึง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล  

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติและความเป็นไปได ้

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า     
การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ การสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการท างานเครือข่าย  
การออกแบบระบบเครือข่ายดิจิทัล การประเมินความปลอดภัยไซเบอร์ของระบบเครือข่าย
สารสนเทศ การออกแบบโปรแกรมสารสนเทศ 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

ให้ค าปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบ ค านวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณา
ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และงานอ านวยการใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น ามาใช้   
ในการประมวลผล การจัดเก็บ การสร้างสรรค์ และการสื่อสารส่งสารสนเทศผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ งานวิศวกรรมสารสนเทศ ได้แก่ 

1) การบริหารจัดการประสิทธิภาพเครือข่ายสารสนเทศ  

2) การวางระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 

3) การออกแบบโปรแกรมสารสนเทศ  

4) การบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสาร  

5) การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และคลังข้อมูล 
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สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

วงจรไฟฟ้าและอิเส็กทรอนิกส์ อัลกอริทึม องค์ประกอบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
ดิจิทัล  โครงข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลสัญญาณ การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ ระบบฝังตัว 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิศวกรรมโครงการและระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรระบบ 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป  

สามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การประมวลผลข้อมูลดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการให้ค าปรึกษา การบริหารงานโครงการ การออกแบบ การควบคุมการสร้างและการผลิต            
การตรวจสอบ การอ านวยการใช้ตลอดจนถึงการบ ารุงรักษา ระบบซอฟต์แวร์ (Software) ระบบฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  และระบบต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
บริหารจัดการและประมวลผลทั้งที่เชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต 
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สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 

1) ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมแก๊สธรรมชาติ (Natural Gas Engineering) 

2) เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียม ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส ธรณีวิทยาปิโตรเลียม สมการอนุพันธ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติและ             
ความเป็นไปได ้

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น  

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแข็ง เคมีฟิสิกส์ปิโตรเลียม สมบัติของของไหลและหินกักเก็บ   
การประเมินชั้นหิน วิศวกรรมการเจาะ การเตรียมหลุมผลิต วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลี ยม 
ปฏิบัติการผลิต วิศวกรรมแก๊สธรรมชาติ วิศวกรรมแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
การขนส่งน้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ การจ าลองแบบแหล่งกักเก็บ เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และศาสตร์ทางวิศวกรรมเพ่ือการส ารวจประเมิน
ศักยภาพของแหล่งกักเก็บ พัฒนาและผลิตแหล่งปิโตรเลียม รวมทั้งการขนส่งปิโตรเลียม เช่น 

1) ออกแบบหลุมเจาะ การวางแผนเจาะ ปฎิบัติการการป้องกันการพลุ่ง วิเคราะห์และเก็บข้อมูลของ
ไหลปิโตรเลียม ชั้นหิน ความดันชั้นหิน 

2) วิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิตปิโตรเลียม โดยใช้การประมวลผลข้อมูลสมบัติของของไหล
ปิโตรเลียมที่ความดันและอุณหภูมิแหล่งกักเก็บ การค านวณการไหลของน้ ามันดิบและแก๊สในท่อ 
การพยากรณ์การผลิตปิโตรเลียม การกระตุ้นหลุมผลิต การออกแบบระบบการแยกสถานะของ
สารปิโตรเลียมและถังเก็บ 

3) วิเคราะห์พฤติกรรมแหล่งกักเก็บ ค านวณปริมาณปิโตรเลียมส ารอง จ าลองแบบแหล่งกักเก็บ 

4) วิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุนปิโตรเลียมภายใต้ความไม่แน่นอน  
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สาขาวิศวกรรมส ารวจ 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์, Geodetic Engineering,  Remote Sensing Engineering 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมส ารวจ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของแคลคูลัส แคลคูลัส คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม สถิติและความเป็นไปได้ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรม กลศาสตร์วิศวกรรม ทฤษฎีการวัดและ    
ความคลาดเคลื่อน การส ารวจรังวัดทางราบและทางดิ่ง การจัดเก็บรายละเอียด การท าแผนที่       
ภูมิประเทศ ข้อก าหนดชั้นงาน ข้อก าหนดความถูกต้องของแผนที่ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ระบบ
การฉายแผนที่ การแปลงค่าพิกัด การส ารวจรังวัดที่เกี่ยวข้องกับรูปทางสัณฐานของโลก พ้ืนผิวโลก 
สนามแรงโน้มถ่วง ทฤษฎีการปรับแก้ ตรีโกณมิติทรงกลม สมการเชิงเส้น การวางแผนงานและการ
บริหารโครงการส ารวจรังวัดต่าง ๆ (การรังวัดที่ดิน ระบบภูมิสารสนเทศและการแผนที่ การส ารวจ
ด้วยดาวเทียมน าหน การส ารวจระยะไกล การส ารวจด้วยภาพถ่าย การส ารวจเพ่ืองานวิศวกรรม     
การส ารวจทางอุทกศาสตร์) 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหาขนาดของรูปร่างวัตถุ พ้ืนที่ผิวของโลก หรือขนาดของโลก โดยใช้หลัก
คณิตศาสตร์ การรังวัด การส ารวจจากภาพถ่าย การส ารวจระยะไกลหรือเทคนิคอ่ืน ๆ การก าหนด
ต าแหน่งและการจัดสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมุดควบคุม หมุดอ้างอิง ในโครงการส ารวจและการจัดท า
แผนที่ งานรังวัดก่อสร้าง หรือส ารวจรังวัดเพ่ือหาข้อเท็จจริง การรังวัดหาระดับความสูงของจุดและวัตถุ 
การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ รวมถึงการจัดท าแผนที่เพ่ือแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
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สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ า 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมทรัพยากรน้ า  วิศวกรรมชลประทาน   

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมแหล่งน้ า ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี อุทกวิทยา แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม สถิติและความเป็นไปได้ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม  กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
ความแข็งแรงของวัสดุ การส ารวจและท าแผนที่ การวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบคอนกรีต
เสริมแรง การออกแบบโครงสร้าง ปฐพีกลศาตร์ ชลศาสตร์ (Hydraulic) วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic engineering) การวางแผนและการบริหารจัดการแหล่งน้ า การออกแบบระบบแหล่งน้ า 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

การบริหารจัดการน้ า เขื่อน และอาคารชลศาสตร์ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมสถิติและความเป็นไปได้น้ าฝน
น้ าท่า วิเคราะห์ปริมาณน้ า ปริมาณแหล่งน้ า การจัดเก็บ การน าน้ าที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น  
การอุปโภคบริโภค การเกษตรและชลประทาน การอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า การปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม การรักษาระบบนิเวศน์ การระบายน้ า การจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง การกัดเซาะและ      
การตกตะกอน ฯลฯ  วิชาชีพวิศวกรรมแหล่งน้ าจะสัมพันธ์กับ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฐพี
กลศาสตร์ ฐานราก การส ารวจพื้นที่ งานวิศวกรรมแหล่งน้ าแบ่งเป็น 2 แขนง ได้แก่ 

1) การวางแผนแหล่งน้ า (Hydrology and Water Resources Planning) ได้แก่ การบริหารและ
จัดการน้ า การระบายน้ าและการบรรเทาอุทกภัย ระบบชลประทาน (Irrigation System) ระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ระบบส่งและกระจายน้ า เขื่อนและอาคารชลศาสตร์ ระบบไฟฟ้าพลังน้ า และระบบ
น้ าใต้ดิน  

2) ชลศาสตร์ (Hydraulics) ได้แก่ การระบายน้ าและการบรรเทาอุทกภัย ระบบชลประทาน ระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ระบบส่งและกระจายน้ า เขื่อนและอาคารชลศาสตร์ระบบไฟฟ้าพลังน้ า ตะกอน
และการกัดเซาะ  
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สาขาวิศวกรรมชายฝ่ัง 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal Engineering) วิศวกรรมนอกชายฝั่ง (Offshore Engineering)  วิศวกรรมเครื่องกลทาง
เรือ (Marine Engineering) วิศวกรรมใกล้ชายฝั่ง (Nearshore Engineering) 

2. เนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal Engineering)  ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปน้ี 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ ลม พายุ คลื่น และกระแสน้ า (Wind storm wave and current) ธรณีวิทยา (Geological) 
ธรณีฟิสิกส์ (Geophysical)  แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม สถิติและ       
ความเป็นไปได้ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กลศาสตร์ ชลศาสตร์ หรือกลศาสตร์ของไหล ปฐพีกลศาสตร์ การส ารวจ วิศวกรรมชลศาสตร์  
วิศวกรรมชายฝั่งทะเล วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering) 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ของวิชาฟิสิกส์ เคมี ของไหล 
อุณหภูมิ แรงดัน การขยายตัว และศาสตร์ทางวิศวกรรม เพื่อการศึกษา วางแผน ออกแบบ ควบคุมการผลิต 
ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบ อ านวยการใช้ และให้ค าปรึกษา โครงสร้างและอุปกรณ์ท้ังบริเวณใกล้ชายฝั่ง 
(Near Shore) และนอกชายฝั่ง (Offshore) ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูลสถิติและความเป็นไปได้  ลม (Wind)    
ระดับน้ า (Tide) กระแสน้ า (Current) คลื่น (Wave) ข้อมูลการส ารวจทางธรณีวิทยา (Geological) ธรณีฟิสิกส์ 
(Geophysical) และธรณีเทคนิค (Geotechnical) ความต้องการการใช้งาน (Functional requirement)  
สาขาวิศวกรรมชายฝั่งจึงมีการแบ่งย่อยออกเป็น 2 แขนง ได้แก่  

1) แขนงย่อยวิศวกรรมใกล้ชายฝั่ง (Nearshore Engineering) เป็นการด าเนินงานศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ การใช้งานและบ ารุงรักษา รวมถึงการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ การป้องกัน
ชายฝั่งและปากแม่น้ า (Coastal and Estuary Protection) โครงสร้างพื้นฐานทางทะเลและบริเวณ
ชายฝั่ง (Coastal structure) การถมทะเล (Land reclamation) การเสริมทรายชายหาด (Artificial 
beach nourishment) การป้องกันภาวะน้ าท่วมชายฝ่ัง (Coastal flooding) เสถียรภาพทางเดินเรือ 
(Navigation stability) 

2) แขนงย่อยวิศวกรรมนอกชายฝั่ง (Offshore Engineering) เป็นการด าเนินงานศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ การใช้งานและการบ ารุงรักษา รวมถึงการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับ โครงสร้าง
นอกชายฝั่ง (Offshore structure) โครงสร้างใต้ทะเล (Subsea structure) ท่อส่งใต้ทะเล (Subsea 
flowline) สายสัญญาณใต้ทะเล (Subsea cable and umbilicals) อุปกรณ์อ านวยการ เคลื่อนย้าย
และติดต้ังนอกชายฝั่ง (Offshore transportation and installation aid equipment) 

 
 



123 
 

เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
Document Number: 01/2019 
Revision Dated: 28-05-2019 

สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมแมคคทรอนิกส์ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี ้

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติและความเป็นไปได้ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
การออกแบบกลไกทางกล กลศาสตร์ของแข็ง มาตรฐานการออกแบบเชิงกล การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ ระบบหุ่นยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุมทางพลศาสตร์ ระบบตรวจรู้
ส าหรับใช้ในระบบงานอัตโนมัติ การบูรณาการระบบส าหรับงานแมคคาทรอนิกส์  

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมทางด้านแมคคาทรอนิกส์จะครอบคลุมการออกแบบระบบควบคุมการท างาน ด้วยคอมพิวเตอร์
ของระบบไฟฟ้าเครื่องกล (Electromechanical systems) หรือคือการออกแบบระบบเครื่องจักรกล
สมัยใหม่เพ่ือให้ระบบเชิงกลท างานด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ด้วยระบบควบคุมที่ประกอบด้วยระบบทาง
ไฟฟ้าและระบบควบคุมการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์เป็นสาขาทางวิศวกรรมที่เน้นการ
ออกแบบ การผลิต และการบ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งระบบเชิงกลและเชิงไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ท าให้
ระบบเชิงกลสามารถท างานได้แบบอัตโนมัติและมีความแม่นย าสูง ระบบแมคคาทรอนิกส์จะประกอบด้วย 
ระบบกลไก (System or plant) ระบบขับเคลื่อน (Actuators) ระบบตรวจรู้ (Sensors) ระบบควบคุม 
(Controllers) และระบบอัจฉริยะ (Intelligent) รวมถึงความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการการใช้
เครื่องจักรกลสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

ไม่มี 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติและความเป็นไปได้ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ การออกแบบเครื่องจักรกล การผลิต การควบคุมคุณภาพ    
การควบคุมสิ่งแวดล้อม เครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คอมพิวเตอร์เพ่ือการควบคุมการออกแบบ
ชิ้นส่วน การตรวจสอบ การทดสอบสมรรถนะ การวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์             
การปรับปรุงแก้ไข การประเมินผล  

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทางบก เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถบัส รถมอเตอร์ไซด์ ฯลฯ ซึ่งจะต้อง
มีองค์ประกอบระบบขับเคลื่อนทางกลที่ อาจมาจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน มอเตอร์ไฟฟ้า                   
หรือใช้ผสมทั้งเครื่องยนต์และไฟฟ้า ระบบส่งก าลัง พลังงานที่ใช้อาจมาจากน้ ามัน หรือพลังงานไฟฟ้า      
ที่สะสมในแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าและระบบสมองกลฝังตัวในยานพาหนะ โครงสร้างตัวถัง อากาศพลศาสตร์
ของตัวถัง ระบบรองรับน้ าหนักและการสั่นสะเทือน ล้อและยาง ระบบเลี้ยว ระบบห้ามล้อ กระบวนการ
ผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วน มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานความสุขสบายในการขับขี่ มาตรฐานการ
ทดสอบสมรรถนะขั้นต่ าของยานยนต์ ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
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สาขาวิศวกรรมต่อเรือ 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมต่อเรือ ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติและความเป็นไปได้ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ การออกแบบเครื่องจักรกล ระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้า 
ระบบน าร่อง ระบบตรวจจับ ระบบสื่อสาร กระบวนการผลิตเรือ การทดสอบเรือ การปฏิบัติงาน  
บนเรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเรือ 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือ การดัดแปลงเรือ และซ่อมบ ารุงเรือ โดยมีการวางโครงการ ออกแบบ 
ควบคุมการสร้าง การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา เพ่ือให้เรือสามารถท างานได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเรือ ระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบน าร่อง ระบบ
ตรวจจับ ระบบสื่อสาร กระบวนการผลิตเรือ การทดสอบเรือ การปฏิบัติงานบนเรือ มาตรฐานความปลอดภัย 
ในการเดินเรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเรือ มาตรฐานสิ่ งแวดล้อมทางน้ า ฯ ลฯ              
งานวิศวกรรมต่อเรือ ได้แก่ 

1) งานตัวเรือและโครงสร้าง  

2) ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกล  

3) ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม  

4) ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ  

5) การท างานในอู่เรือ  

6) การท างานในเรือ  
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สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

ไม่มี 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ (Physic) เคมี (Chemistry) คณิตศาสตร์ (Mathematics) แคลคูลัส สมการอนุพันธ์    
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติและความเป็นไปได้ 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ พ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ การวัดและอุปกรณ์การวัด  
ความปลอดภัย การถ่ายเทพลังงาน การแปลงรูปพลั งงาน การกักเก็บพลังงาน เสถียรภาพ     
ของระบบกฏหมายและมาตรฐานทางด้านพลังงาน 

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชนิดต่าง ๆ ที่พร้อมน ามาใช้ เป็นงานวิศวกรรมทั้งภาคอาคารธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม พลังงานดั้งเดิม (Conventional Energy) พลังงานทดแทนและพลังงานใหม่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีพลังงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท างานเกี่ยวข้องกับ การแปลงรูปพลังงาน การจัดการพลังงาน 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน รวมทั้งมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน โดยมีลักษณะงาน 4 ด้านคือ  

1) งานวิศวกรรมพลังงานในอาคาร เกี่ยวข้องกับ เปลือกอาคาร ระบบด าเนินการหลักและระบบ  
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

2) งานวิศวกรรมพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวข้องกับ เปลือกอาคาร ระบบด าเนินการหลัก 
ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกระบวนการผลิต และระบบอ านวยความสะดวกส าหรับมนุษย์  

3) งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปลงรูปพลังงานและการสะสมพลังงาน  

4) งานเทคโนโลยีพลังงาน เกี่ยวข้องกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในระบบทางพลังงาน                     
ผู้สร้าง ผู้พัฒนา ผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงาน  
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สาขาวิศวกรรมระบบราง 

1. ชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึง 

วิศวกรรมรถไฟ วิศวกรรมขนส่งทางราง 

2. เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง ควรประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

2. พื้นฐานทางวิศวกรรมและวิศวกรรมเฉพาะสาขา เช่น 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแข็ง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมซ่อมบ ารุง ระบบอาณัติสัญญาณ      
ระบบควบคุมและเก็บข้อมูล ระบบทางวิ่ง ล้อเลื่อน  

3. ลักษณะงานและขอบเขตความรู้ความช านาญโดยสังเขป 

เกี่ยวข้องกับ ระบบรถไฟ หรือ ระบบขนส่งมวลชน ที่ใช้ราง (Rail) หรือระบบที่ใช้ทางวิ่งบังคับให้ยานพาหนะ
วิ่ งไปตามทางนั้ น (Fixed Guideway) ได้แก่  ระบบรถไฟ (Railway) ระบบรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน          
(Mass Rapid Transit) ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail) ระบบรถราง 
(Tramway) ระบบรถกระเช้าที่ใช้เชือกลวดดึงบนทางลาดขึ้นเขา (Funicular) และระบบรถไฟฟ้าวิ่งตามทาง
วิ่งอัตโนมัติ  (Automated Guideway Transit) โดยมีการด าเนินการทางวิศวกรรมตามประเภทงานระบบ
ราง 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการส ารวจ ด้านโยธา ด้านทางวิ่ง ด้านเครื่องกล ด้านล้อเลื่อน ด้านไฟฟ้า          
ด้านการสื่อสาร ด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านระบบควบคุมและเก็บข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม
โครงการ และด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม 
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เอกสารผนวก 6 
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2561 

 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบั งคับ สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๓) และ (๖) (ฎ) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และโดยความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “หลักสูตร” และ “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” ในข้อ ๔ ของ
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หลักสู ตร” หมายความว่ า หลักสู ตรการศึกษาระดับปริญ ญา ประกาศนี ยบั ตร                 
หรือวุฒิ บั ตรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ทั้ งนี้  ให้ รวมถึ งหลักสูตรปฏิบัติการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สาม ารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง           
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร แต่ไม่รวมถึงประธานหลักสูตร”  

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นค านิยามในข้อ ๔ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

““อาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีภารกิจหลัก                 
ด้านการสอนและให้ค าปรึกษาและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กั บ               
สาขาที่ขอรับรองปริญญา” 

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ในข้อ ๖ ของข้อบังคับ                 
สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องยื่นค าขอและได้รับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร              
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเปิดรับนักศึกษา 
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กรณีหลักสูตรปรับปรุงจะต้องยื่นค าขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร                 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในหนึ่ งปี นับแต่วันที่สถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรับปรุงตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

กรณีตามวรรคสามและวรรคสี่ หากสถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกร
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นที่มีเหตุผลอันสมควรที่สถานศึกษาไม่สามารถยื่นค า
ขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ภายในเวลาที่
ก าหนด คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของข้อบั งคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘ หลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดการศึกษาในระบบทวิภาคท่ีมีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

(๒)  มีการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Sciences) วิชาพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรม (Basic Engineering) และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) โดยวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่าสี่แขนงวิชา และวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมและวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองหน่วยกิต 

การค านวณหน่วยกิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

ในกรณีหลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองไม่มีลักษณะ           
ตาม (๑ ) การเทียบรายละเอียดและสาระของวิชาพ้ืนฐานและวิช าเฉพาะตามวรรคหนึ่ งให้ เป็นไป                  
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัดการศึกษาตาม (๒) ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องจัดแผนการศึกษาโดยค านึงถึงล าดับการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรได้ 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๐  ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใดอย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา         
ไม่น้อยกว่าสองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น
และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิศวกรรมนั้น
อย่างน้อยสิบปี 

(๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อย
สองคนและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับในสาขานั้น  
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(๓) อาจารย์ผู้สอนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(๔)  อาจารย์ผู้สอนวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ ง 
ดังต่อไปนี้ 

ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 

ข. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืนนอกจากวิศวกรรมศาสตร์  แต่ส าเร็จการศึกษา          
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยสามปี 

ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖ 

(๕) อาจารย์ผู้สอนวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 

(๖)  อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ข. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืนนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่ส าเร็จการศึกษา       
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยห้าปีใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ค. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ  ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖ 

อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรปฏิบัติการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่ างหนึ่ง            
ตาม (๖) ก. ถึง ง. หรือมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับ
วิชาที่สอน และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อยหกปี หรือ 

๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับ
วิชาที่สอน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ตั้งแต่ระดับ
สามัญวิศวกรขึ้นไป  

อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วนต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งคน ต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาต้ังแตร่ะดับชั้นปีทีส่องข้ึนไป จ านวนยี่สิบคน  

ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอน ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้” 
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ข้อ ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ ไม่ ได้อยู่ภายใต้ข้อบั งคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบในแต่ละกรณี” 

ข้อ ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๔ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ข้อ ๑๔ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตาม
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมให้ โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินหกปี” 

ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้ไม่ใช้กับหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาได้รับความเห็นชอบหลักสูตรตาม
กฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ โดยให้น าข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้บังคับ              
เว้นแต่หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
   กมล ตรรกบุตร 
  นายกสภาวิศวกร 
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วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้มกีารรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗  (๑ ) มาตรา ๘  (๓ ) และ (๗ ) และมาตรา ๓๓ (๓ )                    
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๘ และมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ          
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ”ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร 

“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า หน่วยการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาปริญญาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือ
เทียบเท่าของสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนจากสภามหาวิทยาลัยและกระทรวงผู้รับผิดชอบของ
สถาบันการศึกษานั้น  

ข้อ ๔  การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค ์ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

(๒)  เพ่ือจัดตั้งระบบตรวจประเมินผลลัพธ์หลักสูตรของสภาวิศวกรให้สอดคล้องกับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ใช้กันอยู่ในระดับสากล 

(๓)  เพ่ือให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรและให้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต          
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับข้อแนะน าเพ่ือการพัฒนาการศึกษาจากคณะอนุกรรมการเพ่ือความทัดเทียมกับระดับ
สากล 

(๔)  เพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากคณะอนุกรรมการเพ่ือความ
ทัดเทียมกับระดับสากล 

(๕) เพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกร 



135 
 

เอกสารขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
Document Number: 01/2019 
Revision Dated: 28-05-2019 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบนี้ โดยมีวาระตามวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสภาวิศวกร  

ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่
ก าหนดโดยสภาวิศวกร  

(๒)  บริหารและพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่
ยอมรับในด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากล 

(๓)  เสนอแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

(๔)  จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

(๕)  พัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

(๖)  ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและถ่ายทอดประสบการณ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ในระดับสากลไปสู่สถาบันการศึกษา ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

(๗)  จัดเตรียมเอกสารตามข้อตกลงที่ เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (Accreditation of Engineering Education) ในระดับสากล 

(๘ )  ประชาสัม พันธ์สถาบันการศึกษาที่ ได้ รับ การรับรองมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์จากสภาวิศวกร 

(๙)  ให้ข้อแนะน าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

(๑๐)  เสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ความจ าเป็น  

(๑๑)  รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร 

(๑๒)  ด าเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร  

ข้อ ๗ การขอให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามระเบียบนี้             
ให้เป็นไปตามความสมัครใจของสถาบันการศึกษา 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์           
และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
     นายกมล ตรรกบุตร 
               นายกสภาวิศวกร 
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487/1 ÍÒ¤ÒÃ ÇÊ·. ªÑé¹ 2 «ÍÂÃÒÁ¤ÓáË§ 39 (à·¾ÅÕÅÒ 1) ¶¹¹ÃÒÁ¤ÓáË§  á¢Ç§¾ÅÑº¾ÅÒ
à¢µÇÑ§·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10310

â·ÃÈÑ¾·� 1303 â·ÃÊÒÃ 02 935 6695 ËÃ×Í 02-935-6697
E-mail: Secretary.gen@coe.or.th  Website: http://www.coe.or.th
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