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องค์ประกอบที่ 1 บทน า 
 
1.1 บทสรปุผู้บริหาร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเปิดเป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2553 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้
บัณฑิตมีความรู้และทักษะรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community) ในปีพ.ศ. 2558   หลักสูตรนานาชาตินี ้(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี โดยมีการจัดการเรียนการสอนลักษณะเต็มเวลา เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแกนหลักในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตั้ง แต่เปิดภาควิชาฯ ในปี 2517 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับจนถึงปี 2559 มีประมาณ 
2,723 คน ปัจจุบันภาควิชาฯ มีจ านวนนักศึกษาของภาควิชารวมทั้งสิ้น 556 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 465 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 123 คน แบ่งเป็น
ระดับปริญญาตรี จ านวน 101 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 22 คน มีจ านวนผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่
รับเข้าปัจจุบัน ประมาณ 120 คน/ปี และมีจ านวนผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่ใช้หลักสูตรนี้ ประมาณ 80 
คน/ปี นอกจากนี้ภาควิชาฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 26 ทั้งนี้แบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่ม
ข้าราชการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มลูกจ้าง โดยกลุ่มข้าราชการ มีบุคลากร จ านวน 1 คน 
กลุ่มพนักงาน มีบุคลากรจ านวน 22 คน และ กลุ่มลูกจ้าง มีบุคลากรจ านวน 3 คน ส าหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาวิศวกรรมเคมี รอบการประเมินปีการศึกษา 2559 นี้ ภาควิชาฯ ได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA จัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน
อ้างอิงต่างๆ ของภาควิชาฯ อย่างละเอียด พร้อมทั้งได้เตรียมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการของภาควิชา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินต่อไป 

1.2 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาปนาขึ้นมาจากวิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี ซึ่งเป็นวิทยาลัยใน
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 และในปี 2514 ได้รวมกับ
วิทยาลัยเทคนิค พระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2517 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย และในปี 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม
ในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในก ากับ
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ดูแลของรัฐบาลและเป็นนิติบุคคล พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 11 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 
มีนาคม 2541 ต่อมาในปี 2559-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการจัดอันดับ
เป็นอันดับที่  701 ของโลก   โดย  Times Higher Education 2016-2017 (THE) World University 
Rankings  และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรายได้ทางอุตสาหกรรม ( Industry income)  วัดจากนวัตนกรรมที่
เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น  เป็นอันดับ 75 ของโลก จากการจัดอันดับของ 
Quacquarelli Symonds และ Times Higher Education 2016-2017 

 

1.3 พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การผลิตองค์ความรู้ การน าความรู้ที่ผลิตไปใช้ และการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

 

1.4 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรยีนรู ้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 
มุ่งธ ารงปณธิานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและด ี
มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม 
มุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับโลก 

 
1.5 เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

เป้าหมายส าคัญของ มจธ. ที่ต้องการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นน า
ของโลก และมีขนาดปานกลาง ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 ท าให้มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนา 15 ปีนี้
ขึ้น และได้วางเป้าหมายหลักของการพัฒนาไว้ 3 ด้าน ดังนี ้

1. เป็นมหาวิทยาลัยการเรียนรู ้(Learning Innovation) 
2. สร้างความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย (Research Excellence) 
3. เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization) 

 

1.6 นโยบายคุณภาพของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี คือ  “การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในเชิงแข่งขัน และมีความสามารถในการปรับตัว
ให้อยู่รอดและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม และประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง อันจะมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว”้   
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ถือก าเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  ปัจจุบันมีสถานะเป็น
คณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2503 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (และ ม.8 เดิม) ในปี 
พ.ศ. 2508 วิทยาลัยได้เพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ป.ทส.) และปรับเป็นหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ในพ.ศ. 2514 จนในปี พ.ศ. 2533 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตได้ปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี จนถึงปัจจุบัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาโท
ครั้งแรกในปี 2518 และระดับปริญญาเอกครั้งแรกในปี 2539 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลิต
วิศวกรออกสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้วกว่า 50,000 คน โดยวิศวกรของคณะส่วนใหญ่ท างานอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. มีปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่การก่อตั้งว่า “ทฺนโต เสฎโฐมนุสเสสุ: ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่
ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด” หรือที่รู้จักกันใน motto ที่ว่า “The trained man wins” บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะที่ทา
งานอย่างมืออาชีพและมุ่งมั่นทุ่มเท ไม่เกี่ยงงานหนัก ลงมือปฏิบัติจริง และมีความอ่อนน้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กรของคณะที่มุ่งเน้นถึงความเป็นมืออาชีพและมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ (Professional 
and Integrity) ขณะเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลก ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาของคณะไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และมีการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2555 คือ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ และ
ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของภาคการผลิตและสังคม” โดยคณะวิศวกรรรมศาสตร์มีเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน global player, ด้าน local champion และ ด้าน knowledge 
entrepreneur พร้อมกันน้ีได้มีการก าหนดให้มีแผนการปรับปรุงระบบการบริหารภายในคณะที่เป็น 
การสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ (management strengthening) โดยมุ่งมั่นต่อการ
พัฒนาบุคลากรและการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กร ด้วยค าขวัญของคณะที่ว่า “Quantum 
Jump To The Next” โดยก าหนดเป็นพันธกิจส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. ผลิตวิศวกรมืออาชีพผู้มีความรู้ที่เป็นเลิศและทักษะการท างานในระดับสากล (Global Player)  
2. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีศักยภาพการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม

และเทคโนโลย ี(Local Champion) 
3. ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีทักษะทางด้านธุรกิจ (Knowledge Entrepreneur)  
4. ผลิตผลงานวิจัยระดับโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
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5. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สมรรถนะ
หลัก (core competencies) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการ
ตอบสนองความต่อความต้องการของลูกค้า 

 
วัตถุประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ด้านคือ  
1. การผลิตบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี ้
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี  21 หลักสูตร  

   หลักสูตรภาษาไทย   16 หลักสูตร  
หลักสูตรนานาชาต ิ    5 หลักสูตร  

หลักสูตรระดับปริญญาโท   19 หลักสูตร  
หลักสูตรภาษาไทย   16 หลักสูตร  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ     3 หลักสูตร  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก         10 หลักสูตร  
หลักสูตรภาษาไทย     9 หลักสูตร  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ     1 หลักสูตร  

คณะมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6,628 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 5,252 คน และระดับปริญญาโท   
1,166 คน  และปริญญาเอก 210 คน  
 

2. การวิจัย 
บุคลากรในคณะมีการท าวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ เป็นงานวิจัยที่เกิดจาก
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  

3. การบริการวิชาการ 
การให้บริการวิชาการของบุคลากรในคณะสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะต่าง  ๆ ได้เป็น การให้
ค าปรึกษา การพัฒนาต้นแบบ การทดสอบ และการฝึกอบรม โดยที่คณะได้ด าเนินการให้กับทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

ภาควิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.
2517 ปริญญาโทในปี พ.ศ.2525 และปริญญาเอกในปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิต
วิศวกรและนักวิจัยของประเทศที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบัน
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ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับสูงและมีความถนัดในสาขาวิชาที่หลากหลาย มีอาจารย์ที่
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ถึง 2 ท่าน ท าให้ภาควิชาฯ มีความพร้อมด้าน
บุคลากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังมีผลงานวิจัยเป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ โดยวิศวกรรมเคมีเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมไปถึงการควบคุมการผลิตและออกแบบโรงงาน ผู้ที่
ศึกษาทางด้านนี้จะน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศาสตร์ของวิศวกรรมเคมี
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม 
กระบวนการทางชีวภาพ วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี อาหารและยา เป็นต้น ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเคมีสามารถประกอบอาชีพได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต วิศวกร
ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม สิ่งทอ อาหารและยา เป็นต้น 

 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ. 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในภาควิชาฯ น าเกณฑ์คุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานหรือจัดท า
โครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA 

2. ให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา และส่งเสริมให้น าไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของนักศึกษา 

3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจติดตาม 
และมีการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และเปิดโอกาสให้
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้เรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกับการประกัน
คุณภาพ 

5. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 
โดยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
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ข้อมูลทั่วไป 
ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร 2559 
การจัดการเรียนการสอน เต็มเวลา  
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
การตรวจประเมิน SAR ครั้งล่าสุด   2558 
การตรวจประเมิน SAR-AUN-QA  ครั้งที่ 3 
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด   2559 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับจนถึงปี 2559 ประมาณ 2,726 คน 
จ านวนผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่รับเข้าปัจจุบัน ประมาณ 118 คน/ป ี
จ านวนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้าปัจจุบัน ประมาณ 38 คน/ป ี
ภาษา/สื่อการเรียนรู้ที่ใช้สื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
ชื่อคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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องค์ประกอบ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง 
AUN-QA (ver. 3.0) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA (ver. 3.0) ประกอบด้วยเกณฑ์หลัก 11 ข้อ และ
เกณฑ์ย่อยรวม 50 ข้อดังนี้ 

เกณฑ์หลัก (Criteria) เกณฑ์ย่อย 
(Sub-criteria) 

1. ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3 
2. ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 3 
3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 

Content) 
3 

4. กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 3 
5. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 5 
6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 7 
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 5 
8. คุณภาพผู้เรียน (Student Quality and Support) 5 
9. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and 

Infrastructure) 
5 

10. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (Quality Enhancement) 6 
11. ผลผลิต (Output) 5 
     รวม 50 
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ในแต่ละเกณฑม์ีการประเมินคะแนนคุณภาพ 7 ระดับ ซึ่งมีความหมาย และค าอธิบายดังแสดงในตาราง 

คะแนน ความหมาย ค าอธิบาย 
1 ไม่ดอีย่างยิ่ง (Absolutely 

inadequate) 
ยังไม่มกีารท าประกันคุณภาพเพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมิน ไม่มีการ
วางแผน เอกสาร หลักฐาน หรือผลลัพธ์ ที่ชี้ให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

2 ไมดี่ และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
(Inadequate and 
improvement is necessary) 

การท าประกันคุณภาพเพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมิน เป็นเพียงขั้น
การวางแผน หรือยังไม่เพียงพอ ท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง  แทบจะ
ไม่มีเอกสาร หรือหลักฐานมาแสดง  การท าประกันคุณภาพให้ผลลัพธ์
น้อยมาก หรือไม่ดี 

3 ไม่ดี แต่การปรับปรุงเล็กน้อยจะ
ช่วยให้ดีพอ (Inadequate but 
minor improvement will 
make it adequate) 

การท าประกันคุณภาพเพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมิน มีการก าหนด
วิธีการ และน ามาปฏิบัติ  แต่การปรับปรุงเล็กน้อยจะช่วยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ได้  มีเอกสารต่าง ๆ มาแสดง แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนมาสนับสนุน
ว่าการท าประกันคุณภาพได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มที่  การท าประกัน
คุณภาพให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้อง หรือได้ผลลัพธ์บางส่วน 

4 ดีพอตามที่คาดหวัง (Adequate 
as expected) 

การท าประกันคุณภาพสามารถตอบสนองเกณฑ์การประเมินได้ดีพอ และ
มีหลักฐานสนับสนุน ซึ่งการท าประกันคุณภาพได้ถูกน ามาปฏิบัติอย่าง
เต็มท่ี  การท าประกันคุณภาพให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามที่คาดหวัง 

5 ดีกว่าที่คาดหวัง (Better than 
adequate) 

การท าประกันคุณภาพสามารถตอบสนองเกณฑ์การประเมินได้ดีกว่าที่
คาดหวัง  หลักฐานที่ใช้สนับสนุนแสดงให้เห็นว่าการท าประกันคุณภาพ
ได้ถูกน ามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  การท าประกันคุณภาพให้ผลลัพธ์
ที่ดี และมีแนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นตามล าดับ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีมาก 
(Example of best practices) 

การท าประกันคุณภาพเพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมินเป็นตัวอย่างของ
แนวปฏิบัติที่ดีมากในสาขานั้น ๆ   หลักฐานที่ใช้สนับสนุนแสดงให้เห็นว่า
การท าประกันคุณภาพได้ถูกน ามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  การท า
ประกันคุณภาพให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก และมีแนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
ตามล าดับ 

7 ดีเย่ียม เป็นตัวอย่างระดับโลก หรือ
เป็นแนวปฏิบัติชั้นน า (Excellent; 
Example of world-class or 
leading practices) 

การท าประกันคุณภาพเพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมินเป็นตัวอย่างของ
แนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือเป็นตัวอย่างระดับโลกในสาขานั้น ๆ   หลักฐาน
ที่ใช้สนับสนุนแสดงให้เห็นว่าการท าประกันคุณภาพได้ถูกน ามาปฏิบัติ
อย่างสร้างสรรค์  การท าประกันคุณภาพให้ผลลัพธ์ที่ดีเย่ียม และมี
แนวโน้มการพัฒนาที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด 
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เกณฑ์ที ่1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเคมีที่เก่ง และดี ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรน้ี จึงถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*  และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในทักษะ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
(เอกสารแนบ 1: มคอ.1 หน้า 5) ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานของ มจธ. (KMUTT-QF)# รวมทั้งสามารถใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีในวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (เอกสาร
แนบ 1: มคอ.1 หน้า 27) และสภาวิศวกร (เอกสารแนบ 2: ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร หน้า 53) 
โดยหลักสูตรน้ีได้ผ่านการน าเสนอและให้ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งน า
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรนี้มาใช้ในการก าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนี้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามเกณฑ์ข้อก าหนด AUN-
QA ได้ดังนี ้
1. ความรู้และทักษะทั่วไป (Generic learning outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับหลักสูตร 
PLO1:  สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู ้เทคโนโลยีใหม ่ๆ และทักษะที่จ าเป็น และน ามาประยุกต์ใช้ใน

การท างานในสาขาที่ไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน 
Sub PLO 1A มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และเข้าใจผลกระทบที่

เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ 
 1B สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีอยู่ในการสืบค้นขอ้มูล ความรู้ เทคโนโลยีใหม ่ๆ 

เพื่อให้ตนเองรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 1C สามารถค้นหา และเรียนรูท้ักษะการท างานที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีประสบการณ์

มาก่อน 
PLO2:  สามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
Sub PLO 2A สามารถค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลที่หามาได้ในการเรียนรู้อย่างอิสระ ด้วยตนเอง 
 2B มีความสนใจใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 2C สามารถประเมินตนเอง ท าให้น าไปสู่การพัฒนาตนเองได้ 

*  http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/abt_vision.html 
#  http://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf  

http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/abt_vision.html
http://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับหลักสูตร 
PLO3:  สามารถท างานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และวิชาชีพ 
Sub PLO 3A สามารถประเมินผลกระทบด้านคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 3B สามารถอธิบาย และเข้าใจความส าคัญของลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
 3C มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมผ่านการมีส่วนร่วม 

เช่น การท าโครงงานร่วมกับอุตสาหกรรม หรือการเยี่ยมชมโรงงาน เป็นต้น 
 3D สามารถระบ ุและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรรมพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
PLO4:  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Sub PLO 4A สามารถเขียน และสร้างแผนภาพเพ่ือสื่อสารในวิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 

การเขียนรายงานการทดลอง หรือการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดง
รายละเอียดทางเทคนิคที่ถูกต้อง มีหลักฐานประกอบการอ้างอิง และมีการจัดล าดับเนื้อหา
อย่างเหมาะสม การสร้างแผนภาพประกอบทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ การ
สรุปความจากรายงานโครงการที่มีรายละเอียดให้อยู่ในรูปบทคัดย่อ และบทสรุปผู้บริหาร 
การเขียนล าดับขั้นในการท างาน (Work instruction) หรอืคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating 
manual) การบันทึกข้อมูลการทดลองอย่างเป็นระเบียบ และเหมาะสม 

 4B สามารถน าเสนอแบบปากเปล่า ประกอบการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในวิชาชีพวิศวกรรมได้
อย่างเหมาะสม ได้แก ่การเตรียมและสร้างสื่อในการน าเสนองานที่เป็นทางการอย่างมือ
อาชีพ การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงเทคนิคในการน าเสนอ 

 4C สามารถใช้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการพูด อ่าน เขียน ในการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานในองค์กร
ระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4D สามารถสื่อสารภาษาไทยด้วยวิธีการพูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO5:  สามารถท างานเป็นทีมกับผู้ร่วมงานจากหลากหลายสาขา 
Sub PLO 5A สามารถท างานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ทั้งในรูปแบบผู้น า และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสมาชิกในกลุ่มอาจมีพื้นฐานความรู้ และทักษะทางเทคนิคที่หลากหลาย โดยความสามารถ
ในกลุ่มนี้ได้แก ่การท างานร่วมกันเป็นทีม การวิเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ การ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การหาข้อสรุป การจัดการความขัดแย้ง การเป็นผู้น าเมื่อจ าเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน 

2. ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific learning outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับหลักสูตร 
PLO6:  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีทั้งทางกายภาพ 

และทางเคมีรปูแบบต่างๆ 
Sub PLO 6A สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตขิองสสารที่สภาวะอุณหภูมิ และความดันต่างๆ 
 6B สามารถอธิบายหลักการท างาน และสามารถจ าแนกชนิดของหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ใน

กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 



Page 13 of 68 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับหลักสูตร 
 6C สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมเคมีประเภทต่างๆ 
 6D สามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคม ี
 6E สามารถอธิบายการถ่ายเทโมเมนตัม ความรอ้น และมวลสาร ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ

ทางวิศวกรรมเคม ี
PLO7:  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ 

ร่วมกันได้ 
Sub PLO 7A มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์และวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในงาน

วิศวกรรมเคม ี
 7B สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการแกป้ัญหาพื้นฐานทาง

วิศวกรรมเคม ี
 7C สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก ่วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม

อุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล ในการแกป้ัญหาพื้นฐานในวิชาชีพ 
PLO8:  สามารถวางแผน และออกแบบโครงงาน หรืองานวิจัย รวมทั้งทดลอง และวิเคราะห์ผลข้อมูล

ได ้
Sub PLO 8A สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแปลความหมายได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 8B สามารถสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในระบบจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง หรือ

ข้อมูลจริงจากการท างาน 
 8C สามารถค านวณค่าความผิดพลาด หรือความไม่แน่นอนทีเ่กิดขึ้นจากการค านวณหลาย

ขั้นตอนได้ 
 8D สามารถวางแผน และออกแบบชุดอุปกรณ์ในการทดลอง เพ่ือใช้ในโครงงาน หรืองานวิจัยได ้
 8E สามารถใช้งานเครื่องมือวัดพื้นฐาน และเครือ่งวิเคราะห์ในงานวิศวกรรมเคมีได้ 
 8F สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร ์และวิศวกรรมเคมีที่ได้เรียนมาเพ่ือ

เปรียบเทียบการท านายผลตามทฤษฎี กับผลการทดลอง และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ได ้

PLO9:  สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ทักษะ และวีธีการทางวิศวกรรมในวิชาชีพได้ 
Sub PLO 9A สามารถเลือกใช้อุปกรณ ์และเครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของสารทั้งทางกายภาพ และเคมี

ที่เหมาะสมในการท างาน 
 9B สามารถประยุกต์ใช้หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคม ีในงานวิศวกรรมรูปแบบต่างๆ อย่าง

เหมาะสม 
 9C สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการออกแบบหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ใน

กระบวนการวิศวกรรมเคม ี
 9D สามารถอ่าน เขียน และเข้าใจแบบวิศวกรรมพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีได ้(Process Flow 

Diagram, PFD and Process and Instrumentation Diagram, P&ID) 
 9E สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมได ้
PLO10:  สามารถออกแบบกระบวนการเบื้องต้น และหน่วยปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับหลักสูตร 
Sub PLO 10A สามารถออกแบบ และเลือกเครื่องปฏิกรณ์รูปแบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 10B สามารถออกแบบอุปกรณ์พื้นฐาน และหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
 10C สามารถออกแบบกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในเชิงหลักการ (conceptual design) 
 10D สามารถออกแบบระบบควบคุมกระบวนการทางวิศวกรรมเคม ี
 10E สามารถสรุปหาผลลัพธ์จากทางเลือกที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ที่ได้จากปัญหาแบบปลายเปิด 

(Open-ended design problems) โดยอาศัยความรู้ และทักษะวิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนมา 
รวมทั้งการระดมความคิด ในการตัดสินใจ 

PLO11:  สามารถชี้ให้เหน็ถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ไข และแก้ปัญหาตามวิธีทาง
วิศวกรรมเคมีได ้

Sub PLO 11A มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคนิคประมาณคา่เบ้ืองต้นทางวิศวกรรม (Engineering 
Heuristics) 

 11B มีความช านาญในการใช้หน่วยทั้งแบบอังกฤษ และ SI และสามารถแปลงหน่วยได้อย่าง
ถูกต้อง 

 11C สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งได้แก่ การท าสมดุลมวลสาร และพลงังาน, 
การประยุกต์ใช้กฏทางอุณหพลศาสตร์ในวฏัจักรทางอุณหพลศาสตร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริง, 
การเลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสมในงานสนใจ, การประยุกต์ใช้วิธีทางตัวเลขใน
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เพื่อท านายพฤติกรรมของระบบทางวิศวกรรม, การประยุกต์
สถิติเชิงวิศวกรรมในงานการผลิต, การประยุกต์ใช้หลักการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อน และ
มวลสาร , การประยุกต์หลักการทางจลนพลศาสตร ์ในกระบวนการทางวิศวกรรมเคม ี

PLO12:  สามารถท างานโดยยึดหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
Sub PLO 12A มีจิตส านึก และสามารถท างานโดยยึดหลักความปลอดภัย ในวิชาชีพวิศวกรรม 
 12B สามารถประยุกต์ใช้หลักความปลอดภัยในการท างานในโรงงาน และในหอ้งปฏิบัติการ เช่น 

ความเข้าใจในข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) และสามารถออกแบบกระบวนการ
ท างานที่ปลอดภัยได้ 

 12C สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมโดยค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
การใช้พลังงาน 

 
ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตรที่สอดคล้องในรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นไป
ตามรายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 3) 
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การวิเคราะหช์่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

1.1) The expected 
learning outcomes have 
been clearly formulated 
and aligned with the 
vision and mission of the 
university. 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อยกร่าง 
PLO 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร (เอกสารแนบ 
3: มคอ. 2 หน้า 167) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

มีการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
วิศวกรรมเคมีที่พึงประสงค์ โดยใช้ช่องทางอินเตอร์เนต
ผ่านกูเกิลแอพพลิเคชั่น และมีการจัดสัมมนาระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตวิศวกรรมเคมีที่
พึงประสงค์  โดยได้เรียนเชิญศิษย์เก่า และผูใ้ช้บัณฑิต
จากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมในงาน 

ผลสรุปข้อเสนอแนะ 
และความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต (เอกสาร
แนบ 3: มคอ. 2 
ภาคผนวก ช หน้า 194) 

ความเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง 
นักศึกษา เป็นต้น 

หาความเห็นเพิ่มเติม
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดสัมมนาภาควิชาฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ไดท้ั้งหมด 
สรุปเป็น PLO ที่มีความสอดคล้องกับ วิสัยทศัน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย มคอ.1 ระเบียบสภาวิศวกร 
KMUTT-QF และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

สรุป PLO (เอกสารแนบ 
3: มคอ. 2 หัวข้อ1.4 
หน้า 10) 

ความชัดเจนของ PLO 
บางข้อ และการชี้วัดยังไม่
ชัดเจน เช่น ข้อ 1A, 2B, 
2C, 3A เป็นต้น 

ปรับแก้ PLO โดยใช้
ค ากิริยาที่เหมาะสม 
และหาวิธีระบุการช้ี
วัดของแต่ละ PLO 
ให้ชัดเจน 
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

1.2) The expected 
learning outcomes cover 
both subject specific and 
generic (i.e. transferable) 
learning outcomes. 

มีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้และทักษะทั่วไป และด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะ 
มีการท าแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชากับ 
PLO (เอกสารแนบ 4: Curriculum-Mapping-ChE-59-
(Inter).xlsx) 

สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังด้านความรู้และ
ทักษะทั่วไป 5 ข้อ และ
ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะ 7 ข้อ ดังแสดง
ข้างต้น 

ยังไม่มีการจัดระดับความ
ยากง่ายของแต่ละ
รายวิชาที่สัมพันธ์กับ 
PLO ท าให้ยังไม่เห็นภาพ
การเช่ือมโยงระหว่างวิชา
ที่เรียนต่อเนื่องกันในแต่
ละชั้นปี 

สร้างแผนผังแสดง
ความเช่ือมโยงของ
รายวิชาต่าง ๆ ที่
แสดงระดับความยาก
ง่าย 6 ระดับตาม 
Cognitive process 
skills 

1.3) The expected 
learning outcomes clearly 
reflect the requirements 
of the stakeholders. 

มีการน าความคิดเห็นที่ได้จากการออกแบบสอบถาม 
และการสัมมนาผู้ใช้บัณฑิตจากภาคส่วนต่าง ๆ มาใช้ใน
การก าหนด PLO เช่น ข้อ 4A, 4B, 4C, 5A, 9C, 9D 
เป็นต้น 

สรุป PLO (เอกสารแนบ 
3: มคอ. 2 หัวข้อ1.4 
หน้า 10) 

ยังไม่มีการแสดงให้เห็นว่า 
PLO แต่ละข้อ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่มได้มากน้อย
เพียงใด 

สร้าง matrix แสดง
ความสัมพันธ์
ดังกล่าว 
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เกณฑ์ที ่2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559 และได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2560 และมีความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 
2559 (เอกสารแนบ 3) นอกจากนี้หลักสูตรนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร  

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี โดยมีจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรเท่ากับ 
148 หน่วยกิต ข้อก าหนดของหลักสูตรนี้  มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้รับการปรับปรุงและเป็นไปตาม
รายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) (เอกสารแนบ 3) 
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การวิเคราะหช์่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

2.1) The information in 
the programme 
specification is 
comprehensive and up-
to-date. 

มีการระบุข้อก าหนดของหลักสูตรไว้อย่างครอบคลุม 
และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โครงสร้างหลักสูตร curriculum map รวมทั้ง
ข้อก าหนดของแต่ละรายวิชา 

เอกสารแนบ 3: มคอ. 2 
หน้า 1-37 

ยังไม่มีการทบทวน
ข้อก าหนดของหลักสูตร 
และข้อก าหนดของแต่ละ
รายวิชาที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว 

จัดประชุม หรือ
สัมมนาภาควิชาฯ 
หลังสิ้นสุดแต่ละภาค
การศึกษา เพ่ือ
ทบทวนข้อก าหนด
ของหลักสูตร และ
ข้อก าหนดของแต่ละ
รายวิชาทั้งที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว 
และที่ก าลังจะเริ่ม
ด าเนินการในภาค
การศึกษาถัดไป 

2.2) The information in 
the course specification 
is comprehensive and 
up-to-date. 

มีการระบุข้อก าหนดของแต่ละรายวิชาไว้อย่าง
ครอบคลุม ซึ่งได้แก่ เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอนที่
ใช้ และการวัดผล เป็นต้น 

เอกสารแนบ 5: มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชา 

LO ของแต่ละวิชายังไม่มี
การเขียนขึ้นมาอย่าง
ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
ระบุได้ว่าสอดคล้องกับ 
PLO มากน้อยเพียงใด 

เขียน LO ของแต่ละ
วิชาให้สอดคล้องกับ 
PLO 
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

2.3) The programme and 
course specifications are 
communicated and 
made available to the 
stakeholders. 

มีการเผยแพรข่้อก าหนดของหลักสูตรทีผ่่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ และเห็นชอบจาก สกอ. ผ่าน
ทางเวบไซตข์องมหาวิทยาลัย และเวบไซตข์องภาควิชาฯ 
 
นอกจากนีน้ักศึกษาใหม่จะได้รับการแนะน าภาควิชาฯ 
โดยหัวหน้าภาควิชาฯ นักศึกษารุ่นพ่ี และอาจารย์ที่
ปรึกษาช้ันป ี

http://www.chemen
g.kmutt.ac.th/menu_
description.php?IDM
enu=39 
 
http://202.44.13.181
/news.php?IDA=8 

ช่องทางการสื่อสารที่ใช้
อาจยังไม่ครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
 
 
 
 
ข้อมูลที่สื่อสารอาจต้อง
แตกต่างกันไปตามผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง 
ๆ ไมใ่ช่เพียงการใช้ข้อมูล
ตาม มคอ.2 

เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารเช่น คู่มือ
นักศึกษา การจัด 
open-house หรือ
การจัด exhibition 
เป็นต้น 
 
ข้อมูลของหลักสูตร
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

 

http://www.chemeng.kmutt.ac.th/menu_description.php?IDMenu=39
http://www.chemeng.kmutt.ac.th/menu_description.php?IDMenu=39
http://www.chemeng.kmutt.ac.th/menu_description.php?IDMenu=39
http://www.chemeng.kmutt.ac.th/menu_description.php?IDMenu=39
http://202.44.13.181/news.php?IDA=8
http://202.44.13.181/news.php?IDA=8
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เกณฑ์ที ่3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

รายวิชาแต่ละวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดเนื้อหารายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละ
รายวิชา เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 3) โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังน้ี 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   31 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ            111 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม  51 หน่วยกิต 
 วิชาชีพ      54 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก        6 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี      6 หน่วยกิต 
รวม             148 หน่วยกิต 

 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ จะพบว่ากลุ่มวิชาชีพ และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม มีจ านวน
หน่วยกิตเป็นสัดส่วนหลักในหลักสูตรนี้ ซึ่งคิดเป็น 36% และ 34% ตามล าดับ และหากเปรียบเทียบ
จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่เกี่ยวข้องในทางวิศวกรรมศาสตร์ (วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม วิชาชีพ และวิชา
เลือกเฉพาะ) ต่อวิชาในหมวดอื่น ๆ (วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี) พบว่ามีสัดส่วนเป็นร้อยละ 75:25 
ซึ่งมีความเหมาะสมส าหรับหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้านวิศวกรรม 
ทั้งนี้แต่ละรายวิชามีการจัดล าดับการเรียนก่อนหลังตามที่อธิบายไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 3: มคอ. 2 
หน้า 32-37) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จ าเป็นตามล าดับการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง ไปจนถึง
ขั้นประยุกต์ใช้ผ่านการท าโครงงานทางวิศวกรรมเคมีในปีสุดท้าย 
นอกจากนี้โครงสร้างของหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปี
อย่างหมาะสม โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพตั้งแต่ปีแรก ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มสัดส่วนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาชีพให้
มากขึ้นในปีถัดไป ส่วนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป มีการจัดการเรียนการสอนอย่างค่อนข้างสม่ าเสมอตลอด
ช่วงระยะเวลาการศึกษา 
หลักสูตรนี้มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาบางส่วนไปจากหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) โดยได้น าข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุง และเนื้อหาโดยรวมยังคงสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของสกอ. และสภาวิศวกร  
รายละเอียดของการปรับปรุงที่ส าคัญและจุดมุ่งหมายมีดังต่อไปน้ี 
 

รายวิชาที่มีการปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง และจุดมุ่งหมาย 
CHE 241 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6) ปรับเพิ่มเนื้อหาการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมเคมีในทางเทอร์โมไดนามิกส์ เพื่อให้มี

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (1) ในกลุ่ม
ความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี ตามมคอ.1 

CPE 100 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 

3(2-2-6) ยกเลิกรายวิชา CHE 200 เดิม แล้วเปลี่ยนเป็นรายวิชา CPE 100 และย้ายจากปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 1 มาสอนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 
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รายวิชาที่มีการปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง และจุดมุ่งหมาย 
CHE 471 วัสดุวิศวกรรมและ
การเลือกใช้ 

3(3-0-6) ย้ายแผนการศึกษาจากปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 น ามาเรียนให้
เร็วขึ้นในปีที่ 3 เนื่องจากเป็นวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิศวกรรมตามระเบียบสภาวิศวกร 

PRE 372 ความน่าจะเป็นและ
สถิติส าหรับวิศวกร 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา CHE 391 และเปลี่ยนเป็นรายวิชา PRE 372 แทนตามแผนการศึกษาเดิม 
เพื่อให้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความช านาญด้านนี้รับผิดชอบวิชานี้ 

PRE 290 การจัดการองค์กร
และการบริหารงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) ย้ายแผนการศึกษาจากปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ตามความเห็น
ของอาจารย์ผู้สอนที่เห็นว่าวิชานี้เป็นวิชาบริหาร จึงเหมาะกับนักศึกษาปีสุดท้ายที่ก าลังจะจบ
การศึกษา 

CHE 100 วิศวกรรมเคมี
เบื้องต้น 

1(S/U) ปรับหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิตเป็น 1 หน่วยกิต และปรับวิธีประเมินผลให้เป็นแบบ (S/U) 
รวมทั้งปรับเนื้อหาให้เป็นการปูพื้นให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของวิชาชีพวิศวกรรมเคมีตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา ตามขอ้เสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต 

CHE 103 สมดุลมวลสารและ
พลังงาน 

3(3-0-6) ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมพื้นฐานสมดุลมวลสารและพลังงาน 

CHE 231 พื้นฐานการถ่ายเท
โมเมนตัม ความร้อน และมวล
สาร 

4(4-0-8) ยกเลิกรายวิชา CHE 230 ในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 และเปลี่ยนเป็นรายวิชา CHE 231 
แทนในในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  โดยปรับเนื้อหาที่จ าเป็นให้เพียงพอส าหรับระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ ต่อไป 

CHE 242 อุณหพลศาสตร์ 2 3(3-0-6) ปรับเพิ่มเนื้อหาการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมเคมีในทางเทอร์โมไดนามิกส์เพื่อให้มี
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (1) ในกลุ่ม
ความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี ตามมคอ.1 กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรม
เคม ี

CHE 333 กลศาสตร์ของไหล
และการออกแบบอุปกรณ์ 

3(3-0-6) ย้ายแผนการศึกษาจากปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อเรียนให้
เร็วขึ้น ท าให้นักศึกษามีความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีที่ครอบคลุม และเพียงพอ
ต่อการน าไปใช้ในระหว่างฝึกงานภาคฤดูร้อนในปลายปีที่ 3 และปรับเพิ่มเนื้อหาการ
ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมเคมีในหน่วยปฏิบัติการที่มีการถ่ายเทโมเมนตัมเพื่อให้มี
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (1) ในกลุ่ม
ความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีตามมคอ.1 

CHE 334 การถ่ายเทความร้อน
และการออกแบบอุปกรณ์ 

3(3-0-6) ปรับเพิ่มเนื้อหาการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมเคมีในหน่วยปฏิบัติการที่มีการถ่ายเท
ความร้อนเพื่อให้มอีงค์ความรู้ที่เกี่ยวเนือ่งกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการ
จ าลอง (1) ในกลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีตามมคอ.1 

CHE 335 การถ่ายเทมวลและ
การออกแบบอุปกรณ์ 

3(3-0-6) ปรับเพิ่มเนื้อหาการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมเคมีในหน่วยปฏิบัติการที่มีการถ่ายเท
มวลสารเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการ
จ าลอง (1) ในกลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีตามมคอ.1 

CHE 343 จลนพลศาสตร์เคมี
และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 

3(3-0-6) ย้ายแผนการศึกษาจากปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเรียนให้
เร็วขึ้น ท าให้นักศึกษามีความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีที่ครอบคลุม และเพียงพอ
ต่อการน าไปใช้ในระหว่างฝึกงานภาคฤดูร้อนในปลายปีที่ 3  และปรับเพิ่มเนื้อหาการ
ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมเคมีกับเครื่องปฏิกรณเ์พื่อให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (1) ในกลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเคมีตามมคอ.1 

CHE 453 การใชค้อมพิวเตอร์
ในการออกแบบกระบวนการ
ส าหรับวิศวกรเคมี 

3(2-2-6) ยกเลิกรายวิชานี้ โดยน าเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมเคมีไปสอดแทรก
ในรายวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 

CHE 461 พลวัตกระบวนการ
และการควบคุม 

3(3-0-6) ย้ายแผนการศึกษาจากปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อเรียนให้
เร็วขึ้น ท าให้นักศึกษามีความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีที่ครอบคลุม และเพียงพอ
ต่อการน าไปใช้ในระหว่างฝึกงานภาคฤดูร้อนในปลายปีที่ 3  และปรับเพิ่มเนื้อหาการ
ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมเคมีกับเครื่องปฏิกรณเ์พื่อให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (1) ในกลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเคมีตามมคอ.1 

CHE 473 ความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคม ี

3(3-0-6) ย้ายแผนการศึกษาจากปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานไม่ว่าในห้องปฏิบัติการ หรือใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ก่อนการท าโครงงานจริง 
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รายวิชาที่มีการปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง และจุดมุ่งหมาย 
CHE 481 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เคมี 1 

2(1-3-4) เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจากเดิม 1 หน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิตในหลักสูตรใหม่ เพื่อปรับให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และฝึกฝนการท างานกับอุปกรณ์เฉพาะหน่วยได้อย่าง
ครอบคลุม และสามารถเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

CHE 482 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เคมี 2 

2(1-3-4) เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจากเดิม 1 หน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิตในหลักสูตรใหม่เพื่อปรับให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และฝึกฝนการท างานกับอุปกรณ์เฉพาะหน่วยได้อย่าง
ครอบคลุม และสามารถเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

CHE 454 โครงงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมเคมี 

1(0-2-3) เปิดรายวิชาใหมน่ี้ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้นักศึกษา ได้น าความรู้ที่ได้เรียนมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น การเตรียมเอกสารทาง
วิศวกรรม การเขียนรายงานทางวิศวกรรม การน าเสนอผลงาน เป็นต้น 

CHE 546 การผลิตและการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ 

3(3-0-9) เปิดรายวิชาเลือกใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก าลังเป็นที่สนใจ และมีความส าคัญในสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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การวิเคราะหช์่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

3.1) The curriculum is 
designed based on 
constructive alignment 
with the expected 
learning outcomes. 

มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมกีารจัดเรียงล าดับการ
เรียนรูใ้หม่ดังทีไ่ด้อธิบายข้างต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามที่ต้องการ และมีองค์ความรูด้้านพื้นฐาน และ
ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมีที่เพียงพอส าหรับ
ประยุกต์ใช้ในช่วงฝึกงานภาคฤดูร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้นักศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่ได้เรียนกับการท างานในอุตสาหกรรมจริง 
 
มีการแทรกทักษะการเรียนรูซ้อฟท์แวร์ทางวิศวกรรม
เคมีเพิ่มเติมในวิชาพื้นฐานและประยุกต์ทางวิศวกรรม
เคมี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาขั้นสูง หรือมีการบูรณาการความรู้
หลายด้าน 

เอกสารแนบ 4: 
Curriculum-Mapping-
ChE-59-(Inter).xlsx 

LO รายวิชารวมทั้งกล
ยุทธ์ในการสอน และการ
ประเมินยังไม่ชัดเจน หรือ
บ่งช้ีว่าสามารถช่วยให้
หลักสูตรบรรล ุPLO ที่
ต้องการได้ 

ปรับรายละเอียด LO 
รายวิชาให้ชัดเจน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกับระดับ
หลักสูตร 

3.2) The contribution 
made by each course to 
achieve the expected 
learning outcomes is 
clear. 

รายวิชาทุกวิชาถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อ PLO ได้
ครบถ้วน และชัดเจน 

เอกสารแนบ 4: 
Curriculum-Mapping-
ChE-59-(Inter).xlsx 

PLO บางข้อมีวิชาที่มี
ส่วนร่วมเพียง 1-2 วิชา
เท่านั้น  หาก PLO น้ัน
เป็นสิ่งที่ส าคัญ อาจต้องมี
การพิจารณาให้มีวิชาที่มี
ส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น 

ประเมินความส าคัญ
ของแต่ละ PLO เพื่อ
ก าหนดสัดส่วนของ
จ านวนวิชาที่ควรมี
ส่วนร่วมใน PLO แต่
ละตัว 
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

3.3) The curriculum is 
logically structured, 
sequenced, integrated 
and up-to-date. 

มีการจัดเรียงล าดับการเรียน จากขั้นพ้ืนฐาน ไปจนถึง
ขั้นสูงตามล าดับ อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

เอกสารแนบ 4: 
Curriculum-Mapping-
ChE-59-(Inter).xlsx 

ยังไม่มีการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
PLOs กับ ระดับความ
ยากง่ายในการเรียนรู้
อย่างชัดเจน อาจมีการ
จัดเรียงล าดับอย่างไม่เป็น
ขั้นตอนอยู่บ้าง 

ท า mapping ที่
แสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง รายวิชา
ตามล าดับการเรียนรู,้ 
PLOs รายวิชา และ 
ระดับความยากง่าย
ในการเรียนรู้ของแต่
ละ PLOs 
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เกณฑ์ที ่4. กลยุทธ์การเรียนการสอน 

รายวิชาในหลักสูตรสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ วิชาทฤษฎี วิชาปฏิบัต ิวิชาฝึกวิชาชีพ และวิชา
โครงงาน ซึ่งในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะมีการจัดท าแผนการสอน ซึ่งจะระบุถึงวิธีการเรียนการสอน 
(เอกสารแนบ 5: มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา) พร้อมทั้งอธิบายให้แก่ผู้เรยีนก่อนเริ่มการเรียนการสอนของ
รายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนรับทราบและเข้าใจตรงกัน  โดยกลยุทธ์การเรียนการสอนในรายวิชาประเภทต่าง ๆ 
จะแตกต่างกันไป เช่น 

ก. กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาทฤษฎี มีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 การบรรยายในห้องเรียน 

 การฝึกแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมภายในห้องเรียน 

 การฝึกใช้ซอฟแวร์ทางวิศวกรรมในการออกแบบ และแก้ปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานในโรงงานจริง 

 การอภิปรายนอกห้องเรียนกับอาจารย์ 

 การจัดสัมมนาให้ความรู้กับนักศึกษาโดยวิทยากรทั้งในและนอกภาควิชาฯ 

 การจัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ข. กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ มีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม 

 ใช้การสอนที่แสดงให้ความความสัมพันธ์ของทฤษฎีที่ศึกษามาจากวิชาบรรยายกับควบคู่กับการ
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสด าเนินการทดลองหรือฝึกปฏิบัติจริง 

 ใช้การสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด และออกแบบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ให้นักศึกษาฝึกการวางแผนการท างานก่อนการปฏิบัติจริง 

 ให้นักศึกษาฝึกการค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าในห้องสมุด เป็นต้น 

 ให้นักศึกษาได้ฝึกการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการท างาน เพื่อให้
สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

 ให้นักศึกษาได้ฝึกการอภิปรายในกลุ่ม 

 ให้นักศึกษาได้ฝึกการท างานกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
ค. กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาฝึกวิชาชีพ มีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 ให้นักศึกษาได้ฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้เรียนรู้ในการท างานจริง 

 ให้นักศึกษาได้ฝึกการท างานกับผู้อื่นในสภาวะการท างานจริง และมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
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 ให้นักศึกษาได้ฝึกการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้ 

 ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
ง. กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาโครงงาน มีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ในวิชาปฏิบัติ และในวิชาฝึกวิชาชีพ 

 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร โดยอาจให้
นักศึกษาวางแผน วิเคราะห ์และทดลองประเมินประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา แล้วให้น าเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาแต่ละประเภทพิจารณาเลือกกลยุทธ์การเรียนการสอนบางรูปแบบไปใช้ หรือมีการ
ประยุกต์ใช้หลายรูปแบบร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ก าหนดไว้ของแต่
ละรายวิชา   โดยภาควิชาฯ สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
อื่น ๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือทักษะด้านสื่อสารสนเทศ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการบรรยายให้
ความรู้ในชั้นเรียน 
นอกจากนี้การเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนยังช่วยพัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้มี
การเน้นเป็นหลักในห้องเรียน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ 
การก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยการรณรงค์การเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น  การท าบุญภาควิชาฯ เพื่อร าลึกถึงผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่
ภาควิชาฯ และนักศึกษาเก่าที่ล่วงลับ  การจัดค่ายให้ความรู้ทางวิชาการส าหรับนักเรียนมัธยมปลายที่
ก าลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ  การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ  กิจกรรมกีฬาทั้งภายใน และภายนอกภาควิชาฯ  กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะอื่นใน
หลายด้าน เช่น ทักษะทางความรู้ และปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
เป็นต้น 
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การวิเคราะหช์่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

4.1) The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders. 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ (KMUTT-QF) ซึ่ง
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้มีการ
ออกแบบ PLOs และ TLA ให้สอดคล้องกับ QF 
เหล่านั้น 
 
มีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง ผ่าน
ช่องทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย และเวบไซต์ของ
ภาควิชาฯ 

http://www.c4ed.kmutt
.ac.th/kmutt-qf 
 
เอกสารแนบ 5: มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชา 
 
http://www.chemen
g.kmutt.ac.th/menu_
description.php?IDM
enu=39 

ยังไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ระดับที่
พัฒนาขึ้นมา 
 
ยังไม่มผีลการประเมินว่า
การสื่อสารผ่านช่องทาง
ดังกล่าวดีพอแล้วหรือยัง 

สอบถามความ
คิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับ 
PLOs ผ่านช่องทางกู
เกิลแอพพลิเคชั่น 
เพื่อใช้ทบทวน
หลักสูตร และ
ประเมินผลการ
สื่อสารผ่านทางเวบ
ไซต์ของภาควิชาฯ 

http://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf
http://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf
http://www.chemeng.kmutt.ac.th/menu_description.php?IDMenu=39
http://www.chemeng.kmutt.ac.th/menu_description.php?IDMenu=39
http://www.chemeng.kmutt.ac.th/menu_description.php?IDMenu=39
http://www.chemeng.kmutt.ac.th/menu_description.php?IDMenu=39
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

4.2) Teaching and 
learning activities are 
constructively aligned to 
the achievement of the 
expected learning 
outcomes. 

มีการระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
PLOs และปรัชญาของหลักสูตร 

เอกสารแนบ 5: มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชา 

LO รายวิชารวมทั้งกล
ยุทธ์ในการสอน และการ
ประเมินยังไม่ชัดเจน หรือ
บ่งช้ีว่าสามารถช่วยให้
หลักสูตรบรรล ุPLO ที่
ต้องการได้ 
 
ยังไมม่ีการทวนสอบใน
ทุกรายวิชาว่ามีการ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
หรือไม ่

ปรับรายละเอียด LO 
รายวิชาให้ชัดเจน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกับระดับ
หลักสูตร 
 
 
จัดประชุม หรือ
สัมมนาภาควิชาฯ 
หลังสิ้นสุดแต่ละภาค
การศึกษา เพ่ือ
ทบทวนกลยุทธ์ใน
การสอน และการ
ประเมิน 
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

4.3) Teaching and 
learning activities 
enhance life-long 
learning. 

มีรายวิชาดังนี้ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) 
ได้ดี 
CHE 300 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
CHE 454 โครงงานออกแบบทางวิศวกรรมเคม ี
CHE 481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 
CHE 482 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 
CHE 483 สัมมนาปริญญาตร ี
CHE 484 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
CHE 485 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการ
ผลิตบัณฑิตทีม่ีความสามารถและเชี่ยวชาญการ
ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้
รายวิชาอื่นที่เน้นองค์ความรู้ยังสามารถใช้วิธีการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม LLL ได้เช่นกัน 
 
มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อช่วย
พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ ทีไ่ม่ได้มีการเน้นเป็นหลักใน
ห้องเรียน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม เปน็ต้น 

เอกสารแนบ 5: มคอ.3 
ของรายวิชาในกลุ่มนี ้

LO รายวิชารวมทั้งกล
ยุทธ์ในการสอน และการ
ประเมินยังไม่ชัดเจน หรือ
บ่งช้ีว่าช่วยส่งเสริม LLL
ได ้
 
 
 
 
ยังไม่สามารถแยกแยะให้
เห็นชัดว่าผลการประเมิน
มาจากการส่งเสริม LLL 
หรือเป็นคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของบัณฑิตเอง  

การประเมินอาจต้อง
ใช้สถิติช่วยในการ
วิเคราะห์โดยก าหนด
ตัวชี้วัดอย่าง
เหมาะสม และ
วิเคราะห์การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในกลุ่ม
รายวิชาดังกล่าว 
 
ควรทวนสอบกับ
บัณฑิตที่เพ่ิงจบไป
ท างานในการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
ผลต่อการท างาน 
หรือความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของ
พวกเขา 
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เกณฑ์ที ่5. การประเมินผู้เรียน 

การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในแต่ละรายวิชามีการใช้เกณฑ์ที่แตกต่าง
กันไป ดังรายละเอียดที่แสดงใน เอกสารแนบ 5: มคอ.3 โดยมีสาระที่ส าคัญคือ 

 วิชาบรรยายทางทฤษฎี ส่วนใหญ่มีการประเมินผู้เรียนโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
เป็นสัดส่วนหลัก นอกจากนี้อาจมีการให้คะแนนการบ้าน รายงาน การท างานที่ได้รับมอบหมายใน
ชั้นเรียน โครงงานพิเศษ และการน าเสนอผลโครงงาน ร่วมด้วย  

 วิชาฝึกปฏิบัติ มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงาน การน าเสนอแผนการ
ปฏิบัติงานการจัดท ารายงาน การสอบปฏิบัติ และสอบปลายภาคทั้งแบบข้อเขียนและแบบปาก
เปล่า 

 วิชาฝึกวิชาชีพ มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานในสถานที่ท างานจริง ซึ่งจะ
มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่สถานที่ท างานเป็นผู้ประเมินนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาชั้นปี ซึ่งจะประเมินจากรายงานการฝึกงานที่นักศึกษาจัดท าส่ง และการตรวจประเมิน
นักศึกษา ณ สถานที่ปฎิบัติงาน 

 วิชาโครงงาน นักศึกษาจะท าโครงงานภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยมีการ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอย่างสม่ าเสมอและระบุไว้ในตารางสอนของนักศึกษา  โดยวิชา
โครงงานจะมีการประเมินผลจากการน าเสนอโครงร่างของโครงงาน ทั้งแบบรายงานและน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน และประเมินผลจากผลส าเร็จ
ของโครงงาน การจัดท ารายงานและการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีคณะกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 
คน 

 
โดยในการประเมินนักศึกษา จะมีระบบและกลไก ดังนี ้

 ทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนักศึกษา ไว้ในแผนการสอนของรายวิชา 
เอกสารแนบ 5: มคอ.3 ซึ่งได้จัดท าแจกและแจ้งหน้าชั้นเรียนต่อนักศึกษาทุกคนเมื่อเริ่มเปิดภาค
การศึกษา 

 ข้อสอบของแต่ละรายวิชาที่มีการสอบกลางภาค หรือปลายภาค ต้องผ่านการประเมิน และรับรอง
จากคณะกรรมการประเมินข้อสอบของภาควิชาฯ โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ ลงนามรับรอง ก่อน
ส่งไปยังงานเอกสารเพื่อจดัพิมพ์ต่อไป 

 ภายหลังการสอบกลางภาค อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องแจ้งคะแนนสอบให้แก่นักศึกษาทราบ
ภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อให้นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ทันเวลาหรือหาทางปรับปรุงพัฒนา
ผลการเรียนให้ดีขึ้นในช่วงสอบปลายภาค 
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 ภายหลังการสอบปลายภาค ภาควิชาฯ มีการจัดประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาผลการสอบของ
รายวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบด าเนินการ โดยคณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมกันพิจารณาเกรด
ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตรวจสอบ แนะน า และแก้ไข แล้วยืนยันเกรดโดยอาจารย์ผู้สอน 
หัวหน้าภาควิชาฯ ก่อนส่งให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาในล าดับต่อไป 

 นักศึกษาที่ทราบผลการเรียนแล้วสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบหรือผลสอบ 
หรือยื่นค าร้องผ่านภาควิชาฯ เพื่อตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่อุทธรณ์ และด าเนินการ
ปรับแก้หากมีข้อผิดพลาดต่อไป 

 ข้อก าหนดส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่มิได้ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว้ คือจะต้องถูกพิจารณาหัก
ลดคะแนนคุณภาพการสอน ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลงานประจ าปีของผู้สอนท่านน้ัน ๆ 
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การวิเคราะหช์่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

5.1) The student 
assessment is 
constructively aligned to 
the achievement of the 
expected learning 
outcomes. 

มีการประเมินนักศึกษาต้ังแต่ก่อนรับเข้าศึกษา ระหว่าง
ศึกษา และก่อนจบการศึกษา 
โดยก่อนรับเข้าศึกษามีการทดสอบความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อ
ประเมนิพื้นฐานความรูข้องนักศึกษาใหม่ ผลที่ได้จะถูก
ส่งไปที่คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือวางแผนการสอนวิชา
พื้นฐาน  ส่งใหภ้าควิชาฯ ต้นสังกัดนักศึกษา เพื่อวาง
แผนการสอน  และจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้
เหมาะสมกับนกัศึกษาที่ได้คะแนนแต่ละระดบัได ้
ในระหว่างศึกษามีการประเมินความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมตามรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
ก่อนจบการศึกษามีการประเมินความสามารถผ่านวิชา
โครงงานระดับปริญญาตรีซึ่งนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะการท างานที่หลากหลายรว่มกัน 
นอกจากนี้นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จะตอ้งได้รับ
การประเมินทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่
ศึกษาอยู่ในหลกัสูตร โดยหนึ่งในเกณฑ์ส าหรับการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คือ ต้องมีผล
คะแนน TOEIC 550 คะแนน หรือคะแนน TOEFL 475 
คะแนน หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่า 

เอกสารแนบ 6: ผลการ
ทดสอบความรู้พื้นฐาน
ของนักศึกษาใหม่ 
 
เอกสารแนบ 7: มคอ. 5 
ของแต่ละรายวิชา 
 

เนื่องจาก LOs รายวิชา
ยังไม่ชัดเจนว่าสอดคล้อง
กับ PLOs ที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละรายวิชาหรือไม่  ท า
ให้ไม่สามารถระบุได้
ชัดเจนว่าการประเมิน
สามารถตอบสนอง PLOs 
และLOs ของแต่ละ
รายวิชาได้ดีเพียงใด 

ปรับรายละเอียด 
LOs รายวิชาให้
ชัดเจน และเลือกใช้
วิธีประเมินที่
หลากหลาย และ
สอดคล้อง เพื่อให้ได้ 
PLOs ตามที่ต้องการ 
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

5.2) The student 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to 
students. 

มีการแจ้งผู้เรียนให้ทราบเกณฑ์ วิธีการประเมิน สัดส่วน
การให้คะแนนอย่างชัดเจนพอควร และทั่วถึง ใน
แผนการสอนของแต่ละรายวิชา ซึ่งได้จัดท าแจกและแจ้ง
หน้าช้ันเรียนต่อนักศึกษาทุกคนเมื่อเริ่มเปิดภาค
การศึกษา 

เอกสารแนบ 5: มคอ.3 ยังไม่มช่ีองทางการ
สื่อสารข้อมูลเหล่านี้ให้
เข้าถึงกลุ่มบุคคลอื่น หรือ
ใช้อ้างอิงได้ในกรณีที่
นักศึกษาอุทธรณ์ผลการ
ประเมิน 
 
ส าหรับวิชาบรรยายทาง
ทฤษฎี ยังไม่มกีารก าหนด
สัดส่วนเนื้อหาที่ประเมิน 
และสัดส่วนความยากง่าย
ในการสอบ และมีการ
แจ้งให้นักศึกษาทราบ
ก่อนการสอบ 
 
ยังไม่มี rubrics ในการ
ประเมินที่ชัดเจน ในวิชา
ปฏิบัติ วิชาโครงงาน หรือ
วิชาที่มีผู้ประเมินหลาย
คน ท าใหม้ีผลต่อ
มาตรฐาน ความเที่ยงตรง 
และความน่าเชื่อถือ 

เพิ่มช่องทางสื่อสาร
ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้
นักศึกษา และกลุ่ม
บุคคลอื่นเข้าถงึได้
ง่ายขึ้น เช่น ผ่าน
ช่องทาง MyLE เป็น
ต้น 
เพิ่มข้อมูลสัดสว่น
เนื้อหาแต่ละหัวข้อที่
จะประเมิน และ
สัดส่วนความยากง่าย
ในการสอบในมคอ. 3 
 
 
 
เขียน rubrics ในการ
ประเมินที่ชัดเจน ใน
วิชาปฏิบัติ วิชา
โครงงาน หรือวิชาที่มี
ผู้ประเมินหลายคน 
เพื่อให้มีมาตรฐานที่
น่าเช่ือถือ 
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

5.3) Methods including 
assessment rubrics and 
marking schemes are 
used to ensure validity, 
reliability and fairness of 
student assessment. 

มีการน าวิธีการประเมินที่ก าหนดไว้มาใช้อย่างน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรมต่อนักศึกษา 
 
มีการตัดเกรดอิงกลุ่มในรายวิชาส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็
ตามยังมีการใช้เกณฑ์ขั้นต่ าในการตัดเกรด A และ F ใน
บางวิชา เช่น A เมื่อมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 80 หรือ F เมื่อมี
คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 เป็นต้น 

เอกสารแนบ 8: ผลการ
ตัดเกรดของภาควิชาฯ 
ปีการศึกษา 2559 

เนื่องจากยังไม่มีการระบุ
สัดส่วนความยากง่ายของ
ข้อสอบที่ชัดเจน ข้อสอบ
บางวิชายาก บางวิชาง่าย 
ค่าเฉลี่ยจึงสูง ต่ าในระดับ
ที่ต่างกันมาก ไม่สามารถ
ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ท าให้ไม่
สามารถการตัดเกรดอิง
เกณฑ์ได้ การวัดผลใน
ปัจจุบันจึงยังไม่
สอดคล้องกับการศึกษา
แบบ OBE 

ก าหนดเนื้อหาที่จะ
ประเมินในการสอบ 
และสัดส่วนความยาก
ง่ายของข้อสอบให้
ชัดเจน ท าให้ได้ 
rubrics ที่เป็นธรรม
และสามารถประเมิน
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ได ้
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

5.4) Feedback of student 
assessment is timely and 
helps to improve 
learning. 

ส าหรับวิชาส่วนใหญ่ซึ่งเป็นวิชาบรรยายทางทฤษฎี ที่ใช้
การสอบเป็นวิธีการประเมินหลัก จะใช้การแจ้งผลการ
สอบกลางภาค เพื่อใหน้ักศึกษาพิจารณาปรับปรุงการ
เรียนให้ดีขึ้นส าหรับการประเมินสอบปลายภาคต่อไป  
หากนักศึกษาพิจารณาผลการประเมินแล้วเห็นว่าไม่
สามารถพัฒนา หรือปรับปรงุการเรียนให้ได้ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังได้ นักศึกษาสามารถถอนรายวิชานั้น ๆ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ข้อ 21 

http://regis.kmutt.ac.
th/pstudent/rule57.
pdf 

การให้ความเหน็เกี่ยวกับ
ผลประเมินของนักศึกษา
โดยใช้ผลการสอบกลาง
ภาค อาจท าให้นักศึกษา
ไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ 
หรือทันการณ์ในการ
ปรับปรุงการเรียนของ
ตนเอง หรืออาจไม่บรรลุ 
LOs บางข้อที่มีการวัดผล
ช่วงกลางภาค 

ควรเพ่ิมสัดส่วนการ
ประเมินในรูปแบบ
อื่นนอกเหนือจากการ
สอบกลางภาค และ
ให้ความเห็นยอ้นกลับ
ไปที่ตัวนักศึกษา เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษา
สามารถปรับปรุงการ
เรียนของตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

5.5) Students have ready 
access to appeal 
procedure. 

นักศึกษาที่ทราบผลการเรียนแล้วสามารถอทุธรณ์ผล
การเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบหรือผลสอบ หรือยื่นค า
ร้องผ่านภาควิชาฯ เพ่ือตรวจสอบผลการเรยีนในรายวิชา
ที่อุทธรณ์ และด าเนินการปรับแก้หากมีข้อผิดพลาด 
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ผลสอบโดยเฉพาะ ดังนั้นนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติโดยอ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546 
หมวด 4 การอุทธรณ์ 

http://web.kmutt.ac.
th/saffairs/others/1.v
inai2546.pdf 

ในเบื้องต้นนักศึกษามัก
ติดต่อกับอาจารย์โดยตรง
ในการขอตรวจสอบผล
คะแนน ซึ่งยังไม่
เหมาะสม เนื่องจากไม่มี
คนกลางรับทราบเรื่องนี้ 
อาจเกิดปัญหาขัดแย้ง
ภายหลังได้  อย่างไรก็
ตามการยื่นค าร้องตาม
ขั้นตอนอุทธรณ์ยังใช้เวลา
พิจารณาค่อนข้างนาน 

ช่องทางการอุทธรณ์
ต้องสามารถเข้าถึงได้
ง่าย รวดเร็ว และมี
มาตรฐานโดยต้องมี
คนกลางรับทราบ  
โดยอาจใช้การยื่นค า
ร้องเพื่อขอดูข้อสอบ
เบื้องต้นในระดับภาค 
โดยให้มีคนกลางจาก
ภาควิชาฯ ร่วม
สังเกตการณ ์

 

http://regis.kmutt.ac.th/pstudent/rule57.pdf
http://regis.kmutt.ac.th/pstudent/rule57.pdf
http://regis.kmutt.ac.th/pstudent/rule57.pdf
http://web.kmutt.ac.th/saffairs/others/1.vinai2546.pdf
http://web.kmutt.ac.th/saffairs/others/1.vinai2546.pdf
http://web.kmutt.ac.th/saffairs/others/1.vinai2546.pdf
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เกณฑ์ที ่6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ประจ าทั้งหมดจ านวน 19 ท่าน ซึ่งแบ่งออกได้ตามต าแหน่งทางวิชาการดังตาราง 

ประเภท 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จ านวน* 
(Full time/FTEs) 

ศาสตราจารย์ 1 - 1 
รองศาสตราจารย์ 8 2 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 4 6 
อาจารย์เต็มเวลา  0 2 2 
Total  11 8 19 

คณาจารย์ทั้งหมดของภาควิชาฯ จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมเคมีและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคณาจารย์ในภาควิชาฯ ที่มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยเป็นที่ยอดเยี่ยม และ
มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ และมีผลงานวิชาการใน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังเป็นดังนี ้

รายการ 
จ านวน (เรื่อง/ปี) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 15 4 6 4 5 8 
วารสารวิชาการระดับชาติ 3 0 0 0 0 0 
รายงานการประชุมระดับนานาชาติ
หรือภูมิภาค 

5 0 4 14 17 26 

รายงานการประชุมระดับชาติ 3 0 2 16 6 7 
รวม 26 4 12 34 28 41 

 
รวมทั้งมีคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายต าแหน่งด้านบริหาร ซึ่งรายละเอียดของคุณวุฒิการศึกษา และความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์แต่ละท่าน แสดงไว้ในเล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 3: มคอ.2) โดยคณาจารย์แต่ละ
ท่าน จะได้รับมอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาและงานอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยที่ประชุมของภาควิชาฯ (เอกสารแนบ 9: รายงานการประชุมจัดภาระ
งานสอน) 

 
คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนพัฒนาโดยการสามารถเขา้ร่วมการประชุมวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมเคมี โดยมีภาควิชาฯเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่คณาจารย์ ปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย  อีกทั้งภาควิชาฯ ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ท างาน
วิจัย หรือท างานบริการวิชาการ เช่น การสอนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีและใหค้ าปรึกษาโครงงาน
และแก้ไขปัญหาโรงงานให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท เช่น ในโครงการ ICHEPS, PICHEPS, 
BICHEPS ซึ่งจะช่วยให้คณาจารย์ผู้ท าวิจัย หรือบริการวิชาการ ได้เข้าใจทั้งทฤษฎีและได้รับองค์ความรู้จาก
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งานวิจัยหรือเห็นปัญหาจริงในโรงงานและแนวทางแก้ไข และสามารถน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดหรือ
ประยุกต์ใช้ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  นอกจากนี้คณาจารย์ในภาควิชาฯ จะต้องได้รับ
การประเมินภาระงานประจ าปี โดยหัวหน้าภาคฯ และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าภาควิชาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ จ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน ในการประเมินผลงานในหมวดต่าง ๆ 5 ด้าน ตาม
ระบบ myE ซึ่งได้แก่ผลงานด้านการสอน การวิจัย การบริหาร การบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
และการหารายได้ ซึ่งในแตล่ะหมวดจะมีเกณฑ์ข้อก าหนดภาระงานและคะแนนขั้นต่ า ตามต าแหน่งและ
ระดับของคณาจารย์  รวมทัง้คณาจารย์ยังต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะ โดยหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่ง
หากมีคะแนนภาระงานต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดในแตล่ะหมวด หรือคะแนนรวมภาระงานและ
คุณลักษณะที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ก็อาจจะมีบทลงโทษในอนาคตต่อไป 
 
ในส่วนของสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษานั้น เมื่อเริ่มปีการศึกษา 2559 อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา
มีค่าเป็น 1:25.3 เมื่อพิจารณารวมนักศึกษาจากโครงการปกตแิล้ว  คา่อัตราส่วนที่ได้นีม้ีค่าต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานของสกอ. อยู่พอสมควร ซึ่งมีสาเหตจุากการลาออก และการเกษียณอายุราชการของอาจารย์
หลายท่านในชว่งที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาแผนการเกษยีณอายุราชการของคณาจารย์ในระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้าดังแสดง ซึ่งมีคณาจารย์ที่เกษียณอายุเพิ่มเติมจ านวน 4 ท่านในช่วงปีการศึกษา 2559-2560 
นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ลาออกเพิ่มเติม 1 ท่านคือ รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล ลาออกไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 จะท าให้จ านวน
คณาจารย์ภาควิชาฯ เหลือเพียง 14 ท่าน  ท าให้อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษามีค่าประมาณ 1:34.3 
ซึ่งมีค่าต่ ากว่ามาตรฐานของสกอ. (1:20) เป็นอย่างมาก 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ก าหนดเกษียณอายุราชการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1 รศ.ดร.วิทยา   เทพไพฑูรย์      
2 รศ.ดร.สุวิทย์   เตีย      
3 ศ.ดร.วิโรจน์  บุญอ านวยวิทยา      
4 ผศ.ดร.วีระ  โลหะ      
5 รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล  ลาออก    

จ านวนคณาจารยภ์าควิชาฯ ที่เหลือ 17 14 14 14 14 

ซึ่งจากการประมาณโดยอ้างอิงสัดส่วนตามเกณฑ์  ภาควิชาฯ สามารถวางแผนในการรับอาจารย์ใหม่อีก
จ านวน 9 ท่านในระยะ 5 ปีข้างหน้า  โดยในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ จะมีการก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการ
อย่างชัดเจน (เอกสารแนบ 10) และผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ ์และการทดลองฝึกสอนนักศึกษา
ในห้องเรียนจริง โดยมีคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าภาควิชาฯ จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้
ประเมินและคดัเลือกอาจารย์ใหม่ ทั้งนีเ้พื่อให้มั่นใจว่าภาควิชาฯ จะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
รอบด้าน และเป็นบุคคลที่มีทัศนคติต่อองค์กรตามที่ภาควิชาฯ คาดหวัง ซึ่งในปัจจุบันภาควิชาฯ ก าลังอยู่
ในระหว่างการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ใหม่เพิ่มเติม เพื่อทดแทนอาจารย์ท่านที่
เกษียณอายุแล้ว และก าลังจะเกษียณอายุอย่างเร่งด่วน 
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การวิเคราะหช์่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

6.1) Academic staff 
planning (considering 
succession, promotion, 
re-deployment, 
termination, and 
retirement) is carried out 
to fulfil the needs for 
education, research and 
service. 

เนื่องจากมีคณาจารย์ลาออก และทยอยเกษยีณอายุเป็น
จ านวนมาก ท าให้มีจ านวนคณาจารย์ในภาควิชาฯ ลดลง
อย่างมากในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาฯ ก าลังเร่งสรร
หาอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอย่างเร่งด่วน  อย่างไรก็ตาม
ภาควิชาฯ มุ่งเน้นสรรหาอาจารย์ใหม่ที่มีคณุวุฒิ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสม ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเปน็หลัก  
ปัจจุบันยังไม่สามารถรับอาจารย์ใหม่ที่มีคณุลักษณะ
ตามทีต่้องการได้มากพอ 

เอกสารแนบ 10: เกณฑ์
รับอาจารย์ใหม่ 

การประชาสัมพันธ์เพ่ือ
รับสมัครอาจารย์ใหม่ 
อาจยังไม่ทั่วถึง ท าให้ยัง
ไม่สามารถได้บุคลากรที่มี
คุณลักษณะตามที่
ต้องการได้ 

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในการ
รับสมัคร หรือติดต่อ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศโดยตรง 
เพื่อค้นหาบุคลากรที่
มีคุณลักษณะตามที่
ต้องการ 
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6.2) Staff-to-student ratio 
and workload are 
measured and monitored 
to improve the quality of 
education, research and 
service. 

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา 2560 จะมีค่าเป็น 1:34.3 ซึ่งมคี่าต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของสกอ. อย่างมาก  ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการรับอาจารย์ใหม่เพื่อเพิ่มสัดส่วนนี ้

ตารางข้างต้น แสดง
จ านวนอาจารย์ในช่วง 5 
ปี จนถึงปีการศึกษา 
2563 

จ านวนอาจารย์ไม่
พอเพียง จึงไม่สามารถ
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และการวิจัยได้
อย่างครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพได้  ดังจะ
เห็นได้จากการขาดแคลน
อาจารย์คุมวิชา
ปฏิบัติการ หรือการลดลง
อย่างมากของบทความ
วิจัยจากการเกษียณของ
อาจารย์ที่มีความสามารถ
ในการท าวิจัย เป็นต้น 

ตั้งเป้ารับอาจารย์ใหม่
ให้ได้อย่างน้อยปีละ 
2 ท่านเพ่ือเพ่ิม
จ านวนอาจารย์ให้
เป็น 20 ท่าน และได้
สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็น 1:24 
ภายในสิ้นปี
การศึกษา 2563 
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6.3) Recruitment and 
selection criteria 
including ethics and 
academic freedom for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated. 

การสรรหาอาจารย์ใหม่มีความชัดเจน และเป็นธรรม 
 
อาจารย์แต่ละท่านได้รับมอบหมายภาระงานสอนใน
รายวิชาและงานอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ โดยที่
ประชุมของภาควิชาฯ เห็นชอบ   คณาจารย์ในภาควิชา
ฯ จะต้องได้รับการประเมินภาระงานประจ าปี โดย
หัวหน้าภาคฯ และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าภาควิชาซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ จ านวน
อย่างน้อย 2 ทา่น ในการประเมินผลงานในหมวดต่าง ๆ 
5 ด้าน ตามระบบ myE ซึ่งได้แก่ผลงานด้านการสอน 
การวิจัย การบริหาร การบริการวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา และการหารายได้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมี
เกณฑ์ข้อก าหนดภาระงานและคะแนนขั้นต่ า ตาม
ต าแหน่งและระดับของคณาจารย์ และรับการประเมิน
ด้านคุณลักษณะ โดยหัวหน้าภาควิชาฯ 

เอกสารแนบ 10: เกณฑ์
รับอาจารย์ใหม่ 
 
เอกสารแนบ 9: รายงาน
การประชุมจัดภาระงาน
สอน 
 
ระบบประเมินบุคลากร
สายวิชาการ ผ่านระบบ 
Intranet 
(http://intra.kmutt.ac
.th/kevaluate/defaul
t.aspx) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

http://intra.kmutt.ac.th/kevaluate/default.aspx
http://intra.kmutt.ac.th/kevaluate/default.aspx
http://intra.kmutt.ac.th/kevaluate/default.aspx
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6.4) Competences of 
academic staff are 
identified and evaluated. 

คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และมีความเช่ียวชาญหลากหลาย  และมี 
competencies ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เอกสารแนบ 5: มคอ. 3 
 
ตารางบทความวิจัย 
และวิชาการย้อนหลัง 5 
ปี ที่แสดงข้างต้น 
 

จ านวนอาจารย์ที่ลดลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้
สัดส่วนงานในด้านต่าง ๆ 
ไม่มีการกระจายอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้มีงานบาง
ประเภทน้อยเกินไป เช่น 
งานวิจัยที่ลดลงในช่วง 2-
3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลต่อ
จ านวนบทความวิจัย
ระดับนานาชาติ เป็นต้น  
หรือมีคุณภาพการเรียน
การสอนไม่ได้ตามเกณฑ์ 

เพิ่มจ านวนอาจารย์
ให้ได้สัดส่วนที่
เหมาะสม เพื่อให้
ปรับสัดส่วนงานด้าน
ต่าง ๆ ให้สม่ าเสมอ
มากยิ่งขึ้น และช่วย
ให้อาจารย์ได้แสดง 
competencies ที่
หลากหลาย และ
ครอบคลุมงานด้าน
ต่าง ๆ 
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6.5) Training and 
developmental needs of 
academic staff are 
identified and activities 
are implemented to fulfil 
them. 

คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนนุการเข้าร่วม
การประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมเคมี โดยมี
ภาควิชาฯเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่คณาจารย์ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย  อีกทั้งภาควิชาฯ ยัง
สนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัย หรือท างานบริการ
วิชาการ เช่น การสอนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
และให้ค าปรึกษาโครงงานและแก้ไขปัญหาโรงงานให้แก่
ผู้เรียนซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้
คณาจารย์ผู้ท าวิจัย หรือบริการวิชาการ ได้เข้าใจทั้ง
ทฤษฎีและได้รบัองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือเห็นปัญหา
จริงในโรงงานและแนวทางแก้ไข และสามารถน าความรู้
ที่ได้มาถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ให้กับนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

มติที่ประชุมภาควิชาฯ 
 
การรับงานโครงการ 
ICHEPS, PICHEPS, 
BICHEPS 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี

6.6) Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service. 

มีการให้รางวัลเงินสนับสนุนตามการจัดการแบบ PBBS 
ส าหรับงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการ 

การสนับสนุนเงินตาม
โครงการแบบ PBBS 
ต่าง ๆ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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6.7) The types and 
quantity of research 
activities by academic 
staff are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement. 

คณาจารย์ในภาควิชาฯ ไม่ได้มุ่งเน้นงานวิจัยทุกคน  
สัดส่วนจ านวนบทความวิจัยระดับนานาชาติมีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงที่ผ่านมา 

จ านวนบทความวิจัย 
และบทความทาง
วิชาการย้อนหลัง 5 ปี ที่
แสดงข้างต้น 

ไม่มีการวางแผนการ
จัดสรรตัวชี้วัดด้าน
ผลงานวิจัย และบริการ
วิชาการรายบุคคลอย่าง
เหมาะสม ทีส่อดรับกับ
วัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ 

ท าแผนจัดสรรตัวชี้วัด
ด้านผลงานวิจัย และ
บริการวิชาการ
รายบุคคลอย่าง
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 
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เกณฑ์ที ่7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย หัวหน้างานธุรการ ผู้ช่วยงานธุรการ ช่างเทคนิค หัวหน้างาน
ห้องปฏิบัติการ พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานบริการ โดยมีภาระหน้าที่หลักคือ สนับสนุนการเรียน 
การสอน วิจัย บริการวิชาการ ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งช่วยดูแลงานด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ 
การเงิน พัสดุ งานบุคคล งานหลักสูตร ฐานข้อมูลกลาง ประชาสัมพันธ์ ประกันคุณภาพ อุตสาหกรรม
สัมพันธ์ งานโรงประลอง ปฏิบัติฝึกงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานห้องปฏิบัติการทดลองและการ
วิจัย และงานอื่นๆ   บุคลากรทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งและกรอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัย และ
เกือบทุกท่านมีประสบการณ์การท างานต าแหน่งต่าง ๆ เฉลี่ยมากกว่า 5 ปี ซึ่งคุณวุฒิบุคลากรสาย
สนับสนุน และลักษณะงานที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล สามารถแสดงดังตารางด้านล่าง  โดยทุกปี
บุคลากรสายสนับสนุน จะมีโอกาสเข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และบุคลากรสายสนับสนุนทุกทา่น 
จะต้องเข้ารับการประเมินผลงานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยหัวหน้าภาควิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าภาควิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ในระบบ my-E 

 
รายช่ือและคุณวุฒิ พร้อมทั้งลักษณะงานที่รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่รับผดิชอบ 
1 นางสาวงามวไิล อรกิจวิโรจน ์

ปริญญาตร ี นักบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้างานธุรการ งานบุคคล การเงิน พสัดุ งานการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตร ี

2 นางสาวเพยีงปาล เทียนประเสริฐ 
ปริญญาตร ี นักบริหารงานทั่วไป 

ช่วยงานธุรการ ช่วยงานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี งานประกัน
คุณภาพ  และงานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ฐานข้อมูลกลาง 

3 นายวิวัช ซิ้มประดิษฐ ปริญญาตร ี ช่างเทคนคิ งานโรงประลอง ปฏิบัตฝิึกงาน  
4 นายอ่อนสา นนท์พละ ปริญญาตร ี พนักงานวิทยาศาสตร ์ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ  งานห้องปฏิบัติการทดลองและการวิจัย 

5 นางสาวรุ่งนภา ค้าคล่อง ปริญญาตร ี พนักงานวิทยาศาสตร ์ งานห้องปฏิบัติการทดลองและการวิจยั 

6 นางสาวปณิชา ชุติชัยจ ารัส ปริญญาตร ี พนักงานวิทยาศาสตร ์ งานห้องปฏิบัติการทดลองและการวิจยั 

7 นายจิรวัฒน ์ มั่นชา 
ปริญญาตร ี

นักเทคโนโลยีการศึกษา ดูแล website, ดูแลอุปกรณ์การเรยีนการสอน, เขียนโปรแกรม 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

8 นายณัฐพล ทัศนาเอี่ยม มศ.3 พนักงานบริการ ช่วยงานธุรการสารบรรณ เดินหนังสือ 
9 นายสุรพงษ์ เกษหอมเลิศ ป. 4 พนักงานบริการ ช่วยงานห้องปฏิบัติการทดลอง  
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การวิเคราะหช์่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

7.1) Support staff 
planning (at the library, 
laboratory, IT facility and 
student services) is 
carried out to fulfil the 
needs for education, 
research and service. 

พนักงานสนับสนุนด้าน IT หอ้งสมุด การบริการ
นักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น งานทะเบียน งานพยาบาล 
เป็นต้น เป็นพนักงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  ส่วน
พนักงานสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการ โรงประลอง และ
งานธุรการ เป็นพนักงานของภาควิชาฯ 

ไม่ม ี ยังไม่มีข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่หน่วยงาน
สนับสนุนเหล่านี้ 

หาข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่
หน่วยงานสนับสนุน
เหล่านี้  ซึ่งอาจมีบาง
หน่วยงานได้จัดท า
ประเมินแล้ว 

7.2) Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated. 

มีการประเมินผลงานตามระดับ Proficiency level ต่าง 
ๆ ของบุคลากรสายสนับสนนุของภาควิชาฯ ทั้งหมด 
ตามต าแหน่งและกรอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 

http://202.44.15.227:
8087/Evaluate/frmL
ogin.aspx 

ไม่ม ี ไม่ม ี

http://202.44.15.227:8087/Evaluate/frmLogin.aspx
http://202.44.15.227:8087/Evaluate/frmLogin.aspx
http://202.44.15.227:8087/Evaluate/frmLogin.aspx
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

7.3) Competences of 
support staff are 
identified and evaluated. 

มีการก าหนดลักษณะงานของสายสนับสนุนในสาย
วิชาชีพต่าง ๆ  

ข้อก าหนดลักษณะงาน
ของสายสนับสนุนสาย
วิชาชีพต่าง ๆ 

ยังไม่มีการก าหนด core 
and functional 
competencies ของสาย
วิชาชีพต่าง ๆ ท าให้ไม่
สามารถประเมิน
สมรรถนะหลักที่จ าเป็น
ของพนักงานสาย
สนับสนุนสายวิชาชีพต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยังไม่มีการก าหนด
มาตรฐานการให้บริการ
ของงานแต่ละประเภท 

ก าหนด core and 
functional 
competencies ของ
สายวชิาชีพต่าง ๆ ให้
ชัดเจน เพื่อให้
ประเมินได้อย่าง
ยุติธรรม 
 
 
 
ก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการของงานแต่
ละประเภท 
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

7.4) Training and 
developmental needs of 
support staff are 
identified and activities 
are implemented to fulfil 
them. 

มีการสนับสนนุให้พนักงานเข้าอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง 
และเพิ่มสมรรถนะให้สามารถท างานของภาควิชาฯ ใน
ลักษณะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

เอกสารแนบ 11: ข้อมูล
การอบรมและพัฒนา
ของบุคคลากรสาย
สนับสนุน ปีการศึกษา 
2559 

ขาดการวางแผนระยะ
ยาวด้านการก าหนด
รูปแบบการให้บริการแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
นักเรียน อาจารย์ ศิษย์
เก่า กับหลักสตูร เพื่อ
ก าหนดหัวข้อและเนื้อหา
การอบรมของบุคลากร
สายสนับสนุน ให้สามารถ
ตอบรับการด าเนินงานที่
ครอบคลุม 

แผนระยะยาวในการ
ก าหนดรูปแบบการ
ให้บริการ เพื่อให้
สามารถก าหนด
หัวข้อและเนื้อหาของ
การอบรมที่จ าเป็น
ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนได ้

7.5) Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service. 

มีการให้รางวัลเงินสนับสนุนตามการจัดการแบบ PBBS 
ส าหรับงานสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และ
งานบริการวิชาการ 

การสนับสนุนเงินตาม
โครงการแบบ PBBS 
ต่าง ๆ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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เกณฑ์ที ่8. คุณภาพผู้เรียน (การวิเคราะห์ช่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง) 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

8.1) The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date. 

มีการก าหนดนโยบาย และเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่
ไว้อย่างชัดเจน และมีการประกาศให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
รับทราบผ่านทางเวบไซต์ของทางมหาวิทยาลัยฯ และ
เป็นปัจจุบัน 

http://admission.km
utt.ac.th/apply/bach
elor 

ไม่ม ี ไม่ม ี

http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor
http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor
http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

8.2) The methods and 
criteria for the selection 
of students are 
determined and 
evaluated. 

วิธีการ และเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหมใ่นช่องทางต่าง 
ๆ มีการก าหนดรายละเอียดไว ้แต่บางช่องทางยังไม่
ชัดเจน 

http://admission.km
utt.ac.th/apply/bach
elor 

การรับนักศึกษาใน
ช่องทาง active 
recruitment ไม่มีการ
ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน ท า
ให้การประเมินผลการ
คัดเลือกไม่มีประสิทธิผล
อันดี และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของช่อง
ทางการรับเข้า  ส่วนการ
เลือกแบบ Admission มี
การคัดนศ. ผ่านสกอ. ซึ่ง
อาจผ่านเกณฑ์ทาง
วิชาการ แต่จากการ
สัมภาษณ์แรกเข้า ส่วน
ใหญ่พบว่านศ. ที่ผ่านการ
คัดเลือกไม่มีทกัษะการ
พูด และฟังภาษาอังกฤษ
ที่ดีพอ ซึ่งจะเป็นปัญหา
ในการสื่อสาร และการ
เรียนรู้อย่างมาก 

ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครไว้อย่าง
ชัดเจน หรือจัดระบบ
การคัดกรองผู้สมัคร 
เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบ
คุณลักษณะของ
ผู้สมัครให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการ
รับในช่องทางนั้น ๆ 
เช่น การวัดทัศนคติ
ต่อวิชาชีพ การ
ทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษทุกด้าน 
เป็นต้น 

http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor
http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor
http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

8.3) There is an adequate 
monitoring system for 
student progress, 
academic performance, 
and workload. 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา (New Acis) ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาของตนได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งติดตามการยื่นค าร้อง อนุมัติค าร้อง  โดยสามารถ
ด าเนินการได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ที่มีการเชื่อมต่อ 
internet  อีกทั้งยังมีระบบการแจ้งเตือนทาง Email 
และแจ้งเตือนจากทางส านักทะเบียนนักศกึษา เช่นใน
กรณีที่นักศึกษาส่งใบค าร้องรออนุมัติ หรือในกรณีที่
นักศึกษามีแนวโน้มที่จะตกออก เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้หาทางด าเนินการช่วยเหลือด้านการเรียนของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

https://sinfo.kmutt.a
c.th/NewAcis/login.js
f 

นักศึกษายังไม่มีโอกาส
ประเมินตนเอง ส าหรับ
การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง 
ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา 
ที่เชื่อมโยงไปยังผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรใน
ภาพรวม  ท าให้นักศึกษา
ไม่สามารถน าองค์ความรู้
แต่ละรายวิชามาบูรณา
การเพ่ือแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนได้ 

ควรให้นักศึกษาทุก
คนมีโอกาสเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคในการ
เรียนรู้ในแต่ละภาค
การศึกษา  ข้อมูลที่
ได้จะช่วยให้อาจารย์
ที่ปรึกษาน าไปใช้ใน
การประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์การสอน และ
การประเมินต่อไป 

8.4) Academic advice, co-
curricular activities, 
student competition, and 
other student support 
services are available to 
improve learning and 
employability. 

มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 
การลงทะเบียน รวมทั้งปัญหาชีวิตต่าง ๆ มีการจัด job 
fair และ ปัจฉิมนเิทศให้ค าแนะน าด้านอาชีพ ชีวิตการ
ท างานจริงแก่นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา 

งาน job fair และปัจฉิม
นิเทศน์ที่จัดโดยคณะ
วิศวฯ 

ยังไม่สามารถประเมินผล
สัมฤทธิในการพัฒนาการ
เรียนรู้ หรือเพ่ิมโอกาส
การจ้างงาน ของ
นักศึกษาที่จบการศึกษา 
และได้งานท า 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เพิ่ง
จบการศึกษา และได้
งานท าแล้ว เกี่ยวกับ
ผลสมัฤทธิที่พวกเขา
ได้จากกิจกรรม
เหล่านี ้

https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf
https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf
https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf
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เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัต ิ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

8.5) The physical, social 
and psychological 
environment is 
conducive for education 
and research as well as 
personal well-being. 

ภาควิชาฯ อยู่ระหว่างการสร้าง learning space 
รูปแบบต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ี่เหมาะสม 
 
มีชมรมภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในภาควิชาฯ 
 
ภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสัมมนา 
ห้องน้ า ห้องธุรการและทัศนียภาพของอาคารเรียนให้
ทันสมัย เพื่อสร้างความพอใจต่อสภาพแวดล้อมของ
ผู้เรียนอีกด้วย 

โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน และ 
learning space ของ
ภาควิชาฯ 
ชมรมภาษาอังกฤษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
(ChEEC) 
โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน ห้องสัมมนา 
ห้องน้ า ห้องธุรการและ
ทัศนียภาพของอาคาร
เรียน 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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เกณฑ์ที ่9. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐาน (การวเิคราะห์ช่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง) 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

9.1) The teaching and 
learning facilities and 
equipment (lecture halls, 
classrooms, project 
rooms, etc.) are 
adequate and updated 
to support education and 
research. 

ภาควิชาฯ ได้พยายามจัดหาอุปกรณ์เพื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย ปรับปรุงสภาพห้องเรียนให้ผู้เรียนมีความ
สะดวกในการเรียนรู ้โดยในอาคารภาควิชาวิศวกรรม
เคมี มีห้องเรียนที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 
80 คน จ านวน 2 ห้อง, รองรบันักศึกษาประมาณ 40 
คน 1 ห้อง และประมาณ 15 คน 1 ห้อง และมีห้อง
ประชุมสัมมนาที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่อย่างทันสมัย อีก 1 
ห้อง ซึ่งรองรับได้ประมาณ 30 คน  ภายในอาคาร
ภาควิชาฯ มีโต๊ะ เก้าอ้ี จัดไว้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียน
สามารถมาใช้ในการท างานที่ได้รับมอบหมายหรือ
วิเคราะห์ผลวิจัยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ร่วมกัน  
นอกจากนีภ้าควิชาฯ อยู่ระหว่างการสร้าง learning 
space รูปแบบต่าง ๆ ส าหรบันักศึกษา เพ่ือช่วยส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ี่เหมาะสม 

เอกสารแนบ 12, 13, 
14 

ไม่ม ี ไม่ม ี

9.2) The library and its 
resources are adequate 
and updated to support 
education and research. 

มหาวิทยาลัยฯ มีส านักหอสมุดที่ทันสมัย มีต ารา 
วารสารต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมเคมีเป็นจ านวนมาก 
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ทั้งที่ส านักหอสมุดและมี
บริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน 

จ านวนต าราทางด้าน
วิศวกรรมเคมี และด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

9.3) The laboratories and 
equipment are adequate 
and updated to support 
education and research. 

ภาควิชาฯ มีโรงประลองและห้องปฏิบัติการทั้งเพื่อ
การศึกษาและการวิจัย  ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่
จ าเป็นในจ านวนที่ เพียงพอต่อความต้องการ โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการจะมีการจัดหา
ครุภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้องการในการใช้ในทุก ๆ 
ปีงบประมาณ  นักศึกษาในหลักสูตรแต่ละกลุ่มจะได้รับ
การจัดสรรพื้นที่เฉพาะส าหรับการท าปฏิบัติการและ
โครงงานในแต่ละเรื่อง และมีตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ของกลุ่มตนเองที่เป็นสัดส่วน 

เอกสารแนบ 15 ไม่ม ี ไม่ม ี

9.4) The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and updated 
to support education and 
research. 

ภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งมี
คอมพิวเตอร์จ านวน 40 เครื่อง รวมทั้งมีระบบ
อินเตอร์เน็ตทั้งที่เป็นแบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะ
บริเวณ (Local Area Network หรือ LAN) และระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ที่บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถใช้ได้ทั่วทั้งอาคาร 

เอกสารแนบ 15 ไม่ม ี ไม่ม ี
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9.5) The standards for 
environment, health and 
safety; and access for 
people with special 
needs are defined and 
implemented. 

ภาควิชาฯ มีการด าเนินงานในด้านสุขอนามัยโดยมี
ห้องน้ าที่มีการท าความสะอาดทุกวันโดยพนักงานท า
ความสะอาด รวมไปถึงการท าความสะอาดสถานที่   
บริเวณอาคารมีความโปร่งเพ่ือให้อากาศถ่ายเท 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีการใช้
เครื่องปรับอากาศ มีพัดลมระบายอากาศเพื่อให้อากาศมี
การหมุนเวียนอากาศระหว่างภายนอกและภายใน 
 
ส าหรับด้านความปลอดภัยนั้น ภาควิชาฯ มีระบบ
ดับเพลิงที่มีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมี
ระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน ระเบียบในการเข้า-ออก
อาคารนอกเวลาที่ชัดเจนโดยต้องใช้คีย์การ์ด (key card) 
ในการเข้าอาคาร  นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีการฝึกอบรมนักศึกษาที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดย
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) 

เอกสารแนบ 16 ไม่ม ี ไม่ม ี
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ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

10.1) Stakeholders’ 
needs and feedback 
serve as input to 
curriculum design and 
development. 

ภาควิชาฯ ได้น าความเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย เช่น 
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษา รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของ
สกอ. และระเบียบของสภาวิศวกร มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก ่คณาจารย์ 
นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต มีสว่นร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร โดยดังนี้ 
คณาจารย์: ภาควิชาฯ มีการประชุมจัดสัมมนาระดม
ความเห็นของคณาจารยใ์นการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
2559 และมีการประชุมภาควิชาฯ ทุกเดือน โดยมีวาระ
ในการประชุมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ทบทวน 
ปรับปรุงการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตร 
นักศึกษา: เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา นักศึกษาจะประเมินการสอนของคณาจารย์
ผ่านระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ในเวบ
ไซต์ โดยมีรายละเอียดในหัวข้อประเมินทั้งด้านการสอน 
การวัดผลและประเมินผล รวมทั้งด้านทั่วไป เช่น การ
เข้าสอนครบและตรงต่อเวลา ท่วงที บุคลิกและภาษาที่
ใช้ นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถให้ความเห็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพิ่มเติม  อาจารย์
สามารถน าความเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากนักศึกษาไป

เอกสารแนบ 3: มคอ. 2 
ภาคผนวก จ หน้า 144 
 
https://minerva.Kmu
tt.ac.th/stsso/login?s
ervice=http://apollo.
kmutt.ac.th/newasse
ss-std/default.aspx 
 

ยังไม่มีการน าความเห็น 
หรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง ไปปฏิบัติให้เห็น
ผลอย่างชัดเจนในระดับ
รายวิชา  เนื่องจาก LOs 
รวมทั้ง TLA รายวิชายัง
ไม่ชัดเจน 

ก าหนด LOs และ 
TLA ในแต่ละ
รายวิชาให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับ 
PLOs เพื่อให้ได้ผล
ตามข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ที่เสนอแนะ 

https://minerva.kmutt.ac.th/stsso/login?service=http://apollo.kmutt.ac.th/newassess-std/default.aspx
https://minerva.kmutt.ac.th/stsso/login?service=http://apollo.kmutt.ac.th/newassess-std/default.aspx
https://minerva.kmutt.ac.th/stsso/login?service=http://apollo.kmutt.ac.th/newassess-std/default.aspx
https://minerva.kmutt.ac.th/stsso/login?service=http://apollo.kmutt.ac.th/newassess-std/default.aspx
https://minerva.kmutt.ac.th/stsso/login?service=http://apollo.kmutt.ac.th/newassess-std/default.aspx
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ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

พัฒนา ทบทวน และปรับปรงุรายวิชาและหลักสูตร
รวมทั้งกลยุทธก์ารเรียนการสอน และการประเมิน 
ผู้ใชบ้ัณฑิต: ภาควิชาฯ ได้ใช้ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ รวมทั้ง
วิธีการเรียนการสอน และเนื้อหาของหลักสูตรในการ
จัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 น้ี 

10.2) The curriculum 
design and development 
process is established 
and subjected to 
evaluation and 
enhancement. 

ภาควิชาฯ ได้เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็น 
เวลา 1 ปีการศึกษา และยังไม่มีการทบทวนหลักสูตร 

เอกสารแนบ 3: มคอ. 2 ยังไม่มีการทบทวน
หลักสูตรในรายวิชาที่
ด าเนินการไปแล้วในปี
แรก 

จัดให้มีการทบทวน
รายวิชาที่ด าเนินการ
ในปีแรก 

10.3) The teaching and 
learning processes and 
student assessment are 
continuously reviewed 
and evaluated to ensure 
their relevance and 
alignment. 

ในแต่ละรายวิชา ภายหลังที่คณาจารย์ไดร้ับข้อคิดเห็น 
และผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
แล้ว  คณาจารย์มีหน้าที่ในการจัดท ามคอ.5 เพ่ือเป็น
แนวทางในการทบทวนผลการสอน และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

เอกสารแนบ 6: มคอ. 5 
ของแต่ละรายวิชา 

การประเมินการสอนของ
อาจารย์ เป็นการประเมิน
ตัวอาจารย์โดยนักศึกษา 
ซึ่งไม่ใช่การประเมิน
ตนเองระหว่างอาจารย์ 
และนักศึกษาว่าได้รับ 
PLOs ของรายวิชานั้น ๆ 
หรือไม ่  ผลประเมินและ
ข้อคิดเห็นของนักศึกษา

จัดให้นักศึกษา
ประเมินตนเองว่า
ไดร้ับ PLOs ใน
รายวิชาครบถ้วน
หรือไม่  มีสาเหตุมา
จากอะไร ตัวอาจารย์ 
กลยุทธ์การเรียนการ
สอน หรือการ
ประเมิน 
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จึงไม่สามารถน ามาใช้เพื่อ
การวิเคราะห์การบรรลุ 
PLOs ได ้

10.4) Research output is 
used to enhance 
teaching and Learning. 

คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้
จากการท างานวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
หรือการท าโครงงานของนกัศึกษาในภาควิชาฯ 

เอกสารแนบ 17 ยังไม่มีงานวิจัยที่
สอดคล้องกับเนื้อหา
หลักสูตรมากนกั 

สนับสนุนให้อาจารย์
ท างานวิจัยที่
สอดคล้องกับเนื้อหา
หลักสูตรมากขึน้ เพื่อ
น ามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตรได ้

10.5) Quality of support 
services and facilities (at 
the library, laboratory, IT 
facility and student 
services) is subjected to 
evaluation and 
enhancement. 

หน่วยงานสนับสนุนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น 
ส านักหอสมุด ส านักคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ ส านกั
ทะเบียน มีการออกแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารยท์ี่มีต่อการใหบ้ริการของหน่วย
ดังกล่าว เป็นประจ าทุกป ี

ไม่ม ี ยังไม่มีการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ทีม่ีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน
ภายในภาควิชาฯ ซึ่ง
ได้แก่ ธุรการ 
ห้องปฏิบัติการ โรง
ประลอง 

จัดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารย์ที่มีต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงานภายใน
ภาควิชาฯ 

10.6) The stakeholder’s 
feedback mechanisms 
are systematic and 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต ที่มีต่อความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จบในปีการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการ

เอกสารแนบ 18 ระบบการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต หรือ
ระบบการให้ข้อคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่

จัด focus group 
เพื่อสัมมนาระดม
ความเห็นร่วมกันให้
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subjected to evaluation 
and enhancement. 

หรือนายจ้าง ที่นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน ผ่านการนัดหมาย
เพื่อเชิญหารืออย่างเป็นทางการ หรอืติดต่อโดยตรง
อย่างไม่เป็นทางการ หรือรับข้อมูลผ่านการประเมินผล
การฝึกงานของนักศึกษา 
นอกจากนี้ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและช่วยกัน
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยการ
อาศัยการประชุมภาควิชาฯ ในแต่ละเดือนและการ
สัมมนาประจ าป ี

สามารถน าผลการ
ประเมินที่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการให้คะแนนระดับ
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพ่ือ
บริหารงาน และพัฒนา
หลักสูตรได ้

ได้แนวทางในการ
พัฒนาที่ชัดเจน 
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เกณฑ์ที ่11. ผลผลิต 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษาที่ตกออก/ลาออก และนักศึกษาที่ต้อง
เพิ่มระยะเวลาศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่เริ่มเข้า
ศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
(คน) 

ปีการศึกษาที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา       
(คน), (%) 

ลาออก/ตกออก 
(คน), (%) 

จบช้า (คน), (%) หมายเหตุ 

2553 15 2556 
13 คน 

(86.67%) 
2 คน (13.33%) 0 คน (0%)  

2554 37 2557 
29 คน 

(78.38%) 
5 คน (13.51%) 3 คน (8.10%)  

2555 36 2558 
34 คน 

(97.22%) 
1 คน (2.78%) 1 คน (2.78%) 

รหัส 54 จบปี2/58      
จ านวน 3 คน 

2556 34 2559 
31 คน  

(91.12%) 
1 คน 

(2.9%) 
2 คน 

(5.88%) 
รหัส 55 จบปี 
2/59  1 คน 

  เฉลี่ย (88.35%) (8.13%) (4.2%)  
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การวิเคราะหช์่องว่าง และแนวทางการปรับปรุง 
เกณฑ์ที ่ การด าเนินการในปัจจบุัน หลักฐาน ช่องว่าง (Gaps) ในการ

ปฏิบัต ิ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัต ิ

11.1) The pass rates and 
dropout rates are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement. 

มหาวิทยาลัยฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศกึษาในปี
การศึกษาต่าง ๆ เช่น จ านวนนักศึกษาในหลกัสูตร 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปี และจ านวนนักศึกษาที่
ลาออกหรือตกออก โดยส าหรับหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(หลักสูตร
นานาชาติ) พบว่านักศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่ เฉลี่ย
เกือบ 90% สามารถเรียนรู้และส าเร็จการศกึษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด คือ 4 ปี  โดยนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษาที่ตกออก/
ลาออก และนกัศึกษาที่ต้องเพ่ิมระยะเวลาศึกษา (จบช้า)  
ของ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ปี 2553 – 2555) 
สามารถแสดงได้ดังตารางข้างต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่าโดยมากเป็นการลาออกเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของช้ันปีที่ 1 เพื่อไปสอบในคณะ
สาขาวิชาอื่น 

ข้อมูลคณะวศ._ปริญญา
ตรีณวันที่060660 
(ระยะเวลาเฉลี่ยจบ) 
20.05.60.xlsx 

ยังไม่มีการวิเคราะห์
สาเหตุของการตกออก 

วิเคราะห์ข้อมูลของ
นักศึกษาที่ตกออก 
เช่น ช่องทางการ
รับเข้าของนักศึกษา 
ช่วงช้ันปีที่ตกออก 
เป็นต้น เพื่อน าไป
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับนักศึกษาเข้าใน
ช่องทางที่นักศึกษา
ตกออกจ านวนมาก 
ล าดับการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ และ 
สัดส่วนเนื้อหาวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา 

11.2) The average time to 
graduate is established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement. 

จากตารางข้างต้น ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จ
การศึกษาย้อนหลัง 2 รุ่นปีการศึกษา (2554 และ 
2555) คือ 4.06 ปี 

ข้อมูลคณะวศ._ปริญญา
ตรีณวันที่060660 
(ระยะเวลาเฉลี่ยจบ) 
20.05.60.xlsx 

ยังไม่มีการวิเคราะห์
สาเหตุของการใช้เวลา
เฉลี่ยในการศึกษา
ยาวนานกว่าที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร 

วิเคราะห์สาเหตุที่
นักศึกษาใช้เวลาเรียน
นานกว่าที่ก าหนด 
และหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 
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11.3) Employability of 
graduates is established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement. 

มหาวิทยาลัยฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการได้งานของผู้
เสร็จการศึกษา ระยะเวลาในการได้งานท า เงินเดือน
เฉลี่ย และสาเหตุของการไม่ได้งานท า ของนักศึกษาใน
แต่ละหลักสูตรในปีการศึกษาต่าง ๆ โดยร้อยละของ
บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคม ีที่จบการศึกษาในปี 2558 ที่ประสงค์
ท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาที่ได้งานต้ังแต่จบ
การศึกษา หรอืภายใน 1 – 3 เดือนแรก คือ 11.43% 
โดยมีระดับเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 21,500 บาท 

เอกสารแนบ 19 
เอกสารแนบ 20 

ยังไม่มีการเก็บข้อมูลการ
ได้งานที่ตรงกับวิชาชีพที่
เรียนมา 
 
ยังไม่มีการหาสาเหตุการ
ท างานในสัดส่วนน้อย 
เมื่อเทียบกับการศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เก็บข้อมูลการได้งาน
ที่ตรงสายวิชาชีพ
วิศวกรรมเคม ี
หาสาเหตุการได้งาน
ในสัดส่วนน้อยเมื่อ
เทียบกับการศึกษา
ต่อ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่
ตรงกันข้ามกับการได้
งานของวิศวกรรม
สาขาอื่น 

11.4) The types and 
quantity of research 
activities by students are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement. 

นักศึกษามีการท าโครงงานระดับปริญญาตรีในชั้นปี
สุดท้าย โดยทัว่ไปเนื้อหาโครงงานที่นศ. ท าส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะ
มากมาย เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การท า
วิจัย การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เป็นต้น อย่างไรก็
ตามผลที่ได้ยังมักไม่เพียงพอในการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ 

ไม่ม ี ยังไม่มีการประเมิน
คุณภาพของผลงาน
โครงงานของนักศึกษา ใน
ส่วนที่ช่วยสนับสนุน
งานวิจัย หรือสามารถต่อ
ยอดเป็นงานวิจัยเชิงลึก
ได้ดีมากขึ้นเพียงใด 

ก าหนดกลไกติดตาม
การพัฒนาผลที่ได้
จากโครงงานระดับ
ปริญญาตรีไปสู่
งานวิจัยเชิงลึกมาก
ขึ้น หรือสามารถ
ขยายผลไปสู่การ
เผยแพร่งานวิจัยได้ใน
ที่สุด 
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11.5) The satisfaction 
levels of stakeholders 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement. 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 
ซึ่งเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อ
ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบใน
ปีการศึกษาต่าง ๆ  รวมทั้งความคิดเห็นของบัณฑิต
เกี่ยวกับผลของการเรียนการสอนต่อการท างาน และ
ทัศนคติที่มีต่อการบริหารจัดการของภาควิชาฯ  โดย
ข้อมูลผลประเมินในหลาย ๆ ด้านโดยผู้ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 จากผู้ให้
ข้อมูล 3 คน 

เอกสารแนบ 18 จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
จบใหม่ที่รับเขา้ท างานมี
น้อยเกินไป ไม่สามารถใช้
ผลการประเมนิมา
วิเคราะห์ได้อย่างมี
นัยส าคัญ 
 
ยังไม่มีการสอบถาม
คุณลักษณะเดน่ของ
บัณฑิต เมื่อเปรียบเทียบ
กับบัณฑิตที่จบจาก
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
อื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิง หรือ
เปรียบเทียบกับบัณฑิตที่
จบจากภาควิชาฯ ในอดีต
ที่ผ่านมา 

ปรับปรุงช่องทางการ
ประเมินของผู้ใช้
บัณฑิตให้หลากหลาย 
และได้ข้อมูลเพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 
 
จัดท า benchmark 
เพื่อใช้เปรียบเทียบ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จบ
การศึกษาจาก
หลักสูตรนี้  โดยจัด 
focus group เพื่อ
สอบถามข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการที่จ้าง
บัณฑิตจาก
หลากหลายสถาบัน 
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การประเมินตนเองระดับหลกัสูตร 
1 Expected Learning Outcome 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been 
clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes [3] 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly 
reflect the requirements of the stakeholders 
[4] 

       

 Overall opinion        

2 Programme Specification        

2.1 The information in the programme 
specification is comprehensive and up-to-
date [1,2] 

       

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date [1,2] 

       

2.3 The programme and course specifications 
are communicated and made available to the 
stakeholders [1,2] 

       

 Overall opinion        

3 Programme Structure and Content        

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is 
clear [2] 

       

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date [3,4,5] 

       

 Overall opinion        

4 Teaching and Learning Approach        

4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes [2,3,4,5] 

       

         

4.3 Teaching and learning activities enhance life-
long learning [6] 

       

 Overall opinion 
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5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively 
aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight and 
distribution, rubrics and grading are explicit 
and communicated to students [4,5] 

       

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
[6,7] 

       

5.4 Feedback of student assessment is timely 
and helps to improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

       

 Overall opinion        

6 Academic Staff Quality        

6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination and retirement) is carried out to 
fulfill the needs for education, research and 
service [1] 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service [2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [4,5,6,7] 

       

6.4 Competences of academic staff are identified 
and evaluated [3] 
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  1 2 3 4 5 6 7 

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
[9] 

       

6.7 The types and quantity of research activities 
by academic staff are established, monitored 
and benchmarked for improvement [10] 

       

 Overall opinion        

7 Support Staff Quality        

7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, 
research and service [1] 

       

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [2] 

       

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated [3] 

       

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

       

7.5 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
[5] 

       

 Overall opinion        

8 Student Quality and Support        

8.1 The student intake policy and admission 
criteria are defined, communicated 
published and up-to-date [1] 

       

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated [2] 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, 
and workload [3] 
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, 
student competition, and other support 
services are available to improve learning 
and employability [4] 

       

8.5 The physical, social and psychological 
environment is conductive for education and 
research as well as personal well-being [5] 

       

 Overall opinion        

9 Facilities and Infrastructure        

9.1 The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, project 
room, etc.) are adequate and updated to 
support education and research [1] 

       

9.2 The library and its resources are adequate 
and updated to support education and 
research [3,4] 

       

9.3 The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support education 
and research [1,2] 

       

9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for environment, health and 
safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented [7] 

       

 Overall opinion        

10 Quality Enhancement        

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as 
input to curriculum design and development 
[1] 

       

10.2 The curriculum design and development 
process is established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

       

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

       

  



Page 67 of 68 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

10.4 Research output is used to enhance teaching 
and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and facilities (at 
the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

       

 Overall opinion        

11 Output        

11.1 The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

       

11.4 The types and quantity of research activities 
by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

       

 Overall opinion        
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