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หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเคมอีุตสาหกรรม 

ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Industrial Chemistry 
 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (เคมอีุตสาหกรรม) 

  : ช่ือยอ    ปร.ด. (เคมอีุตสาหกรรม) 

 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม   Doctor of Philosophy (Industrial Chemistry) 

  : ช่ือยอ    Ph.D. (Industrial Chemistry) 
 

3. วชิาเอก   เคมอีุตสาหกรรม 
 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร   48  หนวยกติ 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตร  แบบ 1.1 

 เปนหลักสูตรระดับปรญิญาเอก หลักสูตร 3 ป และใชเวลาศกึษาอยางมากไมเกนิ 5 ป 

 การศกึษา 
 

 5.2 ภาษาท่ีใช  

 ภาษาไทย  

 ภาษาตางประเทศ   
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 5.3 การรับเขาศึกษา  

 นักศกึษาไทย  

 นักศกึษาตางชาต ิ 
 

5.4 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น  

 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอี่น 

 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการรวม 

  รวมมอืกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปรญิญา 

  รวมมอืกัน โดยผูศึกษาไดรับปรญิญาจาก 2 สถาบัน  
 

5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

กรณหีลกัสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ใหปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 

 ใหปรญิญามากกวาหนึ่งสาขาวชิา  

กรณหีลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 

 ใหปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว และเปนปรญิญาของแตละสถาบัน 

 ใหปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว และเปนปรญิญารวมกับ …………………………     

 ใหปรญิญามากกวาหนึ่งสาขาวชิา  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 มผีลบังคับใชในภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2554 

 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 6 เดอืน 

มถิุนายน พ.ศ. 2554 

 สภามหาวทิยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 20 เดอืนสงิหาคม 

พ.ศ. 2554 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมคุีณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมคีวามพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิในปการศกึษา 2556 
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8. อาชพีท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวชิา)  

 นักวจัิยและพัฒนา 

 นักวทิยาศาสตร 

 นักวเิคราะห 

 เจาหนาที่ควบคุมการผลติ 

 เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ 

 เจาหนาที่ประกันคุณภาพ 

 อาจารย 

 เจาของกจิการ 
 

9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ-สกุล วุฒิ

การศกึษา 

สาขาวชิา สถาบันที่จบ ปที่

จบ 

หมายเลขบัตร

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.เกศรินทร     

พมิรักษา 

         

Dr.techn. Chemical 

Technology of  

Inorganic 

Materials (Ceramics) 

Vienna Univ. of Tech., 

Austria 

2003 

 

 

3570400031027 

  วท.ม. วัสดุศาสตร 

(เทคโนโลยเีซรามกิ) 

จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั 

2540           

 

 

  วท.บ. เคมอีุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม 2538  

2 ผศ.ดร.จันทราวรรณ

พุมชูศักดิ์  

Ph.D. Polymer Science 

and  Engineering 

Lehigh University, 

USA 

2000 

 

3510100492991 

  วท.ม. เคม ี มหาวทิยาลยัเชียงใหม 2533  

  วท.บ. เคม ี มหาวทิยาลยัเชียงใหม 2531  

3 รศ.ดร.ธรณนิทร 

ไชยเรอืงศรี 

Ph.D. Metallurgy University of Leeds, 

UK 

1998 

 

3509901246440 

  วท.บ. เคมอีุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม 2536  

 

10. สถานท่ีจัดการเรยีนการสอน  

 ในสถานที่ตัง้  

 นอกสถานที่ตัง้ ไดแก  
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(1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ http://www.nesdb.go.th, 7 สงิหาคม 2553 

 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทศวรรษที่ผานไปนั้น  เปนไปอยางรวดเร็ว แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)(1) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

อยางกาวกระโดด ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี

วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัย

คุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต 

ประเทศไทยไดพัฒนาทาง เศรษฐกิจทั้ งด านการเกษตรและอุตสาหกรรม มีการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติไปเปนพื้นฐานดานอุตสาหกรรมทั้งจากผลิตผลการเกษตร และจากการใชวัตถุดิบ

อุตสาหกรรมในประเทศเพื่อการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมากขึ้น การพัฒนาดังกลาวสงผลใหเกิด

ภาวะขาดแคลนบุคลากรทั้งระดับแรงงานชางฝมือ และผูมีความรูความสามารถเชิงวิชาการจนเปนที่

ประจักษ สัดสวนจํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่ทํางานเต็มเวลาเฉลี่ยในชวง ป พ.ศ. 2530-2540 

ของประเทศไทย มีเพียง 3-4 คน ตอประชากร 10,000 คน เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งมี

สัดสวนนี้สูงถงึ 50-70 คนตอประชากร 10,000 คน  ดังนัน้ การผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

เชิงวิชาการทางเคมีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนอยาง

เรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองใหไดทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหความสําคัญของการผลิตบุคลากรดานวิชาการระดับสูงสู

วงการอุตสาหกรรมและการผลิต รวมทั้งวงการการศึกษาของประเทศไทยเดนชัดขึ้น โดยจะตองมีการ

บริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใช

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สรางความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับ

วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสนิคา  

 สําหรับสถานะดานเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิง

การนําเขาวัตถุดิบ ช้ินสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยัง

ต่ํา การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองคความรู มีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภค

อยางสิ้นเปลือง ทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมา สวนโครงสราง

พื้นฐานดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรองประเทศ

เพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา 

 พันธกิจหนึ่งของการพัฒนาประเทศจึงมุงเสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพและเสถียรภาพ มุง

ปรับโครงสรางเศรษฐกจิของประเทศใหสามารถแขงขันได มกีารปรับโครงสรางการผลิตบนฐานความรู

และนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย และการ

พัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน  

 

http://www.nesdb.go.th/
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 นอกจากนี้ มีแนวโนมวา (2) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต (พ.ศ. 2555-

2559) จะมุงเนน “เศรษฐกจิสรางสรรค” คอื แนวคดิการขับเคลื่อนเศรษฐกจิบนพื้นฐานของการใชองค

ความรู การศกึษา   การสรางสรรคงาน   และการใชทรัพยสินทางปญญา   ที่เช่ือมโยงกับพื้นฐานทาง

วัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม  และเทคโนโลย/ีนวัตกรรมสมัยใหม  
 

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)(1-2) กลาวถึงสถานะ

ดานสังคมของประเทศไทยวาอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโนมการพัฒนา

คนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยในป 2548 เทากับ 0.778 อยูใน

ลําดับ 73 จาก 177 ประเทศ ซึ่งสูงกวาจีนและเวียดนามแตต่ํากวาญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปร สําหรับ

การพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว โดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย

ของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน 8.5 ป ในป 2548 และมีคนไทยที่คิดเปนทําเปนรอยละ 60 ของ

ประชากร สวนการขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรูโดย

เช่ือมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการ

ปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู จึงเปนประเด็นที่ตองเรงให

ความสําคัญระยะตอไป กําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยถึง 7 

เทา ตลอดจนการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา จึงเปนจุดออนของ

ประเทศไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและเปนจุดฉุดรั้ง

การเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันตางประเทศ  

 ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลทาง

วัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรม

และจรยิธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

 พันธกจิหนึ่งของการพัฒนาประเทศจึงมุงพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรู

อยางเทาทัน ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 10 คนตอประชากร 

10,000 คน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหไปพรอมกับการรักษาสมดุลของ

ธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และสังคม 

 

 
 

(1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ http://www.nesdb.go.th, 7 สงิหาคม 2553 
(2) เอกสารประกอบการบรรยาย “แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-11 : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ”, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และ นายธานินทร ผะเอม, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

http://www.nesdb.go.th/
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12 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมเปนศาสตรอกีแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรม 

ภาควชิาเคมอีุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ไดมสีวนรวมในการผลิตกําลังคน

เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศในดานนี้ในระดับปรญิญาตรตีัง้แตปพ.ศ. 2536 ปละประมาณ 

80-60  คน และในระดับปรญิญาโท ตัง้แตป พ.ศ. 2543 ปละประมาณ 5-10 คน และมผีลการ

ดําเนนิงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยเชียงใหมอยูในระดับด ี บัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษากวารอยละ 90  ไดเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรมไดมสีวนรวมในการพัฒนาประเทศ

ไทยโดยในแตละปไดเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในนคิมอุตสาหกรรมตาง ๆ  เชน 

นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นคิมอุตสาหกรรมอสีเทิรนซบีอรด นคิมอุตสาหกรรมภาคเหนอื(ลําพูน) 

นคิมอุตสาหกรรมบางปะอิน นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน คณาจารยของภาควชิาเคมี

อุตสาหกรรมมงีานวจัิย และไดผลติผลงานวจัิยรวมกับภาคอุตสาหกรรมมาอยางตอเนื่องประมาณ 1-3 

โครงการตอคนตอป และมีผลงานตพีมิพในวารสารวชิาการสากล ประมาณ 1-2 บทความตอคนตอป 

  ภาควชิาเคมอีุตสาหกรรมจึงมคีวามพรอมที่จะเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (เคมี

อุตสาหกรรม) เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนทางวชิาการระดับสูงสูภาคอุตสาหกรรมและภาค

การศกึษาของประเทศไทย และเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนพันธกจิดานการเรยีนการสอนและการ

วจัิย ใหเปนมหาวทิยาลัยช้ันนําตามมาตรฐานสากลที่มุงเนนการวิจัย เปนศูนยกลางความรูช้ันสูงใน

กลุมประเทศอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง และสรางเครอืขายกับภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่

ตองการลดจุดออนของเศรษฐกจิไทยในเชิงโครงสรางที่โครงสรางพื้นฐานดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมของไทยซึ่งอยูในระดับต่ําและตกเปนรองประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา ความ 

สามารถในการเรยีนรูโดยเช่ือมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษา

ยังไมเพยีงพอในการปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกจิฐานความรู และเพื่อให

บรรลุพันธกจิหนึ่งของการพัฒนาประเทศซึ่งมุงพัฒนาคนไทยใหมคีุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรู

อยางเทาทัน ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาต ิ และ

สิ่งแวดลอม โดยมเีปาหมายเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวจัิยและพัฒนาเปน 10  คน ตอประชากร 

10,000  คน 
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีปณิธานและความมุงหวัง(3) ใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง เพื่ออํานวยประโยชนแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยสวนรวม เปนแหลงสะสม คนควา 

วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและการ

ประยุกตเผยแพร โดยมวีสิัยทัศนใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา มีความเปนเลิศทาง

วิชาการตามมาตรฐานสากลที่มุงเนนการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการ

บรหิารจัดการที่ดตีามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน การเปด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จะเปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสูปณิธานและ

ความมุงหวังดังกลาว และตอบสนองพันธกิจตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งใน 2 พันธกจิที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาช้ันสูงและการผลติผลงานวจัิย กลาวคอื 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

บัณฑติเปนคนดมีคีวามรูมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ผลติผลงานวจัิยในทุกสาขาวชิา เพือ่สามารถสนับสนุนการเรยีนการสอน และขยายผล

สูการพัฒนาเทคโนโลยทีี่มคีวามเปนเลศิ เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิสังคมของประเทศ 

 
(3) ยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารงานมหาวทิยาลัยเชยีงใหม พ.ศ. 2551-2555, ศ. ดร. พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์, อธิการบดีและคณะ

ผูบริหารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   

13.1 กระบวนวชิาท่ีตองเรยีนจากคณะ/ภาควชิาอื่น           

  - ไมม ี- 

13.2 กระบวนวชิาท่ีเปดสอนเพื่อใหบรกิารหลักสูตรอื่น 

  - ไมม ี- 

13.3 การบรหิารจัดการ 

  - ไมม ี- 
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หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา  

        เคมีอุตสาหกรรม เปนศาสตรที่มุงแสวงหาองคความรูเกี่ยวการประยุกตเคมีในขั้นตอนการ

ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ การเปลี่ยนวัตถุดิบเปนผลิตภัณฑ และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ 

รวมทัง้แสวงหาทักษะในระดบัอุตสาหกรรมเคมยีอสวน   
 

 1.2 วัตถุประสงค   

 เพื่อผลติดุษฎบีัณฑติที่  : 

 1. มคีวามรู ความสามารถ และทักษะในการวิจัยและพัฒนาทางเคมอีุตสาหกรรมช้ันสูง 

 2. ตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 3. มคีุณธรรม จรยิธรรม และวุฒภิาวะในการประกอบสัมมาชีพ   
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

มกีารปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป รวบรวมตดิตามผลการประเมนิ 

การประกันคุณภาพของ

หลักสูตรรวมทุก 5 ป ในดาน

ความพงึพอใจ ภาวะการไดงาน

ของบัณฑติ และคุณลักษณะของ

บัณฑติที่พงึประสงค 

 รอยละของบัณฑติระดับปรญิญา

เอกที่ไดงานทําและการประกอบ

อาชีพอสิระภายใน  1 ป 

 รอยละของบัณฑติระดับปรญิญา

เอกที่ไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑติ 

มกีารกําหนดทศิทางการ

ศกึษาวจัิยรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมทุกป 

ประชุมรวมกับผูแทน

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อทบทวน

ทศิทางการศกึษาวจัิยที่จะกอ

ประโยชนตอประเทศและสากล 

 จํานวนครั้งการประชุมรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

 บันทกึการประชุมแสดงทศิทาง

การศกึษาวจัิยรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

มกีารพัฒนาความรู

ความสามารถของอาจารย

ประจําหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

สงเสรมิการเขารวมประชุม

วชิาการ/อบรม/สัมมนาทัง้

ระดับชาตแิละระดับสากล 

 จํานวนครั้งการเขารวมประชุม

วชิาการ/อบรม/สัมมนาของ

คณาจารยตอคนตอป 

 การเพิ่มขึ้นของอัตราสวน        

ศ:รศ:ผศ:อ 

 จํานวนผลงานตพีมิพบทความ

วชิาการของคณาจารยตอคนตอ

ป 

 จํานวน/งบประมาณโครงการวจัิย

ของคณาจารยตอคนตอป 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายป 

 ระบบทวภิาค   ภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

 ระบบหนวยการศึกษา (Module)  
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 มภีาคฤดูรอน       

 ไมมภีาคฤดูรอน 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวภิาค  

  - 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

 ระบบการศกึษาตลอดป 

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ).................................................................................. 

 ระบบทวภิาค 

 ในเวลาราชการ  

 นอกเวลาราชการ (ระบุ).................................................................................. 

 ระบบหนวยการศกึษา (Module) 

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ).................................................................................. 
 

2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา  

  หลักสูตร แบบ 1.1 

  1.  สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทสาขาวชิาเคม ีเคมีอุตสาหกรรม เคมเีทคนคิ เคมปีระยุกต  

      วัสดุศาสตร และวศิวกรรมศาสตรที่มคีวามเกี่ยวของ จากสถาบันอุดมศกึษาที่สํานักงาน 

      คณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองแลว  

 2. มเีกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.5 หรอืมปีระสบการณทํางานในภาคอุตสาหกรรมไมนอยกวา 3 ป 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพยีงพอ 

 การปรับตัวในการเรยีนระดับที่สูงขึ้น 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 จัดสอนเสรมิเตรยีมความรูพื้นฐานดานภาษาตางประเทศ 

 จัดการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวติ เทคนคิการเรยีนใน

มหาวทิยาลัย และการแบงเวลา 

 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรกึษาใหแกอาจารยทุกคนทําหนาที่สอดสองดูแล 

ตักเตอืน ใหคําแนะนําแกนักศึกษา 

 จัดกจิกรรมเสรมิความรูเกี่ยวกับการทําวจัิย  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป    

ปการศกึษา 2554 2555 2556 2557 2558 

ภาคการศกึษาที่ 1  2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะรับ                     

แบบ 1.1 - 4 5 - 5 - 5 - 5 - 

จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะสาํเร็จ 

การศกึษา 
                    

แบบ 1.1 - - - - - - 4 5  - 5 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

  ปงบประมาณ 

  2554 2555 2556 

แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

  แผนดนิ เงนิรายได แผนดนิ เงนิรายได แผนดนิ เงนิรายได 

แผนงานบริหารมหาวทิยาลัย 26,252 46,972 24,569 50,610 34,145 76,499 

แผนงานการเรียนการสอน 603,312 106,733 519,703 104,483 645,087 127,195 

แผนงานสนับสนุนวชิาการ 8,694 6,160 8,106 5,578 7,275 9,764 

แผนงานวจิัย 15,717 12,968 13,609 11,040 15,838 14,153 

แผนงานบริการวชิาการแกสังคม 82,213 884 45,261 911 28,597 38,747 

แผนงานการศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

- 

 

348 

 

- 

 

1,558 

 

- 

 

1,348 

 

รวม 736,188 174,064 611,248 174,180 730,942 267,707 

รวมท้ังสิ้น 910,253 785,427 998,649 
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คาใชจายตอหัวนักศกึษาในการผลติบัณฑติ 

      ก.  แบบ 1.1  หลักสูตรละ               136,485  บาท  
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนกิสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเนต 

 อื่นๆ (ระบุ) ศกึษาวจัิยดวยตนเองในหองปฏบิัตกิารและโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกติ กระบวนวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวิทยาลัย  
 -  เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2550  
  และประกาศบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  เรื่อง แนวปฏบิัตกิารเปลี่ยนแผนการ
  ศกึษา การยายสาขาวชิา การรับโอนนักศกึษาและการเทยีบโอนหนวยกติของนักศึกษา 
  บัณฑติศกึษา  

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จํานวนหนวยกติ   

           หลักสูตรแบบ 1.1   จํานวนหนวยกติ  รวมตลอดหลักสูตร   48 หนวยกติ 
 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

 แบบ 1.1 สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท     

จํานวนหนวยกติสะสมตลอดหลักสูตร         48 หนวยกติ 

ก. วทิยานพินธปรญิญาเอก   

209898  ว.คอ. 898 วทิยานพินธปรญิญาเอก      48 หนวยกติ 

 ข. กจิกรรมทางวชิาการ ประกอบดวย 

1. นักศกึษาตองเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับงานวจัิยในการสัมมนาอยางนอยภาค

การศกึษาละ 1 ครัง้ เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศกึษา ในจํานวนการ

สัมมนาดังกลาว ตองเปนการสัมมนารวมกับนักวจัิยจากภาคอุตสาหกรรม อยาง

นอย 1 ครัง้ 

2.  นักศกึษาตองรวมกจิกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของภาควชิา  
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3. นักศกึษาตองเสนอผลงานตอที่ประชุมวชิาการที่มรีายงานการประชุม  อยางนอย  

2 ครัง้      

4. นักศึกษาตองมีผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพหรือไดรับการตอบรับให

ตีพิมพผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติและเปนที่ยอม 

รับในสาขาวิชานั้น ที่มีคณะกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer Review) อยาง

นอย 1  เรื่อง 

5. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุก

ภาคการศกึษา  โดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

คณะ และรวบรวมสงบัณฑติวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

ค. กระบวนวชิาที่ไมนับหนวยกติสะสม 

  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย -  ภาษาตางประเทศ 

  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  -  ไมม ี

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ 

นักศกึษาตองสอบวัดคุณสมบัตใิหเสร็จสิ้นภายในภาคการศกึษาที่สอง  

นักศกึษาที่ไดรับอนุมัตใิหโอนยายแผน จะตองสอบวัดคุณสมบัตภิายในภาคการ  

              ศกึษาที่สองหลังการโอนยาย 

หากสอบไมผาน ใหสอบแกตัวไดอกี 1 ครัง้ ภายใน 1 ภาคการศกึษาปกตถิัดไป 

จ. การสอบประมวลความรู 

นักศกึษาตองสอบประมวลความรูภายในภาคการศกึษาที่สี่  

นักศกึษาที่ไดรับอนุมัตใิหโอนยายแผน จะตองสอบประมวลความรูภายในภาคการ 

              ศกึษาที่สี่หลังการโอนยาย  

หากสอบไมผาน ใหสอบแกตัวไดอกี 1 ครัง้ ภายใน 1 ภาคการศกึษาปกตถิัดไป 
 

Type I.I : Student with Master’s degree       

 Total Credit         48 Credits 

A.  Thesis        48 Credits 

  209898 IC 898  Ph.D. Thesis   48 Credits 

 B.  Academic activities 

1.  A student must present in at least one seminar per semester, totally at least 

three semesters, on the topics related to his/her research. Among those 

seminars, one must have a participation of researcher from industries. 

2.  A student must also participate in other departmental academic activities. 
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3. A student must present scientific/technical work in at least 2 conference 

meetings with proceedings. 

4. A student must have published his/her thesis work or have been accepted to 

publish in an international and approved journal or academic printed matter 

with peer review at least 1 paper. 

5.  At the end of each semester candidates are required to report the progress 

study, for approval by the Graduate Program Administrative Committee. 

 C.  Non-credit courses 

    1.   Graduate School’s requirement : A foreign language 

    2.   Program’s requirement:  None 

 D.  Qualifying examination  

A student must take a qualifying examination within the second semester. 

For an approved transfer-student, one must take a qualifying examination    

  within the second semester. 

Unsuccessful examinee may take a re-examination within the following  

regular semester. 

 E.  Comprehensive examination 

A student must take a comprehensive examination within the forth  

  semester. 

For an approved transfer-student, one must take a comprehensive  

 examination within the forth semester after the transfer. 

Unsuccessful examinee may take a re-examination within the following  

 regular semester. 

 
3.1.3 กระบวนวชิา   

 (1)  หมวดวชิาบังคับ 
   - ไมม ี-  
 (2)  หมวดวชิาเลอืกในสาขาวชิาเฉพาะ  
   - ไมม ี-   
 (3)  หมวดวชิาเลอืกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
   - ไมม ี-  
(4) หมวดวทิยานิพนธและ/หรอืการคนควาแบบอสิระ 
       209898  ว.คอ. 898 วทิยานพินธปรญิญาเอก   48 หนวยกติ 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   

รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6  หลัก  ดังตอไปนี้ 

 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถงึ คณะ  และภาควิชา/สาขาวชิาที่กระบวนวชิานัน้สังกัด 

 2. เลขหลักรอย  แสดงถงึ  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา 

 3. เลขหลักสบิ     แสดงถงึ  หมวดหมูในสาขาวิชา 

 4. เลขหลักหนวย  แสดงถงึ  อนุกรมของหมวดหมูของวิชา  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
  

แบบ 1.1 สําหรับผูมวีุฒิปริญญาโท  

ปท่ี 1 

ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวทิยาลัย - ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวทิยาลัย - 

สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ - สอบวัดคุณสมบัติ - 

สัมมนา - เสนอหัวขอโครงรางวทิยานิพนธ - 

รวม - รวม - 

ปท่ี 2 

ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

209898 ว.คอ. 898 วทิยานิพนธปริญญาเอก 12 209898 ว.คอ. 898 วทิยานิพนธปริญญาเอก 12 

สัมมนา - สอบประมวลความรู - 

รวม 12 รวม 12 

    

ปท่ี 3 

ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

209898 ว.คอ. 898 วทิยานิพนธปริญญาเอก 12 209898 ว.คอ. 898 วทิยานิพนธปริญญาเอก 12 

สัมมนา -     

รวม 12 รวม 12 

    

รวมหนวยกติตลอดหลักสูตร     48    หนวยกติ 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Type I.I : Student with Master’s Degree 

First Year 

First semester credits Second semester credits 

Registration for university services - Registration for university services - 

Pass the foreign language requirement - Pass Qualifying Examination - 

Seminar - Present thesis proposal  

Total - Total - 

 

Second Year 

First semester credits Second semester credits 

209898 IC 898 Ph.D. Thesis 12 209898 IC 898 Ph.D. Thesis 12 

Seminar - Pass Comprehensive Examination - 

Total 12 Total 12 

    

 

Third Year 

First semester credits Second semester credits 

209898 IC 898 Ph.D. Thesis 12 209898 IC 898 Ph.D. Thesis 12 

Seminar -     

Total 12 Total 12 

    

Total credits earned   48  credits 
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3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปทีส่ําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

จํานวน

ผลงานวจัิยรวม 

(จํานวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลาสดุ) 

ปจจุบัน เมือ่เปด

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร. ธรณนิทร  

ไชยเรืองศรี* 

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2536 
18.8 20.2 15.3 17.3 

 

102 (52) 

 (3509901246440) Ph.D. Metallurgy  

University of Leeds, UK 1998 
    

 

2 ผศ.ดร. เกศรินทร  

พมิรักษา*  

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2538 
24.5 7 15.3 17.3 

 

24 (18) 

 (3570400031027) วท.ม.วัสดุศาสตร 

(เทคโนโลยีเซรามกิ) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2540 

    

 

  Dr.techn.(Chemical Technology 

of Inorganic Materials) Vienna 

Univ. of Tech., Austria 2003 

    

 

3 ผศ.ดร.จันทราวรรณ  

พุมชูศักดิ์ * 

วท.บ.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2531 
15.2 22.5 15.3 17.3 

 

35 (28) 

 (3510100492991) วท.ม.(เคม)ี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2533 
    

 

  Ph.D. (Polymer Science and  

Engineering), Lehigh 

University, USA 2000 

    

 

4 ผศ.ดร. ศุภรินทร      

ไชยกลางเมอืง  

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2529 
7 25.8 15.3 17.3 

 

31 (6) 

 (3559900024273) วท.ม.(เคมเีทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2537 
    

 

  Ph.D. (Fuel and Energy) 

University of Leeds, UK 2001 
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ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปทีส่ําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

จํานวน

ผลงานวจัิยรวม 

(จํานวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลาสดุ) 
ปจจุบัน 

เมือ่เปด

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

5 ผศ.ดร.อภินนท   

นันทิยา 

วท.บ.(เคมี) 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 2531 
12.7 21.8 15.3 17.3 

 

24 (20) 

 (3549900117981) M.S. (Ceramic Processing) 

University of Leeds, UK 1996 
    

 

  Ph.D. (Materials  Science) 

University of Leeds, UK 2000 
    

 

 ‘*’ อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

3.2.2 อาจารยประจํา 

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปทีส่ําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

จํานวน

ผลงานวจัิยรวม 

(จํานวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลาสดุ) 

ปจจุบัน เมื่อเปด

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 อ.ดร. กลยุทธ  

ปญญาวุธโธ 

(3540200488376) 
 

วศ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา เจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 2539 

8.4 3.4 18.7 12.8 

 
14 (10) 

   M.S. (Mechanical Engineering) 

U. of Southern California, USA 

2001 

    

 

  Ph.D. (Chemical Engineering)  

U. of Southern Carolina, USA 

2009 

    

 

2 ผศ.ดร. เกศรินทร  

พมิรักษา*  

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2538 
24.5 7 15.3 17.3 

 

24 (18) 

 (3570400031027) วท.ม.วัสดุศาสตร 

(เทคโนโลยีเซรามกิ) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2540 

    

 

  Dr.techn.(Chemical Technology 

of Inorganic Materials) Vienna 

Univ. of Tech., Austria 2003 
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ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปทีส่ําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

จํานวน

ผลงานวจัิยรวม 

(จํานวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลาสดุ) 
ปจจุบัน เม่ือเปด

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

3 ผศ.ดร.จันทราวรรณ  

พุมชูศักดิ์ * 

วท.บ.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2531 
15.2 22.5 15.3 17.3 

 

35 (28) 

 (3510100492991) วท.ม.(เคม)ี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2533 
    

 

  Ph.D. (Polymer Science and  

Engineering), Lehigh 

University, USA 2000 

    

 

4 อ.ดร. ดรรชนี 

พัทธวรากร 

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2540 
19.9 9 18.7 12.8 

 

27 (11) 

 (3500900325968) วท.ด.(วทิยาศาสตรพอลิเมอร)

วทิยาลัยปโตรเลยีมและปโตร

เคม ีจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

2548 

    

 

5 รศ.ดร. ธรณนิทร  

ไชยเรืองศรี* 

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2536 
18.8 20.2 15.3 17.3 

 

102 (52) 

 (3509901246440) Ph.D. Metallurgy  

University of Leeds, UK 1998 
    

 

6 อ.ดร. นงคนุช  

เรืองจติต 

(3520300567774) 

วศ.บ.(วศิวกรรมเคมี)

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

2541 

20 1 18.7 12.8 

 

6 (6) 

  วศ.ม.(วศิวกรรมเคมี)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

2546 

    

 

  วท.ด.(เทคโนโลยี 

ปโตรเคมี) วทิยาลัยปโตรเลยีม

และปโตรเคมี จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย 2550 
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ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปทีส่ําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

จํานวน

ผลงานวจัิยรวม 

(จํานวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลาสดุ) 
ปจจุบัน เม่ือเปด

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

7 อ.ดร. ปริมานันท  

เชิญธงไชย 

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2538 
21.2 4 18.7 12.8 

 

10 (4) 

 (3509901407494) M.Sc. (Chemical Process           

Engineering) University College  

London, UK 2000 

    

 

  Ph.D. (Chemical Engineering) 

University College London, UK 

2006 

    

 

8 อ.ดร. วรพงษ  

เทียมสอน 
วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2540 

 

21.8 
 

15.4 
 

18.7 
 

12.8 
 

15 (10) 

 (3670400107821) วท.ม.(วัสดุศาสตร) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2543 
    

 

  วท.ด.(วัสดุศาสตร) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2550 
    

 

9 อ.ดร. ศักดพิล  

เทียนเสม 

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2533 

 

13.5 

 

30.4 

 

15.3 

 

17.3 

 

12 (3) 

 (3559900021347) วท.ม.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2536 

  
  

 

  วท.ด.(เคม)ี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2542 

   
 

 

10 อ.ดร. ศันศนีย  

คําบุญชู 

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2541 
22.1 2.1 18.7 12.8 

 

13 (9) 

 (3510100172652) M.Sc. (Tech Engineering 

Materials) U. of New South 

Wales, Australia 2002 

   

 

 

  Dr.rer.nat. (Natural Sciences) 

Leopold-Franzens University 

of Innsbruck, Austria 2009 
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ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปทีส่ําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

จํานวน

ผลงานวจัิยรวม 

(จํานวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลาสดุ) 
ปจจุบัน เม่ือเปด

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

11 ผศ.ดร. ศุภรินทร      

ไชยกลางเมอืง  

วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2529 
7 25.8 15.3 17.3 

 

31 (6) 

 (3559900024273) วท.ม.(เคมเีทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2537 
    

 

  Ph.D. (Fuel and Energy) 

University of Leeds, UK 2001 
    

 

12 ผศ.ดร.อภินนท   

นันทิยา 

วท.บ.(เคมี) 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 2531 
12.7 21.8 15.3 17.3 

 

24 (20) 

 (3549900117981) M.S. (Ceramic Processing) 

University of Leeds, UK 1996 
    

 

  Ph.D. (Materials  Science) 

University of Leeds, UK 2000 
    

 

 

3.2.3 อาจารยพเิศษ  

ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

1 รศ. ดร. กาญจนะ แกวกําเนิด 

  

Dr.3eme Cycle ภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2 รศ. ดร .นิทัศน จริะอรุณ 

  

Dr.de.I.N.P.T. ภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

3 รศ.ดร. อนันตเสวก  เหวซึ่งเจริญ 

  

Doctorat de3o 

cycle (Genie 

Alimentaire) 

ภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4 รศ. ศิริพร ดาวพเิศษ 

  

M.Eng. ภาควชิาวศิวกรรมโลหะการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระนครเหนอื 

5 รศ. ดร. สุทิน คูหาเรืองรอง 

  

Ph.D. สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

6 นายนพดล ยศทวี B.Sc., M.A. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

7 Dr. John T. H. Pearce Ph.D. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

8 Prof. Dr. Seiji Isoda D.Sc. Kyoto University, Japan 

9 Prof. Dr. Hiroki Kurata D.Sc. Kyoto University, Japan 

10 Prof. Dr. Makato Shiojiri D.Sc. Kyoto University, Japan 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

11 Prof. Dr. Richard Brydson Ph.D. University of Leeds, UK 

12 Assoc. Prof. Dr. Andrew Brown Ph.D. University of Leeds, UK 

13 Prof. Dr. Fumio Saito Ph.D. IMRAM, Tohoku University, Japan 

14 Assoc. Prof. Dr. Kenji Tsuda Ph.D. IMRAM, Tohoku University, Japan 

15 Prof. Dr. Takarada Takayuki Ph.D. Gunma University, Japan 

16 Prof. Dr. Heiko Hessenkemper Ph.D. Technische Universitat Bergakademie Freiberg (TU-

BAF), Germany 
 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

4.1  ผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

 นักศกึษาตองผานประสบการณภาคสนามในภาคอุตสาหกรรมที่มคีวามรวมมอืกับหลักสูตร  

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรูประสบการณภาคสนามของนักศกึษา มดีังนี้ 

  4.1.1  ทราบที่มาและความสําคัญของปญหาของงานวิจัยตอภาคอุตสาหกรรมไทย 

  4.1.2  สรางความเช่ือมโดยระหวางงานวจัิยกับงานปฏบิัตใินภาคอุตสาหกรรม 

  4.1.3  เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และสรางแนวทางการออกแบบและการดําเนนิการทดลองที่ 

        เหมาะสมเพื่อใหงานวจัิยบรรลุวัตถุประสงค 

4.2 ชวงเวลา  

  เปนไปตามดุลพนิจิรวมของนักศกึษา อาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ และภาคอุตสาหกรรม 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  เปนไปตามดุลพนิจิรวมของนักศกึษา อาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ และภาคอุตสาหกรรม 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 คําอธบิายโดยยอ  

 งานวจัิยระดับปรญิญาเอกในสาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม เปนงานวิจัยเต็มเวลาตามที่

กําหนดในหนวยกติของกระบวนวชิาวทิยานพินธ หัวขอวทิยานพินธตองเปนเรื่องที่สรางองค

ความรูหรอืเทคโนโลยใีหม โดยเฉพาะสําหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย หัวขอวิจัย

ดังกลาวตองรเิริ่มโดยนักศกึษาเปนหลัก รวมกับขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ 

โดยอาศัยที่มาและปญหาจากภาคอุตสาหกรรมเปนแนวทาง 
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5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู  

มาตรฐานผลการเรยีนรูของนักศึกษาในงานวทิยานพินธ มดีังนี้ 

 5.2.1 นักศกึษาสามารถรเิริ่มหัวขอวจัิยจากที่มาและปญหาจากภาคอุตสาหกรรม 

 5.2.2 นักศกึษาสามารถวเิคราะหและสังเคราะหองคความรูจากงานวจัิยที่เคยมมีากอน 

5.2.3 นักศกึษาสามารถออกแบบ ดําเนนิงานวจัิย และมทีักษะขัน้สูงทางเครื่องมอื

วทิยาศาสตร เพื่อสรางองคความรูหรอืเทคโนโลยใีหมได ผานการเรยีนรูดวยตนเองเปน

หลัก โดยมกีารแนะนําจากอาจารยที่ปรกึษาและนักวจัิยอื่น ๆ 

5.2.4 นักศกึษามทีักษะในการเขยีนบทความวิชาการเพื่อตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการ 

5.2.5 นักศกึษามทีักษะในการนําเสนอและโตตอบการวิจารณผลงานวจัิยในงานประชุม

วชิาการและที่ประชุมรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

5.2.6 นักศกึษาสามารถวเิคราะหและสังเคราะหองคความรูจากงานวจัิยที่ดําเนินการดวย

ตนเอง ผานการเขยีนวทิยานพินธที่มคีุณภาพ 

5.3 ชวงเวลา  

 เต็มเวลา ตลอดหลักสูตร 

5.4 จํานวนหนวยกติ  

 แบบ 1.1 ว.คอ. 898 (209898) วทิยานพินธปรญิญาเอก  48 หนวยกติ 

5.5 การเตรยีมการ  

 กจิกรรมเตรยีมความพรอมแกนักศึกษา ประกอบดวย 

 5.5.1  การอบรมฝกระเบยีบวธิวีจัิย 

 5.5.2 การอบรมฝกทักษะการอานและเขยีนภาษาอังกฤษ 

 5.5.3 การอบรมฝกทักษะการใชคอมพวิเตอร 

 5.5.4 การอบรมฝกทักษะทางสถติศิาสตร 

 5.5.5 การอบรมการใชงานเครื่องมอืวทิยาศาสตรตาง ๆ 

          5.5.6 การอบรมความปลอดภัยในการใชสารเคม ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ 

ยั่งยนื         

5.5.7 การกําหนดใหนักศกึษาเขาฟงบรรยายในกระบวนวชิาตาง ๆ ตามดุลพนิิจรวมของ

อาจารยที่ปรกึษาและนักศกึษา 

 5.5.8 การประชุมรวมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อทราบที่มาและความสําคัญของปญหาของงานวจัิย 

5.5.9 การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรมตามดุลพนิจิรวมของนักศกึษา อาจารยที่

ปรกึษา และภาคอุตสาหกรรม 

5.5.10 การสัมมนารวมกับนักศึกษาและคณาจารยอื่น ๆ ในกระบวนวชิาสัมมนาเพื่อใหได  

         แนวคดิที่แตกตาง 
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5.6 กระบวนการประเมนิผล  

− การสอบวัดคุณสมบัติ  

− การรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวทิยาลัยทุกภาค

การศกึษา 

− การเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับงานวจัิยในการสัมมนารวมกับภาคอุตสาหกรรม 

− การรวมกจิกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของภาควชิา  

− การเสนอผลงานตอที่ประชุมวชิาการที่เปนที่ยอมรับของสาขาวชิา 

− การตพีมิพหรอืไดรับการตอบรับใหตพีมิพผลงานในวารสารหรอืสิ่งพมิพทาง

วชิาการที่มคีณะกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer Review) ระดับนานาชาติ  

− การสอบประมวลความรู 

− การสอบวทิยานพินธ 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรยีนรูและกลยุทธการสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา (ไมเกนิ 3 คุณลักษณะ)  

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

1. มคีวามรู ความสามารถ และทักษะในการวิจัย 

   และพัฒนาทางเคมอีุตสาหกรรมขัน้สูง 

กลยุทธการสอน 

- ใหมกีารอบรมฝกเตรยีมทักษะที่จําเปน 

- ใหเรยีนรูดวยตนเอง ผานขอแนะนําของ     

คณาจารยที่ปรกึษาและการฝกปฏบิัตจิาก

ผูเช่ียวชาญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศึกษาอื่น 

คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุม

วชิาการและเขยีนบทความวิชาการลงตพีิมพใน

วารสารวชิาการ 

กจิกรรมนักศึกษา 

- การอบรมฝกระเบยีบวธิวีจัิย 

- การอบรมฝกทักษะการอานและเขยีน

ภาษาอังกฤษ 

- การอบรมฝกทักษะการใชคอมพวิเตอร 

- การอบรมฝกทักษะทางสถิตศิาสตร 

- การอบรมการใชงานเครื่องมอืวทิยาศาสตร 

- การเขาฟงบรรยายในกระบวนวชิาตาง ๆ 

- การประชุมรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรม 

- การสัมมนารวมกับนักศึกษาและคณาจารยอื่น 

- การเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับงานวจัิยในการ

สัมมนารวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- การรวมกจิกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของ

ภาควชิา  

- การเสนอผลงานตอที่ประชุมวชิาการที่เปนที่

ยอมรับของสาขาวิชา 
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

 - การตพีมิพหรอืไดรับการตอบรับใหตพีมิพ

ผลงานในวารสารหรอืสิ่งพิมพทางวชิาการที่มี

คณะกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer 

Review) ระดับนานาชาติ  

- การรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผล

ของบัณฑติวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

- การสอบวัดคุณสมบัติ 

- การสอบประมวลความรู 

-  การสอบวทิยานพินธ 

2. ตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ 

   ยั่งยนื   

กลยุทธการสอน 

- ใหมกีารอบรมสรางความตระหนักในเรื่อง

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยนื 

- ใหเรยีนรูดวยตนเอง ผานขอแนะนําของ     

คณาจารยที่ปรกึษาและการฝกปฏบิัตจิาก

ผูเช่ียวชาญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศึกษาอื่น 

คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

กจิกรรมนักศึกษา 

- การอบรมความปลอดภัยในการใชสารเคม ี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่

ยั่งยนื 

- การประชุมรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรม 

- การสัมมนารวมกับนักศึกษาและคณาจารยอื่น 

3. มคีุณธรรม จรยิธรรม และวุฒภิาวะในการ   

   ประกอบสัมมาชีพ   

กลยุทธการสอน 

- ใหเรยีนรูดวยตนเอง ผานขอแนะนําของ     

คณาจารยทีป่รกึษาและการฝกปฏบิัตจิาก

ผูเช่ียวชาญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

 - ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศึกษาอื่น 

คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุม

วชิาการและเขยีนบทความวิชาการลงตพีิมพใน

วารสารวชิาการ 

กจิกรรมนักศึกษา 

- การอบรมฝกระเบยีบวธิวีจัิย 

- การอบรมฝกทักษะการอานและเขยีน

ภาษาอังกฤษ 

- การอบรมฝกทักษะการใชคอมพวิเตอร 

- การอบรมฝกทักษะทางสถิตศิาสตร 

- การอบรมการใชงานเครื่องมอืวทิยาศาสตร 

- การเขาฟงบรรยายในกระบวนวชิาตาง ๆ 

- การประชุมรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรม 

- การสัมมนารวมกับนักศึกษาและคณาจารยอื่น 

- การเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับงานวจัิยในการ

สัมมนารวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- การรวมกจิกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของ

ภาควชิา  

- การเสนอผลงานตอที่ประชุมวชิาการที่เปนที่

ยอมรับของสาขาวิชา 

- การตพีมิพหรอืไดรับการตอบรับใหตพีมิพ

ผลงานในวารสารหรอืสิ่งพิมพทางวชิาการที่มี

คณะกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer 

Review) ระดับนานาชาติ  

-   การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงาน 

    ผลของบัณฑติวทิยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม  

(1.1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยสุจริต มจีรรยาบรรณทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

(1.2) มวีนิัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง 

ๆ ขององคกรและสังคม 

(1.3) มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 

(1.4) เคารพสทิธแิละรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรขีองความเปน

มนุษย 
 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม  

ผลการเรยีนรู (1.1) :  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยสุจรติ  

มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 

- ใหการอบรมฝกระเบยีบวธิวีจัิย 

- ใหเรยีนรูผานขอแนะนําของคณาจารยที่ปรกึษาและการฝกปฏบิัตจิากผูเช่ียวชาญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

ผลการเรยีนรู (1.2) :  มวีนิัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบยีบและขอบังคับ ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

ผลการเรยีนรู (1.3) :  มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

ผลการเรยีนรู (1.4) : เคารพสทิธแิละรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 
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2.1.3 กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม  

- ความคดิเห็นของคณาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ 

- ผลการประเมนิจากการประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- การสอบวัดคุณสมบัต ิสอบประมวลความรู และการสอบวทิยานพินธ 
 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรยีนรูดานความรู  

(2.1) มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

(2.2) สามารถวเิคราะหปญหา รวมทัง้ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมอืที่เหมาะสมกับการ

แกไขปญหา 

(2.3) สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวชิาที่ศกึษาเพื่อให

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหมๆ  

(2.4) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรยีนรูดานความรู  

ผลการเรยีนรู (2.1) : มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในเนื้อหาที่ศกึษา 

- ใหมกีารอบรมฝกเตรยีมทักษะที่จําเปน 

- ใหเขาฟงบรรยายในกระบวนวชิาตาง ๆ ที่จําเปน 

- ใหเรยีนรูดวยตนเอง ผานขอแนะนําของคณาจารยที่ปรกึษาและการฝกปฏบิัตจิากผูเช่ียวชาญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวิชาการลงตพีมิพใน

วารสารวชิาการ 

ผลการเรยีนรู (2.2) : สามารถวเิคราะหปญหา รวมทัง้ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมอื 

          ทีเ่หมาะสมกับการแกไขปญหา 

-   ใหการอบรมการใชงานเครื่องมอืวทิยาศาสตร 

- ใหเรยีนรูดวยตนเอง ผานขอแนะนําของคณาจารยที่ปรกึษาและการฝกปฏบิัตจิากผูเช่ียวชาญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 
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ผลการเรยีนรู (2.3) : สามารถตดิตามความกาวหนาทางวชิาการ และมคีวามรูในแนวกวางของ 

 สาขาวชิาที่ศกึษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ  

 เทคโนโลยใีหมๆ  

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวิชาการลงตพีมิพใน

วารสารวชิาการ 

ผลการเรยีนรู (2.4) : สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 
 

2.2.3 กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรูดานความรู  

- ความคดิเห็นของคณาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ 

- ผลการประเมนิจากการประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- การสอบวัดคุณสมบัต ิสอบประมวลความรู และการสอบวทิยานพินธ 

- การเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพในวารสารวชิาการ 
 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

(3.1) คดิอยางมวีจิารณญาณและอยางเปนระบบ 

(3.2) สามารถสบืคน รวบรวม ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

(3.3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรยีนรู (3.1) :  คดิอยางมวีิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

- ใหเรยีนรูดวยตนเอง ผานขอแนะนําของคณาจารยที่ปรกึษาและการฝกปฏบิัตจิากผูเช่ียวชาญ 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวิชาการลงตพีมิพใน

วารสารวชิาการ 

ผลการเรยีนรู (3.2) :  สามารถสบืคน รวบรวม ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชใน

การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

- ใหเรยีนรูดวยตนเอง ผานขอแนะนําของคณาจารยที่ปรกึษาและการฝกปฏบิัตจิากผูเช่ียวชาญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 
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- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวิชาการลงตพีมิพใน

วารสารวชิาการ 

ผลการเรยีนรู (3.3) :  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

- ใหเรยีนรูดวยตนเอง ผานขอแนะนําของคณาจารยที่ปรกึษาและการฝกปฏบิัตจิากผูเช่ียวชาญ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 
 

2.3.3 กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา  

- ความคดิเห็นของคณาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ 

- ผลการประเมนิจากการประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- การสอบวัดคุณสมบัต ิสอบประมวลความรู และการสอบวทิยานพินธ 

- การเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพในวารสารวชิาการ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผดิชอบ  

(4.1) มมีนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยาง

มปีระสทิธภิาพ 

(4.2) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูรเิริ่มแสดงประเด็นใน

การแกไขสถานการณทัง้สวนตัวและสวนรวม พรอมทัง้แสดงจุดยนือยางพอเหมาะทัง้ของตนเอง

และของกลุม 

(4.3) มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทัง้ของตนเองและทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง 
 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ  

ผลการเรยีนรู (4.1) :  มมีนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

- การอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพใน

วารสารวชิาการ 
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ผลการเรยีนรู (4.2) :  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผู 

รเิริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทัง้สวนตัวและสวนรวม พรอมทัง้ 

แสดงจุดยนือยางพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพใน

วารสารวชิาการ 

- ใหมกีารสอบวัดคุณสมบัต ิสอบประมวลความรู และการสอบวทิยานพินธ 

ผลการเรยีนรู (4.3) :  มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพ 

อยางตอเนื่อง 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพใน

วารสารวชิาการ 
 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ  

- ความคดิเห็นของคณาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ 

- ผลการประเมนิจากการประชุมสัมมนารวมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- การสอบวัดคุณสมบัต ิสอบประมวลความรู และการสอบวทิยานพินธ 

- การเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพในวารสารวชิาการ 
 

2.5 ทักษะในการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

(5.1) มทีักษะในการใชเครื่องมอืที่จําเปนที่มอียูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอยางเหมาะสม 

(5.2) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณติศาสตร หรอืนําสถติมิาประยุกตใชในการ

แกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

(5.3) สามารถสื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปลาและการเขยีน เลอืกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 
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2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผลการเรยีนรู (5.1) :  มทีักษะในการใชเครื่องมอืที่จําเปนที่มอียูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ 

การใชสารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยางเหมาะสม 

- การอบรมฝกทักษะการใชคอมพวิเตอร 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

-  ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวิชาการลงตพีมิพใน 

วารสารวชิาการ 

ผลการเรยีนรู (5.2) :  สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณติศาสตร หรอืนําสถติมิา 

ประยุกตใชในการแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

- การอบรมฝกทักษะทางสถิตศิาสตร 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

ผลการเรยีนรู (5.3) :  สามารถสื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปลาและการเขยีน เลอืกใช 

รูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

- ใหมปีระสบการณรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ใหมกีารประชุมสัมมนารวมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

-  ใหมกีารฝกนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการและเขยีนบทความวิชาการลงตพีมิพใน  

 วารสารวชิาการ 

-   ใหมีการสอบปากเปลาเพื่อวัดคุณสมบัต ิประมวลความรู และสอบวทิยานพินธ 
 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชงิตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

- ความคดิเห็นของคณาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ 

- ผลการประเมนิจากการประชุมสัมมนารวมกับนักศกึษาอื่น คณาจารย และภาคอุตสาหกรรม 

- การสอบวัดคุณสมบัต ิสอบประมวลความรู และการสอบวทิยานพินธ 

- การเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพในวารสารวชิาการ 

 

 



 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสูกระบวนวชิา (Curriculum mapping)  

   

กระบวนวชิา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

 

ทักษะทาง

ปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะหเชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ว.คอ. 898 (209898) วทิยานพินธปรญิญาเอก 

48 หนวยกติ 
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ผลการเรยีนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

คุณธรรม จรยิธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยสุจรติ มจีรรยาบรรณ 

        ทางวิชาการและวชิาชีพ       

(1.2)  มวีนัิย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและ  

        ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(1.3)  มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไขขอขัดแยงและ 

        ลําดับความสําคัญ 

(1.4)  เคารพสทิธแิละรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรขีองความ 

       เปนมนุษย 

ความรู 

(2.1)  มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

(2.2)  สามารถวเิคราะหปญหา รวมทัง้ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

        กับการแกไขปญหา 

(2.3)  สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ และมคีวามรูในแนวกวางของสาขาวชิาที่ 

        ศกึษา เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหมๆ  

          (2.4)  สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ทักษะทางปญญา 

(3.1)  คดิอยางมวีิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(3.2) สามารถสบืคน รวบรวม ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไข 

       ปญหาอยางสรางสรรค 

(3.3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

(4.1)  มมีนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

       ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

          (4.2)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูรเิริ่มแสดง 

        ประเด็นในการแกไขสถานการณทัง้สวนตัวและสวนรวม พรอมทัง้แสดงจุดยืนอยาง 

        พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม 

(4.3) มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(5.1) มทีักษะในการใชเครื่องมอืที่จําเปนที่มอียูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใช 

       สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยางเหมาะสม 

(5.2) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณติศาสตร หรอืนําสถติมิาประยุกตใชในการ 

       แกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

(5.3) สามารถสื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปลาและการเขยีน เลอืกใชรูปแบบของสื่อ 

       การนําเสนออยางเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน  

 ใชระบบอักษรลําดับขัน้และคาลําดับขัน้ในการวัดและประเมนิผลการศกึษาในแตละกระบวนวิชา              

โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขัน้เปน 3  กลุม  คือ อักษรลําดับขัน้ที่มีคาลําดับขั้น  อักษรลําดับขั้นที่

ไมมคีาลําดับขั้น  และอักษรลําดับขัน้ที่ยังไมมกีารประเมนิผล  

  (1) อักษรลําดับขัน้ที่มคีาลําดับขัน้  ใหกําหนด  ดังนี้ 

   อักษรลําดับขัน้ ความหมาย        คาลําดับขัน้ 

    A ดเียี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดมีาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดพีอใช (fairly good) 2.50 

    C พอใช (fair)  2.00 

   D+ ออน (poor)  1.50 

    D ออนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 (2) อักษรลําดับขัน้ที่ไมมคีาลําดับขัน้  ใหกําหนด  ดังนี้ 

  อักษรลําดับขัน้  ความหมาย 

   S เปนที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไมเปนที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เขารวมศกึษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวชิา (withdrawn) 

 (3) อักษรลําดับขัน้ที่ยังไมมกีารประเมนิผล  ใหกําหนด ดังนี้ 

  อักษรลําดับขัน้  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไมสมบูรณ  (incomplete) 

   P การเรยีนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress) 

   T วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ (thesis/independent study 

    ยังอยูในระหวางดําเนนิการ  in progress) 

  กระบวนวชิาบังคับของสาขาวชิา นักศกึษาจะตองไดคาลําดับขัน้ไมต่ํากวา C หรอื S มฉิะนัน้

จะตองลงทะเบยีนเรยีนซ้ําอีก 

  กระบวนวชิาที่กําหนดใหวัดและประเมนิผลดวยอักษรลําดับขัน้ S หรอื U ไดแกกระบวนวชิา   

วทิยานพินธ 209898 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ทวนสอบวัดคุณสมบัต ิสอบประมวลความรู และสอบวิทยานพินธตามที่ระบุใน มคอ. 3 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  ประเมนิจากบัณฑติที่จบ 

  ประเมนิจากผูใชบัณฑติ 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  หลักสูตร แบบ 1 

1. ปฏบิัตคิรบตามเงื่อนไขอื่น ๆ ของสาขาวิชา  

2. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

3. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. สอบผานการสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination)  

5. สอบผานการสอบประเมินผลวทิยานพินธ 

6. ผลงานวทิยานพินธ ตองไดรับการตพีมิพ หรอืไดรับการตอบรับใหตพีมิพผลงานในวารสาร 

      หรอืสิ่งพมิพทางวิชาการระดับนานาชาติ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ที่มคีณะกรรมการ  

      ภายนอกกลั่นกรอง (Peer Review) อยางนอย 1 เรื่อง สําหรับแบบ 1.1  

7. เปนผูมคีุณสมบัตคิรบถวนตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกยีรติ 

    และศักดิข์องนักศกึษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปรญิญา ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง อนุปรญิญา หรือประกาศนยีบัตรของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) สงเสรมิอาจารยใหมกีารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสรมิการสอนและการ

วจัิยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศกึษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวชิาชีพใน

องคกรตางๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืตางประเทศ หรอืการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

(1) สงเสรมิอาจารยใหมกีารเพิ่มพูนความรู สรางเสรมิประสบการณเพื่อสงเสรมิการสอนและ

การวจัิยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วชิาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืตางประเทศ หรอืการ

ลาเพื่อเพิ่ม พูนประสบการณ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชพีดานอื่นๆ  

(1) การมสีวนรวมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

(2) มกีารกระตุนอาจารยทําผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) สงเสรมิการทําวจัิยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 



 41 

หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบรหิารหลักสูตร  

1. เปนไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
2. มคีณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม ทําหนาที่พจิารณาให 

      ความเห็นชอบการจัดการเรยีนการสอน การเปด-ปด  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวน  
      วชิา และรับผิดชอบการจัดการเรยีนการสอน 

3. มกีารจัดทําแผนการสอน   และเกณฑการวัดและประเมนิผล 
4. มกีารจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแกนักศกึษา 
5. มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ 
    การศกึษาในโอกาสที่บัณฑติกลับมารับปรญิญา 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรยีนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

 บรหิารผานคณะกรรมการบรหิารคณะวทิยาศาสตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 

2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนท่ีมอียูเดมิ 

2.2.1  หนังสอื (เฉพาะในหองสมุดคณะวทิยาศาสตร)  จํานวน 72,000  เลม 

2.2.2  วารสารที่เกี่ยวของ (เฉพาะที่มรูีปเลมในหองสมุดมหาวทิยาลัยเชียงใหม) จํานวน   23 

         รายการ 

1. Acta chemica Scandinavica. Series A: Physical and inorganic chemistry 

2. Acta chemica Scandinavica. Series B: Organic chemistry and biochemistry 

3. Acta crystallographica. Section A, Crystal physics, diffraction, theoretical and 

general crystallography 

4. Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography 

5. Acta crystallographica. Section B, Structural science 

6. Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications 

7. Chemical abstracts 

8. Chemical & engineering news 

9. Chemical engineering and processing 

10. Cement and concrete research 

11. Ceramic abstracts 

12. Chiang Mai journal of science 
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13. Chiang Mai University journal of natural sciences 

14. Fuel processing technology 

15. Industrial technology review 

16. Materials science and engineering B 

17. Oil and gas journal 

18. Oil & gas science and technology 

19. Physical Chemistry Chemical Physics 

20. Thailand Industrial Today 

21. Waste and Energy Thailand 

22. Water resources research 

23. Water treatment journal   
 

2.2.3  ฐานขอมูลอเิล็กทรอนกิส จํานวน  32  รายการ 

1. Academic Search Elite  

2. ACM Digital Library 

3. ACS Publications  

4. AIP (American Institute of Physics and American Physical Society)  

5. APS (American Institute of Physics and American Physical Society) 

6. Cambridge Journals Online  

7. Dissertations Full Text in PDF format  

8. H.W. Wilson  

9. IEEE/IEE Electronic Library (IEL)  

10. Muse Global  

11. Nature Online  

12. NetLibrary Online e-Books  

13. ProQuest ABI/INFORM Complete 

14. ProQuest Dissertations & Theses 

15. Science Online  

16. ScienceDirect  

17. ScienceDirect e-Books  

18. SciFinder On Web  

19. Scopus  
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20. Spinger Link e-Books  

21. SpringerLink – Journal 

22. Taylor & Francis  

23. The World Bank e-Library  

24. Virtual Library Databases  

25. Web of Science  

26. Wiley InterScience (Blackwell Synergy)  

27. CMU e-Rare Books (ฐานขอมูลเอกสารหายากอเิล็กทรอนกิส) 

28. CMU e-Research (ฐานขอมูลงานวิจัยอเิล็กทรอนกิส) 

29. CMU e-Theses (ฐานขอมูลวทิยานพินธอเิล็กทรอนกิส) 

30. CMU Scholarly Research Report (ฐานขอมูลวิชาการของนักวจัิย

มหาวทิยาลัยเชียงใหมที่เผยแพรในฐานขอมูลสากล) 

31. e-Books (หนังสืออเิล็กทรอนกิส) 

32. Thai University Library Digital Collection (ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 

วทิยานพินธ รายงานการวจัิย รวบรวมจากมหาวทิยาลัยทั่วประเทศ) 
 

2.2.4  อาคารสถานท่ี   

ภาควชิาเคมอีุตสาหกรรมมอีาคาร 4 หลัง คือ อาคารเคมีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร อาคาร

ซิลิเกต อาคารเครือซิเมนตไทย 1 และอาคารเครือซิเมนตไทย 2 มีหองเรียน 7 หอง และมี

หองปฏิบัติการ 8 หอง  ไดแก ปฏิบัติการกลาง  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอรปฏิบัติการโลหะวิทยา

และการตอโลหะ-เซรามิก ปฏิบัติการเช้ือเพลิงและปโตรเคมี ปฏิบัติการปญหาพิเศษ ปฏิบัติการ

วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลยี ซิลิเกต ปฏิบัติการแกว และปฏิบัติการแบบพิมพปูนปลาสเตอรและ

การขึ้นรูป 

  2.2.5 ครุภัณฑวจัิย  

มีทั้งหมด 168 รายการ เชน อะตอมมิกแอปซอรฟชันสเปกโทรมิเตอร แกสโครมาโทรกราฟ    

ยูว-ีวสิเิบลิสเปกโทรมเิตอร เครื่องวัดขนาดอนุภาคดวยการเลี้ยวเบนเลเซอร เปนตน 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเตมิ 

ปงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 2557 

ครุภัณฑที่ตองการเพิ่ม* - 1 2 1 1 

บุคลากรที่ตองการเพิ่ม** 1 - 1 - - 

 

http://library.cmu.ac.th/cmul/node/179
http://library.cmu.ac.th/cmul/node/180
http://library.cmu.ac.th/cmul/node/181
http://library.cmu.ac.th/cmul/node/182
http://library.cmu.ac.th/cmul/node/182
http://library.cmu.ac.th/cmul/node/183
http://library.cmu.ac.th/cmul/node/185
http://library.cmu.ac.th/cmul/node/185
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* ครุภัณฑที่ตองการเพิ่ม 

ปงบประมาณ 2554 - เครื่องอัดรดีพลาสตกิ   2 ลานบาท  

ปงบประมาณ 2555 - เครื่องแกสโครมาโทกราฟ  3 ลานบาท 

   - เครื่องบดแบบพลาเนทารี  2 ลานบาท 

ปงบประมาณ 2556 - เครื่องผสมพอลเิมอรแบบผสมภายใน  4 ลานบาท 

ปงบประมาณ 2557 - เครื่องวเิคราะหอุณหภาพเชิงอนุพันธุ 4 ลานบาท 

** บุคลากรที่ตองการเพิ่ม ปรญิญาเอกทัง้หมด 2 คน (ทดแทนอาจารยที่เกษยีณอายุ ป 2553 

และ 2555)  

3. การบรหิารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 

Uคุณลักษณะของอาจารยใหม 

 ตองมคีุณวุฒไิมตํ่ากวาปรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เคมเีทคนคิ 

วศิวกรรมเคมี เคม ี หรอืสาขาที่เกี่ยวของ ในกรณทีี่สวนงานมเีหตุผลหรอืความจําเปนพิเศษ อาจขอ

อนุมัตติอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลัยเชียงใหม (ก.บ.) ยกเวนใหบรรจุผูมคีุณวุฒิ

ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทาเปนกรณพีเิศษเฉพาะรายได (รายละเอยีดตามเอกสารภาคผนวก โดยเปนผูมี

คุณสมบัตทิั่วไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหมวาดวย การบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2553) 

Uการคัดเลอืกอาจารยใหม 

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ใชหลักเกณฑการพจิารณาคัดเลอืกพนักงาน

มหาวทิยาลัยสายวชิาการ ตามประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง 

หลักเกณฑการคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวทิยาลัย (รายละเอยีดตามเอกสารภาคผนวก) 

Uขัน้ตอนการคัดเลือกอาจารยใหม 

1. เมื่อคณะ ฯ ไดรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวทิยาลัยแลว คณะฯ แจงขออนุมัตดิําเนนิ 

การคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวทิยาลัยตอประธาน ก.บ. โดยระบุคุณสมบัตเิฉพาะ

ตําแหนง 

2. แตงตัง้ผูเกี่ยวของจํานวนไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุเปน 

พนักงานฯ 

3. คณะกรรมการคัดเลอืกเปนผูพจิารณากําหนดขั้นตอน วธิกีารคัดเลอืก ตลอดจนเงื่อนไข

ตามมาตรฐานกําหนดและภาระงานที่ตองปฏบิัตขิองแตละตําแหนง 

4. ประกาศรับสมัคร และดําเนนิการสอบคัดเลอืกตามวธิกีารที่คณะกรรมการคัดเลอืกตาม

วธิกีารที่คณะกรรมการคัดเลอืกกําหนด และประกาศผลการสอบคัดเลอืก 
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5. ดําเนนิการขอบรรจุผูไดรับการคัดเลอืกเปนพนักงานมหาวทิยาลัย ตัง้แตวันที่มาปฏบิัตงิาน 

แตไมกอนวันประกาศผลการคัดเลอืกและวันที่สําเร็จการศึกษา โดยใหมกีารทดลองงาน 1 ป และมกีาร

ประเมนิการปฏบิัติงานทุกป ๆ ละ 1 ครัง้ 
 

3.2 การมสีวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรยีน

การสอน ประเมนิผล และใหความเห็นชอบการประเมนิผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

เตรยีมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย

ตามหลักสูตร และไดบัณฑติเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงคโดยความเห็นชอบของ

คณะและมหาวทิยาลัย 
 

3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ  

การแตงตัง้อาจารยพเิศษ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ไดพจิารณาถงึความเช่ียวชาญของ

อาจารยพเิศษและความจําเปนทางดานวิชาการ จึงจะดําเนนิการแตงตั้งอาจารยพเิศษ ซึ่งมี

กระบวนการดังนี้ 

• สาขาวิชาเสนอรายช่ืออาจารยพเิศษใหคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพจิารณาใหความเห็นชอบ 

• สาขาวิชาดําเนนิการเสนอแตงตัง้อาจารยพเิศษพรอมแนบเอกสารแบบตอบรับและประวัตขิอง

อาจารยมายังคณะ 

• คณะฯ ตรวจสอบและนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจําคณะใหความ

เห็นชอบ 

• คณะฯ เสนอบัณฑติวทิยาลัยตรวจสอบและเสนอมหาวิทยาลัยแตงตัง้อาจารยพเิศษ 
 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

มกีารกําหนดคุณสมบัตบิุคลากรใหครอบคลุมภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลอืกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน ดังนี้ 

4.1.1 คุณลักษณะของนักวทิยาศาสตร 

ตองมคีุณวุฒไิมตํ่ากวาปรญิญาตรทีางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี หรอืคุณวุฒิ

อยางอื่นที่เทยีบเทาไดในระดับเดยีวกัน    

4.1.2 คุณลักษณะของพนักงานวิทยาศาสตร 

ตองมคีุณวุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพหรอืคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบเทาไดในระดับเดยีวกัน 

ในสาขาวิชาดานวทิยาศาสตร   
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4.1.3 คุณลักษณะของพนักงานชาง 

ตองมคีุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพหรอืคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบเทาไดในระดับเดยีวกัน 

ในสาขาวิชาทางดานชางกายอุปกรณ ชางทันตกรรม ชางพมิพ ชางอเิล็กทรอนกิส ชาง

เขยีนแบบ ชางคอมพวิเตอร ชางเครื่องยนต ชางเทคนคิ และชางไฟฟา อยางใดอยาง

หนึ่ง หรอืทางสวนงานตนสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะ

งานที่ปฏบิัติ    

(รายละเอยีดตามเอกสารภาคผนวก โดยเปนผูมคีุณสมบัตทิั่วไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม

วาดวย การบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และตามประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหมเรื่องมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวทิยาลัย 24 กันยายน พ.ศ. 2553) 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏบิัตงิาน 

มกีารพัฒนาบุคลากรใหมพีัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสรมิประสบการณในภาระงานที่

รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรอืหนวยงานใหเกดิการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวจัิยสถาบัน  
 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรกึษาดานวชิาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 

คณะมกีารแตงตัง้อาจารยที่ปรกึษาทางวชิาการใหแกนักศกึษาทุกคน โดยนักศกึษาสามารถ

ปรกึษากับอาจารยที่ปรกึษาในการวางแผนการเรยีน การแนะนําแผนการเรยีนในหลักสูตร การ

เลอืกและวางแผนสําหรับอาชีพ และการใชชีวติในมหาวทิยาลัย โดยอาจารยที่ปรกึษาตองกําหนด

ช่ัวโมงใหคําปรกึษา (Office Hours) เพื่อใหนักศกึษาเขาปรกึษาได นอกจากนี้ ตองมทีี่ปรกึษา

กจิกรรมเพื่อใหคําปรกึษาแนะนําในการจัดทํากจิกรรมแกนักศกึษา 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  

นักศกึษาที่ถูกลงโทษ มสีทิธยิื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วัน นับแตวัน

รับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสอืพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานงาน

วนิัย กองพัฒนานักศกึษา และใหคณะกรรมการอุทธรณ พจิารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

นับตัง้แตวันที่ไดรับหนังสอือุทธรณ โดยคําวนิจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถอืเปนที่สิ้นสุด 
 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 มกีารตดิตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกจิ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทศิทางของตลาดแรงงานทัง้ในระดับทองถิ่น และประเทศ  

 ใหมกีารสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพงึพอใจของผูใชบัณฑติกอนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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7.ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนบีงชี้ผลการดาํเนนิงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา      

7.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  มสีวนรวมในการประชุม 

      เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

7.2 มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2  ท่ีสอดคลองกับกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

X X X X X 

7.3 มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

      (ถาม)ี ตามแบบ มคอ .3  และ มคอ .4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ 

      ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนิน 

      การของประสบการณภาคสนาม  (ถาม)ี ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6   

      ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7  ภายใน 

       60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

7.6 มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี 

      กาํหนดใน มคอ .3  และ มคอ 4. (ถาม)ี ทุกรายวชิาท่ีเปดสอน ในแตละ 

      ปการศึกษา 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

7.7 มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ 

      ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

      มคอ .7  ปท่ีแลว 

 

  
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

7.8 อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัด 

      การเรียนการสอน 

X X X X X 

7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชีพ 

      อยางนอยปละ 1  คร้ัง 

X X X X X 

7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา 

      วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50  ตอป 

X X X X X 

7.11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมท่ีมตีอคุณภาพ 

      หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

      X X 

7.12  ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

        X 

7.13  นักศึกษามงีานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมตํ่ากวารอยละ 80     X 

7.14  บัณฑติท่ีไดงานทําไดรับเงนิเดอืนเร่ิมตนไมตํ่ากวาเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด     X 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

  มกีารประเมนิผลการสอนของอาจารยโดยนักศกึษา และนําผลการประเมินมาวเิคราะหเพื่อ

 หาจุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม 

 โดยอาจารยแตละทาน 

  มกีารประเมนิผลการเรียนรูของนักศกึษาโดยการสอบ  

  มกีารประเมนิผลการเรียนรูของนักศกึษาโดยการปฏบิัตงิานกลุม 

  วเิคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรยีนรูของนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธการสอนให

 เหมาะสมกับนสิติแตละช้ันป โดยอาจารยแตละทาน 
 

 1.2 การประเมนิทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนักศกึษาไดประเมนิผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทัง้ในดานทักษะ กลยุทธการสอน 

 และการใชสื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมนิโดยนักศึกษาปสุดทาย 

 ประเมนิโดยบัณฑติที่สําเร็จการศกึษา 

 ประเมนิโดยผูใชบัณฑติ/ผูมสีวนไดสวนเสยีอื่นๆ 
 

3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมกัน

จัดเตรยีมขอมูลผลการดําเนินงานหลักสูตรและประเมินผลการดําเนินงานในเบื้องตน เพื่อประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมนิอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตัง้จากมหาวทิยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

      ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปญหาของ

การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงกระบวน

วิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ 
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