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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  
 และคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Industrial Chemistry 
  (International Program) 

   
2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ  

 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) 
  : ชื่อย่อ    ปร.ด. (เคมีอุตสาหกรรม) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Industrial Chemistry) 
  : ชื่อย่อ    Ph.D. (Industrial Chemistry) 
 
4. วิชาเอก   ไม่มี 

 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต  

6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1  รูปแบบ  
 หลักสูตร แบบ 1.1  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปี การศึกษา 
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6.2  ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย  
  ภาษาอังกฤษ 

 6.3  การรับเข้าศึกษา  
  นักศึกษาไทย  
   นักศึกษาต่างชาติ  

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
  ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
  รูปแบบของการร่วม 
    ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 
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8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 
9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 นักวิจัยและพัฒนา 
 นักวิทยาศาสตร์ 
 นักวิเคราะห์ 
 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต 
 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 
 อาจารย์ 
 เจ้าของกิจการ 

 
10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ

ท่ี 

ช่ือ-สกุล วุฒิ

การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ี

จบ 

หมายเลขบัตร

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ธรณินทร์  

ไชยเรืองศรี 

Ph.D. Metallurgy University of Leeds, UK 1998 

 

3509901246xxx 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

2 ผศ.ดร.เกศรินทร์     

พิมรักษา 

         

Dr.techn

. 

Chemical Technology 

of  Inorganic Materials 

(Ceramics) 

Vienna University of 

Technology, Austria 

2003 

 

 

3570400031xxx 

  วท.ม. วัสดุศาสตร์ (เทคโนโลยี

เซรามิก) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

 

 

  วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538  

3 ผศ.ดร.จันทราวรรณ 

พุ่มชูศักดิ์  

Ph.D. Polymer Science and  

Engineering 

Lehigh University, USA 2000 

 

3510100492xxx 

  วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533  

  วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531  

 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ตั้ง  
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กล่าวถึง การปฏิรูปประเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็น
สภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ใน
สังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลาย
ด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็
ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชน ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว 
ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ ก าลังเร่งพัฒนา
นวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ใน
สนามแข่งขันของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ประเทศไทยได้ พัฒนาทางเศรษฐกิจทั้ งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม มีการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมทั้งจากผลิตผลการเกษตร และจากการใช้วัตถุดิบ
อุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะขาด
แคลนบุคลากรทั้งระดับแรงงานช่างฝีมือ และผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้นการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทางเคมีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึ งตนเองให้ได้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ความส าคัญของการผลิตบุคลากรด้าน
วิชาการระดับสูงสู่วงการอุตสาหกรรมและการผลิต รวมทั้งวงการการศึกษาของประเทศไทยเด่นชัดขึ้น โดย
จะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  
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 ส าหรับสถานะด้านเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนในเชิ งโครงสร้างที่ต้องพ่ึงพิงการ
น าเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ า การผลิต
อาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้ มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตและการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง ท าให้
เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและผลกระทบในด้านสังคมตามมา ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยต่างอยู่ในระดับต่ าและตกเป็นรองประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นคู่แข่งทางการค้า  
พันธกิจหนึ่งของการพัฒนาประเทศจึงมุ่งเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีการปรับโครงสร้างการผลิตบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุด
แข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็นไทย และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้ค านึงถึง
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ประกอบกับการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้ในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จึงท าให้เกิดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เช่น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมเซรามิก เป็นต้น รวมถึงท าให้ลักษณะการท างาน
ของคนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กล่าวถึงสถานะด้านสังคมของประเทศ
ไทยว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโน้มการพัฒนาคนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
การพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว โดยจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 8.5 ปี ในปี 2548 และมีคนไทยที่คิดเป็นท าเป็นร้อยละ 60 ของประชากร ส่วนการ
ขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากขึ้น แต่ความสามารถในการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงน าความรู้ไปปรับใช้ของ
คนไทยยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ จึงเป็นประเด็นที่ต้องเร่งให้ความส าคัญระยะต่อไป ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงยัง
ขาดแคลนทั้งประเทศ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า ตลอดจนการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่
ในระดับต่ า จึงเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศและเป็นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศ ขณะเดียวกันคนไทยก าลังประสบ
ปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ โดยขาดการคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จะเป็นหลักสูตรที่ช่วย
ส่งเสริมและสอดคล้องกับพันธกิจหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางเคมีอุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน ภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 10 
คนต่อประชากร 10,000 คน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปพร้อมกับการรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
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13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
13.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์ทางดานเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น การเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็น
สภาพไร้พรมแดนของสังคมโลก และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จึงค านึงถึงความตองการองค
ความรู กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถที่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการก าลังคนทางวิชาการระดับสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าตามมาตรฐานสากลที่
มุ่งเน้นการวิจัย เป็นศูนย์กลางความรู้ชั้นสูงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องการลดจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทยในเชิงโครงสร้างที่โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยซึ่งอยู่ในระดับต่ าและตกเป็นรองประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นคู่แข่ง
ทางการค้า ความสามารถในการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงน าความรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพ
การศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และเพ่ือให้
บรรลุพันธกิจหนึ่งของการพัฒนาประเทศซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน 
ภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จึงไดรับการออกแบบ
ใหสามารถพัฒนาคนรุนใหมใหเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล อันไดแกการพัฒนาศักยภาพที่จะสราง
สรรคองคความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการผลิตแบบพ่ึงพาตนเองได มีความรูเชิงประยุกตที่สามารถ
พัฒนาเปนทักษะชั้นสูงเฉพาะตัว มีศักยภาพที่จะเลือกและติดตามองคความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ 
ที่เหมาะสมดวยตนเอง ในขณะเดียวกันตองเปนผูที่มีคุณธรรม ยกยองและเชื่อถือในความดีงาม มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถถายทอดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดีและถูกตองตอผู
ที่เก่ียวของและคนรุนตอๆ ไป 
  
13.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีปณิธานและความมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และ
ถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและการประยุกต์เผยแพร่ 
โดยมีวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า มีความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปสู่ปณิธานและความมุ่งหวังดังกล่าว และ
ตอบสนองพันธกิจตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาชั้นสูงและการผลิตผลงานวิจัย กล่าวคือ 
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1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตเป็น
คนดีมีความรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน และขยายผลสู่การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
 
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
 14.1 กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน                                      
  ไม่มี 

14.2 กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียนร่วมได้ 
  ไม่มี 
14.3 การบริหารจัดการ   
  ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 เคมีอุตสาหกรรม เป็นศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวการประยุกต์เคมีในขั้นตอนการปรับปรุง
คุณภาพวัตถุดิบ การเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปรับปรุง
กระบวนการผลิตและคิดค้นกระบวนการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งแสวงหาทักษะในระดับ
อุตสาหกรรมเคมีย่อส่วน 

1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที:่  
1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้

ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ทางเคมีอุตสาหกรรมชั้นสูงกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการอย่างมีเหตุและผล แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไปยังผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต  มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง    
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
รวมทุก 5 ปี ในด้านความพึงพอใจ 
ภาวะการได้งานของบัณฑิต และ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
 

มีการก าหนดทิศทางการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และสามารถน าไปต่อ
ยอดในภาคอุตสาหกรรมหรือ
ชุมชน 

 สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อศึกษา
และพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปต่อยอดได้ 

 การแสวงหาประเด็นปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน  

 สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน  

 

 จ านวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
 จ านวนงานวิจัยร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน 
 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ 
 จ านวนนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมหรือเป็นส่วนหนึ่งทาง
การค้า 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 

มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/อบรม/สัมมนาทั้ง
ระดับชาติและระดับสากล 

 จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/อบรม/สัมมนาของคณาจารย์
ต่อคนต่อปี 

 การเพ่ิมข้ึนของอัตราส่วน ศ:รศ:ผศ:อ 
 จ านวนผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ

ของคณาจารย์ต่อคนต่อปี 
 จ านวน/งบประมาณโครงการวิจัยของ

คณาจารย์ต่อคนต่อปี 
 จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
 ระบบรายปี 
 ระบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  
 มีภาคการศึกษาพิเศษ       
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
  - ไม่มี - 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

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

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

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

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  (เดือน.................ถึง.......................) 
    ในเวลาราชการ 

                      นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................  
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1.1 

1. ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องการรับสมัครเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค เคมีประยุกต์     วัสดุ

ศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองแล้ว 

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี  
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา

เคมีอุตสาหกรรม 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
 อ่ืนๆ .....................................    

  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน 

 ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย  
 อ่ืนๆ …………………………………    
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคการศึกษาที่ 1  2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรบั                     

แบบ 1.1 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 

การศึกษา 
                    

แบบ 1.1 - - - - - 5 - 5  - 5 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณของคณะ ในระยะเวลา 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ
เสนอต้ังงบประมาณ   
  ปีงบประมาณ  

  2560 2561 (ประมาณการ) 2562 (ประมาณการ) 

แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

  แผ่นดิน เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 44,239,400 21,235,100 46,451,400 22,296,900 48,773,900 23,411,700 

แผนงานการเรียนการสอน 301,566,700 64,085,700 316,645,000 67,290,000 332,477,300 70,654,500 

แผนงานสนับสนุนวิชาการ 934,800 3,296,000 944,100 3,329,000 953,600 3,495,400 

แผนงานวิจัย 0 18,493,600 0 19,418,300 0 20,389,200 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 7,900,000 15,095,900 7,979,000 15,246,900 8,058,800 16,009,200 

แผนงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

0 375,000 0 393,800 0 413,400 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา 16,283,900   16,446,700   16,611,200   

รวม 370,924,800 122,581,300 388,466,200 127,974,900 406,874,800 134,373,400 

รวมทั้งสิ้น 493,506,100 516,441,100 541,248,200 

 
 2.  ค่าใช้จ่ายต่อหัว แบบ 1.1  หลักสูตรละ 206,904 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ

ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

           หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   หลักสูตร แบบ 1.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

         ก.  ปริญานิพนธ์       48 หน่วยกิต 

 209898   ดุษฎีนิพนธ์ 48    หน่วยกิต 
        ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

(1) นักศึกษาต้องมีการสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนา 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา ในจ านวน
การสัมมนาดังกล่าว ต้องเป็นการสัมมนาร่วมกับนักวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

(2)  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่อง
ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) ทั้งนี้อย่างน้อย 1 เรื่องต้องอยู่ใน
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ฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science หรือเป็นการจดสิทธิบัตรที่
ได้รับหมายเลขสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(3) นักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

(4) นักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ของภาควิชา 
(5) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาค

การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
(1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
(2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 

          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(2) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายเข้ามาในหลักสูตร จะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้เสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาท่ีสองหลังการโอนย้าย 
(3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การ

สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
จ. การสอบประมวลความรู้ 

(1) นักศึกษาต้องผานการสอบประมวลความรู โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

(2) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายเข้ามาในหลักสูตร จะต้องสอบประมวลความรู้ให้เสร็จ
สิ้นภายในภาคการศึกษาท่ีสี่หลังการโอนย้าย  

(3) นักศึกษาทีส่อบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การ
สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
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 Type 1.1  :  Student with Master’s Degree  
 Degree Requirements    48 credits 
     A.  Thesis  48 credits 
  209898  Doctoral Thesis  48 credits 
      B.   Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related 
to his/her thesis for 1 time in every semester for at least 3 semesters. 
Among those seminars, one must have a participation of researcher from 
industries. 

2. The whole or part of a thesis must be published/accepted for 
international journal at least 2 papers and at least 1 paper must be 
published with the student as first author. In which at least 1 paper must 
be categorized in ISI, Scopus, PubMed or Web of Science database or have 
patent with a patent number. 

3. A student must present the whole or part of a thesis in at least 1 
international conference meeting at which it is renowned in the field.  

4. A student must also participate in other departmental academic activities. 
5.   A student has to report thesis progression to the Graduate School every  
  Semesters which approved by  the Chairman of the Graduate Study 

Committee. 
  C.  Non-credit Courses 
            1.   Graduate School requirement - a foreign language 
            2.  Program requirement  None 

 D.  Qualifying Examination 
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 

ability before presenting a thesis proposal. 
2. For an approved transfer-student, one must take a qualifying examination 

within the second semester. 
3.  An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular semester. 
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E.  Comprehensive examination 
1. A student must take a comprehensive examination, approved by advisory 

committee or major thesis advisor  
2. For an approved transfer-student, one must take a comprehensive  

examination within the forth semester after the transfer. 
3. Unsuccessful examinee may take a re-examination within the following  

regular semester. 
 
3.1.3 กระบวนวิชา   

 (1) หมวดวิชาบังคับ  
- ไม่มี - 

 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   
- ไม่มี - 

 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
- ไม่มี - 

(4) หมวดปริญญานิพนธ์ 
       209898  ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Thesis)    48 หน่วยกิต 

(5)  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
- ไม่มี - 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 3.1.4.1 แบบ 1.1 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - สอบวัดคุณสมบัติ - 

สัมมนา - เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎนิีพนธ์ - 

รวม - รวม - 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

209898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 209898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

 สัมมนา -  สอบประมวลความรู้ - 

 รวม 12  รวม 12 

 

ปีที ่3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

209898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 209898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

 สัมมนา -  สอบดุษฎีนิพนธ์ - 

 รวม 12  รวม 12 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารยผ์ู้สอน 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร.ธรณินทร์  

ไชยเรืองศรี* 

(3 5099 01246 xx x) 

- Ph.D. (Metallurgy)  

University of Leeds, UK, 1998 

- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

12.11 10.20 12.11 10.20 123 (22) 

2 ผศ.ดร.เกศรินทร์     

พิมรักษา* 

(3 5704 00031 xx x) 

-  Dr.techn. Chemical Technology of 

Inorganic Materials (Ceramics) 

Vienna University of Technology,  

Austria, 2003 

-  วท.ม. (วัสดุศาสตร์/เทคโนโลยีเซรามิก)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2540 

-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

13.46 2.70 13.46 2.70 36 (12) 

3 ผศ.ดร.จันทราวรรณ 

พุ่มชูศักดิ*์ 

(3 5101 00492 xx x) 

-  Ph.D. (Polymer Science and  

Engineering)  

Lehigh University, USA, 2000 

-  วท.ม. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

-  วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

7.25 8.30 7.25 8.30 50 (15) 

4 ผศ.ดร. ศุภรินทร์  

ไชยกลางเมือง 

(3 5599 00024 xx x) 

-  Ph.D. (Fuel and Energy) 

University of Leeds, UK, 2001 

-  วท.ม. (เคมีเทคนิค) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2537 

-  วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

3.71 9.60 3.71 9.60 35 (4) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

5 ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร 

(3 5009 00325 xx x) 

-  วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร,์ นานาชาต)ิ 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2548 

-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

12.16 2.50 12.16 2.50 38 (11) 

6. ผศ.ดร. นงค์นุช เรืองจิตต์ 

(3 5203 00567 xx x) 

-  วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคม,ี นานาชาติ) 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2550 

-  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2546 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541 

14.06 2.40 14.06 2.40 10 (4) 

7. ผศ.ดร. ปริมานันท์ เชิญธงไชย  

(3 5099 01407 xx x) 

-  Ph.D. (Chemical Engineering) 

University College London, UK, 2006 

-  M.S. (Chemical Process Engineering) 

University College London, UK, 2000 

-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

12.58 2.93 12.58 2.93 12 (4) 

8. ผศ.ดร. วรพงษ์ เทียมสอน 

(3 6704 00107 xx x) 

-  วท.ด. (วัสดุศาสตร,์ นานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

-  วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 

 

10.23 8.36 10.23 8.36 27 (12) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

9. ผศ.ดร. ศักดิพล เทียนเสม 

(3 5599 00021 xx x) 

-  วท.ด. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

-  วท.ม. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

-  วท.บ. (เคมอีุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

 

 

9.76 12.96 9.76 12.96 24 (12) 

10. ผศ.ดร. อภินนท์ นันทิยา 

(3 5499 00117 xx x) 

-  Ph.D. (Materials Science) 

University of Leeds, UK, 2000 

-  M.S. (Ceramic Processing) 

University of Leeds, UK, 1996 

-  วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

 

 

7.33 8.46 7.33 8.46 36 (12) 

11. อ.ดร. โยธิน ฉิมอุปละ 

(1 5299 00129 xx x) 

-  Ph.D. (Chemical and Process 

Engineering) 

University of Leeds, UK, 2015 

-  วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

-  วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

1.46 - 13.00 2.00 3 (3) 

12. อ.ดร. ศันศนีย์ ค าบุญชู 

(3 5101 00172 xx x) 

 

-  Dr.rer.nat. (Natural Sciences) 

Leoppld-Franzens University of 

Innsbruck, Austria, 2009 

-  M.S.Tech (Engineering Materials)  

University of New South Wales,  

Australia, 2002 

12.48 2.46 12.48 2.46 18 (5) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

13. อ.ดร. แสนค า นุเสน 

(3 6707 00610 xx x) 

-  วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 

-  วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

6.30 - 13.00 2.00 12 (12) 

14. อ.ดร. อดิศักดิ์ ไสยสุข 

(3 7101 00369 xx x) 

-  วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2551 

-  วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2548 

-  วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2544 

12.33 4.13 12.33 4.13 4 (3) 

หมายเหต ุ        1. * หมายถึง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

                     2. อาจารยล์ าดบัท่ี 1-14 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
  - ไม่มี – 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

- ไม่มี - 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

งานวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เป็นงานวิจัยเต็มเวลาตามที่ก าหนดในหน่วย 
กิตของกระบวนวิชาดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นเรื่องที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และ
นวัตกรรม โดยเฉพาะส าหรับภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนในประเทศไทย หัวข้อวิจัยดังกล่าวต้องริเริ่มโดย
นักศึกษาเป็นหลัก ร่วมกับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาศัยที่มาและปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนเป็นแนวทาง 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในงานวิทยานิพนธ์ มีดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางเคมีอุตสาหกรรมชั้นสูงที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหางานวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2.2 นักศึกษาสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1.2.3 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนหลากหลาย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2.4 นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา  
 แบบ 1.1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 - ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 แบบ 1.1 209898  ดุษฎีนิพนธ์   48 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ประกอบด้วย 
 5.5.1 การอบรมฝึกระเบียบวิธีวิจัย 
 5.5.2 การอบรมฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
 5.5.3 การอบรมฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 5.5.4 การอบรมฝึกทักษะทางสถิติศาสตร์ 
 5.5.5 การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 
 
 
          5.5.6 การอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน         

5.5.7 การก าหนดให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยายในกระบวนวิชาต่าง ๆ ตามดุลพินิจร่วมของอาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษา 

 5.5.8 การประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือทราบที่มาและความส าคัญของปัญหาของงานวิจัย 
5.5.9 การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรมตามดุลพินิจร่วมของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ

ภาคอุตสาหกรรม 
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5.5.10 การสัมมนาร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ อ่ืน ๆ ในกระบวนวิชาสัมมนาเพ่ือให้ได้         
แนวคิดท่ีแตกต่าง 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 การสอบวัดคุณสมบัติ  
 การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 การเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการสัมมนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
 การร่วมกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ของภาควิชา  
 การเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา 
 การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

และอย่างน้อย 1 เรื่องต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) ทั้งนี้อย่างน้อย 1 เรื่องต้อง
อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science หรือเป็นการจดสิทธิบัตรที่
ได้รับหมายเลขสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 การสอบประมวลความรู้ 
 การสอบวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิจัย 
   และพัฒนาทางเคมีอุตสาหกรรมข้ันสูง 

กลยุทธ์การสอน 
- ให้มีการอบรมฝึกเตรียมทักษะที่จ าเป็น 
- ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้อแนะน าของ     คณาจารย์ที่

ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ให้มีประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และ

ภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและ

เขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
กิจกรรมนักศึกษา 
- การอบรมฝึกระเบียบวิธีวิจัย 
- การอบรมฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
- การอบรมฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
- การอบรมฝึกทักษะทางสถิติศาสตร์ 
- การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
- การเข้าฟังบรรยายในกระบวนวิชาต่าง ๆ 
- การประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรม 
- การสัมมนาร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์อ่ืน 
- การเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการสัมมนา

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- การร่วมกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ของภาควิชา  
- การเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่

ยอมรับของสาขาวิชา 
- การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 
1 เรื่องต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) 
ทั้งนี้อย่างน้อย 1 เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, 

-   
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 PubMed หรือ Web of Science หรือเป็นการจด
สิทธิบัตรที่ได้รับหมายเลขสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

- การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

- การสอบวัดคุณสมบัติ 
- การสอบประมวลความรู้ 
-  การสอบวิทยานิพนธ์ 

2. ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ 
   ยั่งยืน   

กลยุทธ์การสอน 
- ให้มีการอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้อแนะน าของ     คณาจารย์ที่

ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ให้มีประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และ

ภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรมนักศึกษา 
- การอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- การประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรม 
- การสัมมนาร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์อ่ืน 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และวุฒิภาวะในการ   
   ประกอบสัมมาชีพ   

กลยุทธ์การสอน 
- ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้อแนะน าของ     คณาจารย์ที่

ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ให้มีประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และ

ภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและ

เขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
 
 



26 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมนักศึกษา 

- การอบรมฝึกระเบียบวิธีวิจัย 
- การอบรมฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
- การอบรมฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
- การอบรมฝึกทักษะทางสถิติศาสตร์ 
- การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
- การเข้าฟังบรรยายในกระบวนวิชาต่าง ๆ 
- การประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรม 
- การสัมมนาร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์อ่ืน 
- การเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการสัมมนา

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- การร่วมกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ของภาควิชา  
- การเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับของ

สาขาวิชา 
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับ

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 
1 เรื่องต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) 
ทั้งนี้อย่าง 
น้อย 1 เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed 
หรือ Web of Science หรือเป็นการจดสิทธิบัตรที่ได้รับ
หมายเลขสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
2. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้ดุลย

พินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืนที่จะได้รับ
ผลกระทบ 

3. สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข  
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4. แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
- ให้การอบรมฝึกระเบียบวิธีวิจัย 
- ให้เรียนรู้ผ่านข้อแนะน าของคณาจารย์ที่ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ให้มีประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- ผลการประเมินจากการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
- การสอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2. สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด  
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ   

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและวิชาชีพ 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
- ให้มีการอบรมฝึกเตรียมทักษะที่จ าเป็น 
- ให้เข้าฟังบรรยายในกระบวนวิชาต่างๆ ที่จ าเป็น 
- ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้อแนะน าของคณาจารย์ที่ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ให้มีประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 
- ให้การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
- ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- ผลการประเมินจากการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
- การสอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
- การเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ  โดยใช้
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถสืบค้นข้อมูล น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่
สร้างสรรค ์โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้น
สูงโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
- ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้อแนะน าของคณาจารย์ที่ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 
- ให้มีประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
- ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- ผลการประเมินจากการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
- การสอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
- การเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
2. สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ในศาสตร์มา

ชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น
ผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

- การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ให้มีประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 
- ให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

- ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- ผลการประเมินจากการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
- การสอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
- การเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน   
2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวง

วิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 

2.5.2 กล ยุ ท ธ์ ก า ร สอ น ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒน า ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การอบรมฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
- การอบรมฝึกทักษะทางสถิติศาสตร์ 
- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
- ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 
- ให้มีประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
-  ให้มีการสอบปากเปล่าเพ่ือวัดคุณสมบัติ ประมวลความรู้ และสอบวิทยานิพนธ์ 

2.5.3 กล ยุ ท ธ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- ผลการประเมินจากการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอ่ืน คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 
- การสอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
- การเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)   
  

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

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) ดุษฎีนิพนธ์ 

48 หน่วยกิต 
                                  

 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1   ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 1.2   สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจ
อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุป
ของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
 1.3   สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข  
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 1.4   แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 
ด้านความรู้ 

2.1  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้ง
ข้อมูลเฉพาทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2.2  สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

2.3  รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด  มีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

2.4  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและวิชาชีพ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆโดยใช้ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่าง
สร้างสรรค ์

3.2  สามารถสืบค้นข้อมูล  น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพื่อวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่สร้างสรรค์   
โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย  และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
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4.2  สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3  สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น า
ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา
ที่ส าคัญและซับซ้อน   

5.2  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
5.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวงวิชาการ

และวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น   กลุ่ม คือ  3 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรผลการศึกษาที่ไม่มี 
ค่าล าดับขั้น และอักษรสถานะการศึกษาที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  (1) อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent)  4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good) 3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair) 2.00 

   D+ อ่อน (poor) 1.50 
    D อ่อนมาก (very poor) 1.00 
    F ตก (failed) 0.00 
 
 (2) อักษรผลการศึกษาที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 (3) อักษรสถานะการศึกษาที่ยงัไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์    (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด   (in progress) 
   T ปริญญานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ  (thesis in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา    (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา    (withdrawn) 
 กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 209898 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

ทวนสอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้ และสอบวิทยานิพนธ์ 
      2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตร แบบ 1 
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1 
เรื่องต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) ทั้งนี้อย่างน้อย 1 เรื่องต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science หรือเป็นการจดสิทธิบัตรที่
ได้รับหมายเลขสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

7. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์                     
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต 
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

  

2.  บัณฑิต 
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
หลักสูตร แบบ 1.1   
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่องต้องระบุชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) ทั้งนี้อย่างน้อย 1 เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, 
PubMed หรือ Web of Science หรือเป็นการจดสิทธิบัตรที่ได้รับหมายเลขสิทธิบัตรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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- ต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1  ครั้ง  

3.  นักศึกษา  
 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 
 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อร้องเรียน  
 
4.  อาจารย ์ 

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 

 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
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 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

ในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  (มคอ.5  
มคอ.6 และ มคอ.7)  

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
 มีการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎีนิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 
 มีการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)        
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา  

x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีไ่ด้ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับ
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา  

x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

 x x x 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับค าแนะน าด้านการ
บริหารจดัการหลักสูตร 

x x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

   x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 10 
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หมวดที ่8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 
ให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 

 ให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน  และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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