
  รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  

    และคณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 

     

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Industrial Chemistry 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  (เคมีอุตสาหกรรม) 

  : ชื่อย่อ    วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Industrial Chemistry)   

   ชื่อย่อ    M.S. (Industrial Chemistry) 
 

3. วิชาเอก  :  แขนงวิชาเคมีอุตสาหกรรมทั่วไป แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ซิลิเกตและเทคโนโลยี  

   แขนงวิชาโลหะวิทยา แขนงวิชาพอลิเมอร์เทคโนโลยี แขนงวิชาปิโตรเคมีและเชื้อเพลิง 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใชเ้วลาศกึษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปี  

การศกึษา  
 

 5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ   
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     5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาต ิ 
 

     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
 

     5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลกัสูตรรว่มกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที่ 4 เดือน 

พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 23 เดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา 2557  
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 นักวิจัยและพัฒนา 

 นักวิทยาศาสตร์ 

 นักวิเคราะห์ 

 เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลติ 

 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 

 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 

 ครู และ อาจารย์ 

 เจ้าของกิจการ 
 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา), สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. รศ.ดร. ธรณนิทร ์ไชยเรืองศรี Ph.D. (Metallurgy) 

University of Leeds, UK, 1998 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2536 

 3509901246440 

2. ผศ.ดร. จันทราวรรณ พุ่มชศูักดิ์ Ph.D. (Polymer Science and  Engineering), 

Lehigh University, USA, 2000 

วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

3510100492991 

3. ผศ.ดร. ศุภรนิทร ์ไชยกลางเมือง Ph.D. (Fuel and Energy), University of Leeds, 

UK, 2001 

วท.ม.(เคมีเทคนคิ),จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2537 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2529 

3559900024273 

4. อ.ดร. วรพงษ์ เทียมสอน วท.ด. (วัสดุศาสตร)์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2550 

วท.ม.(วัสดุศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2540 

 3670400107821 
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(1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, http://www.nesdb.go.th  

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง  

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทศวรรษที่ผ่านไปนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)(1) กล่าวถึงยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจ

ฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า

และบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งต่อยอด         

องคค์วามรู้ เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

ด้านต่างๆ ดังนี้ 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน และปรับตัวให้สอดคล้อง

กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาคุณภาพบุคลากร ผา่นการ

พัฒนาระบบการศกึษา และการฝึกอบรมองค์ความรูแ้ละทักษะอย่างต่อเนื่อง ให้เชื่อมโยงกับการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยน าหลักการทางเคมีอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสม 

พัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้

เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภูมปิัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ

พัฒนาหรอืผลักดันให้มีการน างานวิจัยไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใชป้ระโยชนท์ั้งเชงิพาณิชย์

และชุมชน ก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และนวัตกรรม และน าไปสู่การสร้างรายได้ และ

พัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรว่มมอื

ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดผลิตภัณฑใ์หม่ หรอืกระบวนการ

ทางเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้ได้จริง 

ยุทธศาสตรก์ารสร้างเศรษฐกิจฐานความรูแ้ละการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพือ่สนับสนุนให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินคา้และบริการในภูมภิาคบนพืน้ฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการ

สร้างนวัตกรรม รวมทั้งตอ่ยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสรา้ง

ภาคการผลติและบริการในทุกขั้นตอน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนใหมไ่ปสู่

เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงใน

ด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมใหเ้อือ้ต่อการผลติ การค้า และการลงทุน รวมทั้ง

http://www.nesdb.go.th/
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(1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, http://www.nesdb.go.th  

 
 

การพัฒนาผูป้ระกอบการใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  และ โลจสิติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับ

ประเทศในภูมภิาค 

นอกจากนีย้ังได้กล่าวถึงยุทธศาสตรก์ารสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมภิาค เพื่อ

เตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน พร้อมกับเสริมสรา้งความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

ของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชงิลบและ 

ประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการ 

ให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข  ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการใหบ้ริการเพื่อก้าวสู่ 

การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) รวมทั้งเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้

สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ตลอดจนการ

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาด 

แรงงานในภูมภิาคอาเซียน 
 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)(1) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์

การสรา้งความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร การประกอบอาชีพ 

ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ให้เข้าถึงบริการทางสังคมอย่าง

เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้

เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุ้กคนในสังคมไทยสามารถ

จัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวติให้แก่ตนเอง สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก  

ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความตอ้งการและ

ความจ าเป็น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กิดความเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี

สารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชวีิต และสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์   

ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทย 

ทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่อง

ตลอดชวีิต คิดเป็น ท าเป็น การสังเคราะหค์วามรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจน

เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพรอ้มรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม 

รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการพัฒนาคน

อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  มีการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่

หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ ผ่านทางงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

http://www.nesdb.go.th/
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ส าคัญของท้องถิ่น เช่น เซรามิก เส้นใยธรรมชาติ และกระดาษสา เป็นต้น โดยสร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้     ให้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่น าไปสู่การยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้าง

โอกาสอย่างเป็นธรรมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  

จัดระบบความสัมพันธ์ของสวัสดิการทางสังคมที่จัดโดยระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่าง

เชื่อมโยงและเกื้อกูล มีการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมไทยที่ดี โดยเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และวัฒนธรรมประชาธิปไตย ด้วยการปลุกจิตส านึกแก่กลุ่มคนต่างๆ ฟื้นฟู

วัฒนธรรมและค่านิยมไทยที่ดีงาม ส่งเสริมองค์กรธุรกิจในการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยเฉพาะบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพแต่ละพื้นที่  โดย

รัฐใหก้ารสนับสนุนในด้านแรง จูงใจและการยกย่องตอ่สาธารณะ 
 

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรม   

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ได้มสี่วนรว่มในการผลิตก าลังคน

เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านนี้ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปีละ

ประมาณ 80-60  คน และในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ปีละประมาณ 5-10 คน และมีผล

การด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในระดับดี 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษากว่าร้อยละ 90   ได้เข้าท างานในภาคอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศไทยโดยในแต่ละปีได้เข้าท างานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิคม

อุตสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ(ล าพูน) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นต้น 

คณาจารย์ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมมีงานวิจัย และได้ผลิตผลงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

มาอย่างต่อเนื่องประมาณ 1-3 โครงการต่อคนต่อปี และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสากล 

ประมาณ 1-2 บทความตอ่คนต่อปี 

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการก าลังคนทางวชิาการระดับสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาของ

ประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน าตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการวิจัย เป็นศูนย์กลางความรู้ช้ันสูงในกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสร้างเครือขา่ยกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
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ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ .ศ .2555-2559)  ที่ต้องการลดจุดอ่อน

ของเศรษฐกิจไทยในเชิงโครงสร้างที่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ของไทยซึ่งอยู่ในระดับต่ าและตกเป็นรองประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งทางการค้า ความสามารถใน

การเรียนรู้โดยเชื่อมโยงน าความรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพการศึกษายังไม่

เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ส าหรับสร้าง

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้บรรลุพันธกิจหนึ่งของการพัฒนาประเทศ  ซึ่ง

มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน ภายใต้ดุลยภาพของความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 10  คน ต่อประชากร 10,000  คน 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ีปณิธานและความมุง่หวัง(2) ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง เพื่ออ านวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า 

วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการ

ประยุกต์เผยแพร่ โดยมีวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการ

บริหารจัดการที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน การ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปสู่

ปณิธานและความมุ่งหวังดังกล่าว และตอบสนองพันธกิจตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาช้ันสูงและการผลิตผลงานวิจัย 

กล่าวคือ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

บัณฑติเป็นคนดีมคีวามรูม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน และขยาย

ผลสูก่ารพัฒนาเทคโนโลยีที่มคีวามเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

 

 

 

 

13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   
 

(2) ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรหิารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2555, ศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, อธิการบดีและ 

   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น   

หมวดวิชา กระบวน

วิชา 

(ระบุรหัส

กระบวน

วิชา) 

เป็นกระบวน

วิชาของ

หลักสูตร

โดยตรง  

(ใช/่ไม่ใช่) 

ภาควิชา  และคณะ 

ท่ีเปิดสอนกระบวน

วิชานี ้

 

 หมายเหตุ 

วิชาบังคับ  - -   

วิชาเลือกใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 203775 ไม่ใช ่ ภาควิชาเคม ี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 2. 203776 ไม่ใช ่ ภาควิชาเคม ี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 3. 210741 ไม่ใช ่ ภาควิชาฟิสกิส์และ 

วัสดุศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ 

 

วิชาเลือกนอก

สาขาวิชาเฉพาะ 

   นักศกึษาอาจจะเลอืกเรียน

กระบวนวิชาในสาขาวิชา

อื่นในระดับบัณฑิตศกึษาท่ี

เกี่ยวข้องกับทางเคมี

อุตสาหกรรม  ตามความ

เห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศกึษา

ประจ าสาขาวชิา 
 

13.2  กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียนร่วมได้ 

   -ไม่มี-  
 

13.3 การบรหิารจัดการ   

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นแบบสาขาวิชาเดี่ยว โดยมีบางกระบวนวิชาที่ได้จัดให้อาจารย์ 

สอนตามความเช่ียวชาญ และมีกระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา

วัสดุศาสตร์ ที่นักศกึษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  

ทั้งนี ้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาในข้อ 13.1 เพื่อเป็นวิชาเลือก โดยการจัดการเรยีน การ

สอนและการประเมินผลด าเนินการโดยภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

 เคมีอุตสาหกรรม เป็นศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์เคมีใน

ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ การเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสวงหาทักษะในระดับอุตสาหกรรมเคมีย่อส่วนที่สามารถประยุกต์ใช้

ได้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ   
 

1.2 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่ม:ี  

1. ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ใน

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีอย่างมีเหตุและผล  โดยอาศัยทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศรว่มด้วย 

2. ความสามารถในการพัฒนางานวิจัยให้เป็นเทคโนโลยีต้นแบบในอุตสาหกรรม

ภายในประเทศและน าความรู้ทักษะมาพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ   การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

อย่างเป็นระบบ และสามารถน าเอาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ด ีและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

4. จรยิธรรมและคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ป ี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ

ได้งานท าของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาโท

ที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน  1 ป ี

 รอ้ยละความพึงพอใจของ

มหาบัณฑติต่อหลักสตูร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 

 ระบบทวิภาค 

 ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน 

 ไม่มภีาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

 .......................................................................................................................................... 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ระบบการศึกษาตลอดปี 

 ในเวลาราชการ 

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

ระบบทวิภาค 

 ในเวลาราชการ 

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

ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 ในเวลาราชการ 

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

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   

  หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2 

  1. ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)     หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา 

เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค เคมีประยุกต์ วัสดุศาสตร์ (เซรามิก ) เทคโนโลยีเซรามิก 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.เทคโนโลยีเซรามิก)  หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
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และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ในสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาแล้ว 

 2.  มีล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.30 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในแขนงวิชาที่

สมัครไม่น้อยกว่า 3  ปี  
 

2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

 ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

  นักศึกษาส่วนใหญ่จ าเป็นต้องปรับพืน้ฐานด้านเคมีอุตสาหกรรม  

  นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการน าเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) ไม่เพียงพอ  
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดท าโครงการเสรมิพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรียนใน 

      มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

  ส าหรับนักศกึษาที่มพีืน้ฐานเคมีอุตสาหกรรมไม่เพียงพอจะได้รับค าแนะน าให้เข้าร่วม 

      เรียน (visiting) ในรายวิชาระดับปริญญาตรีเพื่อสรา้งพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  

  จัดการเรยีนการสอนให้มสี่วนของการน าเสนอแบบปากเปล่า  

  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหนา้ที่สอดส่องดูแล  

      ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 

ภาคการศกึษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ                     

แผน ก แบบ ก 2 15 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา 

          

แผน ก แบบ ก 2 - - - 15 - 20 - 20 - 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ปีข้างหน้า โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
 

  ปีงบประมาณ 

  2555 2556 2557 

แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

  แผ่นดนิ เงินรายได้ แผ่นดนิ เงินรายได้ แผ่นดนิ เงินรายได้ 

แผนงานบริหารมหาวทิยาลัย   81,354  58,411   85,422  61,332  89,693  64,399  

แผนงานการเรียนการสอน 524,514     128,888    550,740    135,332     578,277  142,099  

แผนงานสนับสนุนวชิาการ 1,622  5,325  1,703  5,591  1,788        5,870  

แผนงานวิจัย 4,096   17,128     4,301   17,984   4,516  18,883  

แผนงานบริการวิชาการแก่

สังคม    10,210    33,678  10,720   35,362  11,270   37,130  

แผนงานการศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม -      3,902  -       4,097          -      4,302  

รวม    621,796    247,332    652,886  259,699  685,544  272,684  

รวมท้ังสิ้น 869,128 912,585 958,227 
 

 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว  

   ประมาณ 50,000.- บาท ต่อคน ตลอดหลักสูตร  
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

 อื่นๆ (ระบุ)  
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศกึษา 

การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศกึษา   
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต           

    หลักสูตรแผน ก 2   จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36  หนว่ยกิต 

     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 3.1.2.1  โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต 
 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา ไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต 
  1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 
   1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  8 หนว่ยกิต 
      1.1.1.1   กระบวนวิชาบังคับร่วม                         2 หนว่ยกิต 
        209791  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 1 1 หนว่ยกิต 
        209792  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 2  1 หนว่ยกิต 
       1.1.1.2  กระบวนวิชาบังคับประจ าแขนงวิชา           6 หนว่ยกิต 
     แขนงวิชาเคมีอุตสาหกรรมทั่วไป   
     209702  ปรากฏการณ์การน าพาใน 

             เคมีอุตสาหกรรม         
3 หนว่ยกิต 

     209709  ปฏิกิรยิาเคมีและจลนพลศาสตร์ขั้นสูง               3 หนว่ยกิต 
     แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ซลิิเกตและเทคโนโลยี   
     209711   การหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก                3 หนว่ยกิต 
     209715  การผลิตเซรามิกและแนวโน้มตลาด                          3 หนว่ยกิต 
     แขนงวิชาโลหะวิทยา    

     209722  การวิเคราะหเ์ชงิเคมีในอุตสาหกรรม 
             โลหะ                 

3 หนว่ยกิต 

     209723  ปรากฏการณ์การน าพาในการผลิต 
             โลหะ           

3 หนว่ยกิต 

     แขนงวิชาพอลิเมอร์เทคโนโลยี    

     209785  สมบัติกายภาพของพอลิเมอร์ขั้นสูง                             3 หนว่ยกิต 
     209787  กระบวนการแปรรูปและการ 

             ประยุกต์ใชพ้อลิเมอร์                          
3 หนว่ยกิต 
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     แขนงวิชาปิโตรเคมีและเชื้อเพลิง   
     209703  กระบวนการแยกสารขั้นสูง           3 หนว่ยกิต 
     209743  การเผาไหม้เชือ้เพลิงและการปล่อย                             3 หนว่ยกิต 
   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                                  ไม่น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

     เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้    

     203775  การหาลักษณะเฉพาะและสมบัตขิองพอลเิมอร์    3    หนว่ยกิต 
     203776  พอลิเมอร์คอมโพสิต 3 หนว่ยกิต 
     209701  หลักการควบคุมกระบวนการเคมี 3 หนว่ยกิต 
     209704  เทคโนโลยีการผสม 3 หนว่ยกิต 
     209705  ความปลอดภยัในกระบวนการทางวสัดุ 2 หนว่ยกิต 
     209707  ระบบคุณภาพไอเอสโอ 9000 และ 14000 1 หนว่ยกิต 
     209712  เทคโนโลยียุคใหมใ่นการผลิตเซรามิก 3 หนว่ยกิต 
     209713  ผลิตภัณฑเ์ซรามิกและการพัฒนาคุณภาพ 3 หนว่ยกิต 
     209714  พลังงาน  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

            ในกระบวนการเซรามิก 
3 หนว่ยกิต 

     209716  การพัฒนาทางเทคนิคของเคลือบเซรามิก 
            และสารใหส้ ี

3 หนว่ยกิต 

     209717  ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยเีซรามิกดัง้เดิม 3 หนว่ยกิต 
     209719  หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอุตสาหกรรม 1 2 หนว่ยกิต 
     209721  โลหะวิทยาส าหรับนักเคมีอุตสาหกรรม 3 หนว่ยกิต 
     209724  แผนภาพวัฏภาคของโลหะ 3 หนว่ยกิต 
     209741  การผลิตปิโตรเคมีขั้นสูง 3 หนว่ยกิต 
     209781  เทคโนโลยีช้ินส่วนพลาสตกิ 3 หนว่ยกิต 
     209782  เทคโนโลยีการท าแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติก 3 หนว่ยกิต 
     209783  การน าพลาสติกมาใช้ใหม่ 3 หนว่ยกิต 
     209789  หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอุตสาหกรรม 2 3 หนว่ยกิต 
     209811   การสืบเสาะและการประเมินคา่เซรามิก 3 หนว่ยกิต 
     209813  ข้อบกพร่องของผลติภัณฑ์เซรามิกและ 

             การแก้ไข 
3 หนว่ยกิต 

     210741   ฟิสิกส์ของเซรามิกขั้นสูง 3 หนว่ยกิต 
     หรือกระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษาอื่นๆ ภายใน

คณะวิทยาศาสตร ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

  

  1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่เกิน  3 หนว่ยกิต 
   1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม ี
   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก                     ไม่เกิน 3 หนว่ยกิต 
    นักศึกษาอาจจะเลือกเรยีนกระบวนวิชาในสาขาวิชาอื่น

ใ น ระดั บบัณฑิ ตศึ กษ า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บท า ง เคมี
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อุตสาหกรรม  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  

 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง    ไม่ม ี
ข. วิทยานิพนธ์ 15 หนว่ยกิต 
 209799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 15 หนว่ยกิต 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม   
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย          ภาษาต่างประเทศ   
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม   
  ในกรณีที่นักศึกษาขาดพื้นฐานที่จ าเป็นบางวิชา อาจจะมี

การก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชา              

  

ง.  กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย   
 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ

(proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นัน้ต้องเป็นบทความฉบับ

เต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบ

ของสื่อสิ่ งพิมพ์  หรือสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  หรือมีการจด        

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

จ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

  

    3.1.2.1  Plan A Type A 2 

Degree Requirements                   Total  a minimum of 36 credits 
A. Coursework a minimum of 21 credits 
 1. Graduate Courses a minimum of 21 credits 
  1.1 Field of concentration courses a minimum of 18 credits 
   1.1.1 Required courses  8 credits 
    1.1.1.1   Program’s required courses 2 credits 
     209791  Seminar in Industrial Chemistry 1 1  credit 
     209792  Seminar in Industrial Chemistry 2 1  credit 
    1.1.1.2   Track’s required courses 6 credits 
     General Industrial Chemistry Track   
     209702  Transport Phenomena in Industrial  

            Chemistry         
3 credits 

     209709  Advanced Chemical Reactions and Kinetics             3 credits 
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     Silicate Science and Technology Track   
     209711  Characterisation of Ceramics 3 credits 
     209715  Ceramic Production and Maket Trends 3 credits 
     Metallurgy Track    

     209722  Chemical Analysis in the Metal Industry 3 credits 
     209723  Transport Phenomena in Metal Processing      3 credits 
     Polymer Technology Track    

     209785  Advanced Physical Properties of Polymers               3 credits 
     209787  Polymer Processing and Applications 3 credits 
     Petrochemical and Fuel Track    

     209703  Advanced Separation Processes           3 credits 
     209743  Fuel Combustion and Emission   3 credits 
   1.1.2 Elective courses                                  a minimum of 10 credits 

     To be selected from the following courses :   

     203775  Polymer Characterisation and Properties 3 credits 

     203776  Polymer Composite 3 credits 

     209701  Principles of Chemical Process Control 3 credits 

     209704  Mixing Technology 3 credits 

     209705  Safety in Materials Processing 2 credits 

     209707  ISO 9000 and ISO 14000 Quality Systems 1  credit 

     209712  Modern Technology in Ceramics Manufacturing 3 credits 

     209713  Ceramic Products and Quality Development 3 credits 

     209714  Energy Environment and Safety in Ceramic 

            Processing 

  3 credits 

     209716  Technical Developments in Ceramic    

            Glazes and Colorants 

3 credits 

     209717  Advances in Traditional Ceramic Technology 3 credits 

     209719  Selected Topics in Industrial Chemistry 1 2 credits 

     209721  Metallurgy for Industrial Chemists 3 credits 

     209724  Phase Diagrams of Metals 3 credits 

     209741  Advanced Petrochemical Manufacture 3 credits 

     209781  Plastic Parts Technology 3 credits 

     209782  Plastic Infection Molding Technology 3 credits 
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     209783  Plastic Recycling 3 credits 

     209789  Selected Topics in Industrial Chemistry 3 credits 

     209811  Investigation and Evaluation of Ceramics 3 credits 

     209813  Ceramic Defects and Remedies 3 credits 

     210741   Physics of Advanced Ceramics 3 credits 

     Or any graduate courses in Faculty of Science 

which approval by the Graduate Program 

Administrative Committee 

  

  1.2  Other courses a maximum of  3 credits 
   1.2.1  Required courses       none 
   1.2.2  Elective courses                       a maximum of 3 credits 
    With approval of the Graduate Program 

Administrative Committee, a student may select any 
graduate courses in other fields closely related.  

  

 2. Advanced Undergraduate Courses          none 
B. Thesis 15 credits 
 209799  M. S. Thesis 15 credits 
C. None-credit Courses   
 1.  Graduate School requirement : a foreign language   
 2.  Program requirement   
  Those who are deficient in basic background must register 

for non credit courses under the requirement of the 
Graduate Program Administrative Committee. 

  

D.  Academic Activities    
   The  whole  or part of a thesis must be  published/accepted 

  for publication in journal or an academic media or presented  

  in the conference with a full paper in a proceedings  at least  

  1  full academic paper  or have  petty patent or patent  and   

  student must be the first author. Moreover, It can be  

  searched or checked in the form of printed and electronic  

  source. 
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3.1.3 กระบวนวชิา   

 (1) หมวดวิชาบังคับ  

     1.1  กระบวนวิชาบังคับร่วม   

209791    สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 1 
(Seminar in Industrial Chemistry 1) 

1(1-0-2) 

209792   สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 2 
(Seminar in Industrial Chemistry 2) 

1(1-0-2) 

        1.2  กระบวนวิชาบังคับประจ าแขนงวิชา            

แขนงวิชาเคมีอุตสาหกรรมทั่วไป  

209702     ปรากฏการณก์ารน าพาในเคมีอุตสาหกรรม   
(Transport Phenomena in Industrial Chemistry)        

3(3-0-6) 

209709     ปฏิกิรยิาเคมีและจลนพลศาสตร์ขั้นสูง 
(Advanced Chemical Reactions and Kinetics) 

3(3-0-6) 

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ซลิิเกตและเทคโนโลยี  

209711    การหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก 
(Characterisation of Ceramics) 

3(2-2-5) 

209715    การผลิตเซรามิกและแนวโน้มตลาด  
(Ceramic Production and Market Trends) 

3(3-0-6) 

แขนงวิชาโลหะวิทยา  

209722    การวเิคราะหเ์ชิงเคมีในอุตสาหกรรมโลหะ 
(Chemical Analysis in the Metal Industry) 

3(3-0-6) 

209723    ปรากฏการณ์การน าพาในการผลิตโลหะ 
(Transport Phenomena in Metal Processing) 

3(3-0-6) 

แขนงวิชาพอลิเมอร์เทคโนโลยี  

209785    สมบัติกายภาพของพอลิเมอร์ขัน้สูง  
(Advanced Physical Properties of Polymers)     

3(3-0-6) 

209787    กระบวนการแปรรูปและการประยุกต์ใชพ้อลิเมอร์ 
(Polymer Processing and Applications) 

3(3-0-6) 

แขนงวิชาปิโตรเคมีและเชื้อเพลิง  

209703    กระบวนการแยกสารขั้นสูง  
(Advanced Separation Processes)          

3(3-0-6) 

209743    การเผาไหมเ้ชื้อเพลิงและการปล่อย   
(Fuel Combustion and Emission) 

3(3-0-6) 

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   

203775 การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ 
(Polymer Characterisation and Properties) 

3(3-0-6) 
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203776 พอลิเมอร์คอมโพสิต 
(Polymer Composite) 

3(3-0-6) 

209701    หลักการควบคุมกระบวนการเคมี 
(Principles of Chemical Process Control) 

3(3-0-6) 

209704    เทคโนโลยีการผสม 
(Mixing Technology) 

3(3-0-6) 

209705    ความปลอดภัยในกระบวนการทางวัสดุ 
(Safety in Materials Processing) 

2(2-0-4) 

209707    ระบบคุณภาพไอเอสโอ 9000 และ 14000 
(ISO 9000 and ISO 14000 Quality Systems) 

1(1-0-2) 

209712    เทคโนโลยียุคใหมใ่นการผลิตเซรามิก   
(Modern Technology in Ceramics Manufacturing)                     

3(2-3-4) 

209713    ผลติภัณฑ์เซรามิกและการพัฒนาคุณภาพ 
(Ceramic Products and Quality Development) 

3(2-3-4) 

209714    พลังงาน  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกระบวนการเซรามิก     
(Energy Environment and Safety in Ceramic Processing) 

3(3-0-6) 

209716    การพัฒนาทางเทคนิคของเคลือบเซรามิกและสารให้สี 
(Technical Developments in Ceramic Glazes and Colorants) 

3(2-3-4) 

209717    ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเซรามิกดั้งเดิม    
(Advances in Traditional Ceramic Technology) 

3(2-3-4) 

209719   หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอุตสาหกรรม 1    
(Selected Topics in Industrial Chemistry 1) 

2(2-0-4) 

209721    โลหะวิทยาส าหรับนักเคมีอุตสาหกรรม 
(Metallurgy for Industrial Chemists) 

3(3-0-6) 

209724    แผนภาพวัฏภาคของโลหะ 
(Phase Diagrams of Metals) 

3(3-0-6) 

209741    การผลิตปิโตรเคมีขัน้สูง 
(Advanced Petrochemical Manufacture) 

3(3-0-6) 

209781    เทคโนโลยีช้ินส่วนพลาสตกิ 
(Plastic Parts Technology) 

3(3-0-6) 

209782    เทคโนโลยีการท าแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสตกิ 
(Plastic Infection Molding Technology) 

3(3-0-6) 

209783    การน าพลาสตกิมาใชใ้หม่ 
(Plastic Recycling) 

3(3-0-6) 

209789   หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอุตสาหกรรม 2    
(Selected Topics in Industrial Chemistry 2) 

3(3-0-6) 

209811    การสืบเสาะและการประเมนิค่าเซรามิก 
(Investigation and Evaluation of Ceramics)           

3(2-3-4) 
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209813    ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑเ์ซรามิกและการแก้ไข  
(Ceramic Defects and Remedies)                                                    

3(2-3-4) 

210741    ฟิสิกส์ของเซรามิกขั้นสูง  
(Physics of Advanced Ceramics) 

3(3-0-6) 

 

 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
 นักศึกษาอาจจะเลือกเรียนกระบวนวิชาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางเคมีอุตสาหกรรม  

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้สามารถนับ

หนว่ยกิตได้ไม่เกิน 3 หนว่ยกิต 

 (4) หมวดวิทยานิพนธ์  
 209799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     15  หนว่ยกิต 
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 

 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถงึ คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

 2. เลขหลักร้อย  แสดงถงึ  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา 

 3. เลขหลักสิบ     แสดงถงึ  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถงึ  อนกุรมของหมวดหมู่ของวิชา   
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3.1.4 แผนการศึกษา      

ปีที ่1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

209...                            วชิาบังคับประจ าแขนงวชิา 3  209...              วชิาบังคับประจ าแขนงวชิา 3 

203...หรอื209...หรอื 210741 วชิาเลอืก 7  203...หรือ209... วิชาเลอืก / วิชานอกสาขา 6 

     209791          สัมมนาทางเคมอีุตสาหกรรม 1 1 

   เสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ก่อนสิ้นภาคการศกึษา  

รวม 10  รวม 10 
 

ปีที ่2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

209799  วทิยานพินธ์ปริญญาโท  8  209792  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 2 1 

     209799  วทิยานพินธ์ปริญญาโท  7 

รวม 8  รวม 8 

     

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     36    หน่วยกิต 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),

สถาบัน. 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมือ่ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร. ธรณินทร์  

ไชยเรืองศรี   

(3509901246440) 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 

18.8 20.2 15.3 17.3  

102 (36) 

2 Ph.D. (Metallurgy)  

University of Leeds, UK 1998 

     

2 ผศ.ดร.จันทราวรรณ  

พุม่ชูศักดิ ์  

วท.บ.(เคมี)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2531 
15.2 22.5 15.3 17.3 35 (14) 

 (3510100492991) วท.ม.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533 
 

 
   

  Ph.D. (Polymer Science and  

Engineering), Lehigh 

University, USA 2000 

 

 

   

3 ผศ.ดร. ศุภรินทร์      

ไชยกลางเมือง   

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 
7 25.8 15.3 17.3 31 (6) 

 (3559900024273) วท.ม.(เคมีเทคนคิ) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,2537 
 

 
   

  Ph.D. (Fuel and Energy) 

University of Leeds, UK 2001 
 

 
   

4 อ.ดร. วรพงษ์  

เทียมสอน   

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

 

21.8 

 

15.4 

 

18.7 

 

12.8 

15 (10) 

 

 (3670400107821) วท.ม.(วัสดุศาสตร์) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 
 

 
   

  วท.ด.(วัสดุศาสตร์) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2550 
 

 
   

5 ผศ.ดร.อภนินท์   

นันทิยา 

วท.บ.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2531 
12.7 21.8 15.3 17.3 24 (15) 

 (3549900117981) M.S. (Ceramic Processing) 

University of Leeds, UK 1996 
 

 
   

  Ph.D. (Materials  Science) 

University of Leeds, UK 2000 
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ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),

สถาบัน. 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมือ่ปรับปรุง

หลักสูตร 

   ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 อ. ดร. กลยุทธ  

ปัญญาวุธโธ 

(3540200488376) 
 

วศ.บ.(วศิวกรรมเครื่องกล) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

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 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),

สถาบัน. 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมือ่ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร. ธรณินทร์  

ไชยเรืองศรี  

(3509901246440) 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 

18.8 20.2 15.3 17.3  

102 (36) 

2 Ph.D. (Metallurgy)  

University of Leeds, UK 1998 

     

2 ผศ.ดร.จันทราวรรณ  

พุม่ชูศักดิ ์ 

วท.บ.(เคมี)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2531 
15.2 22.5 15.3 17.3 35 (14) 

 (3510100492991) วท.ม.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533 
 

 
   

  Ph.D. (Polymer Science and  

Engineering), Lehigh 

University, USA 2000 

 

 

   

3 ผศ.ดร. ศุภรินทร์      

ไชยกลางเมือง  

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 
7 25.8 15.3 17.3 31 (6) 

 (3559900024273) วท.ม.(เคมีเทคนคิ) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2537 
 

 
   

  Ph.D. (Fuel and Energy) 

University of Leeds, UK 2001 
 

 
   

4 อ.ดร. วรพงษ์  

เทียมสอน  

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

 

21.8 

 

15.4 

 

18.7 

 

12.8 

15 (10) 

 

 (3670400107821) วท.ม.(วัสดุศาสตร์) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 
 

 
   

  วท.ด.(วัสดุศาสตร์) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2550 
 

 
   

5 ผศ.ดร.อภนินท์   

นันทิยา 

วท.บ.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2531 
12.7 21.8 15.3 17.3 24 (15) 

 (3549900117981) M.S. (Ceramic Processing) 

University of Leeds, UK 1996 
 

 
   

  Ph.D. (Materials  Science) 

University of Leeds, UK 2000 
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ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),

สถาบัน. 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมือ่ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 อ. ดร. กลยุทธ  

ปัญญาวุธโธ 

(3540200488376) 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ เจา้คุณทหาร

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 

 

 

   

7 ผศ.ดร. เกศรินทร์  

พมิรักษา 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2538 

24.5 7 15.3 17.3 24 (16) 

 (3570400031027) วท.ม.วัสดุศาสตร์ 

(เทคโนโลยีเซรามิก)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 

     

  Dr.techn. (Chemical Technology 

of Inorganic Materials) Vienna 

Univ. of Tech., Austria 2003 

     

8 อ.ดร. ดรรชนี 

พัทธวรากร 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

19.9 9 18.7 12.8 27 (8) 

 (3500900325968) วท.ด.(วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์)

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 

     

9 อ.ดร. นงค์นุช  

เรืองจิตต์ 

(3520300567774) 

วศ.บ.(วศิวกรรมเคมี)

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2541 

20 1 18.7 12.8 6 (6) 

  วศ.ม.(วศิวกรรมเคมี)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2546 

     

  วท.ด.(เทคโนโลยปิีโตรเคมี) 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 
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ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),

สถาบัน. 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมือ่ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

10 อ.ดร. ปริมานันท์  

เชญิธงไชย 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 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 

     

11 อ.ดร. ศักดพิล  

เทียนเสม 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533 

13.5 30.4 15.3 

 

17.3 

 

15 (6) 

 (3559900021347) วท.ม.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 

     

  วท.ด.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2542 

     

12 อ.ดร. ศันศนีย์  

ค าบุญชู 

ว.ทบ.(เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 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 

     

13 อ.สาธติ  ปิยนลนิมาศ 

(3649900031651) 

วท.บ.(เคมี)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2531 

10.32 2.6 10.32 2.6 27 (20) 

  วศ.ม.(เทคโนโลยปิีโตรเคมี) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2537 

     

* ผลงานทางวิชาการ การคน้ควา้ วจิัย  ระบุในภาคผนวก 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

1 รศ. ดร. กาญจนะ แก้วก าเนิด Dr.3eme Cycle ข้าราชการบ านาญ 

2 รศ. ดร .นิทัศน์ จิระอรุณ Dr.de.I.N.P.T. ข้าราชการบ านาญ 

3 รศ. ดร.อนนัต์เสวก  เห่วซึง่เจริญ Doctorat de3o 

cycle  

ข้าราชการบ านาญ 

4 รศ. ศิริพร ดาวพิเศษ M.Eng. ภาควิชาวิศวกรรมโลหะการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระนครเหนอื 

5 รศ. ดร. สุทิน คูหาเรืองรอง Ph.D. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

6 นายนพดล ยศทวี B.Sc., M.A. บริษัท ผาแดงอนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

7 Dr. John T. H. Pearce Ph.D. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชาติ (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 

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 
 

หมายเหต ุ อาจารย์พเิศษทั้ง 16 ทา่น เปน็ชุดเดยีวกันกับอาจารย์พิเศษในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม ซึง่ส่วนใหญ่มีความร่วมมอืทางวิชาการในระดับคณะวิทยาศาสตร ์ทีม่ีอาจารย์

ของภาควิชาเป็นผู้ประสานงาน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

- 

4.2 ช่วงเวลา  

- 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

- 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

งานวิจัยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เป็นงานวิจัยเต็มเวลาตามที่ก าหนดใน

หน่วยกิตของกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องเป็นเรื่องที่ส ร้างองค์ความรู้หรือ

เทคโนโลยีหรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะส าหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย หัวข้อวิจัย

ดังกล่าวต้องริเริ่มโดยนักศึกษาเป็นหลัก ร่วมกับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดย

อาศัยที่มาและปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นแนวทาง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในงานวิทยานิพนธ์ มีดังนี้ 

5.2.1 นักศึกษาสามารถริเริ่มหัวข้อวิจัยจากที่มาและปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่

สามารถท างานรว่มกับภาคอุตสาหกรรมได้ 

5.2.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสังเคราะหอ์งค์ความรู้จากงานวิจัยที่เคยมีมาก่อน ที่

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างมรีะบบ 

5.2.3 นักศึกษาสามารถออกแบบ ด าเนินงานวิจัย และมีทักษะทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์  

เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้ ผ่านการเรียนรู้

ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีการแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัยอื่น ๆ 

5.2.4 นักศึกษามีทักษะในการเขียนบทความวชิาการเพื่อตพีิมพ์เผยแพรใ่นวารสารวิชาการ 

5.2.5 นักศึกษามีทักษะในการน าเสนอและโต้ตอบการวิจารณ์ผลงานวิจัยในงานประชุม

วิชาการและที่ประชุมรว่มกับภาคอุตสาหกรรม 

5.2.6 นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะในการท าวิจัยมาพัฒนาตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.2.7 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากงานวิจัย รวมทั้งความรู้ด้านอื่นได้อย่างมี

ระบบ 
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5.3 ช่วงเวลา  

  ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  15 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  

  กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศกึษา ประกอบด้วย 

5.5.1 การอบรมฝกึระเบียบวิธีวิจัย 

5.5.2 การอบรมฝกึทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 

5.5.3 การอบรมฝกึทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

5.5.4 การอบรมฝกึทักษะทางสถิติศาสตร์ 

5.5.5 การอบรมการใช้งานเครื่องมอืวิทยาศาสตรต์่าง ๆ 

5.5.6 การอบรมความปลอดภัยในการใชส้ารเคมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

5.5.7 การก าหนดใหน้ักศึกษาเข้าฟังบรรยายในกระบวนวิชาต่าง ๆ ตามดุลพินจิรว่มของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 

5.5.8 การประชุมรว่มกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อทราบที่มาและความส าคัญของปัญหาของ

งานวิจัย 

5.5.9 การออกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรมตามดุลพินิจร่วมของนักศึกษา อาจารย์   

ที่ปรึกษา และภาคอุตสาหกรรม 
5.5.10 การสัมมนาร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์อื่น ๆ ในกระบวนวิชาสัมมนาเพื่อให้ได้

แนวคิดที่แตกต่าง 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

- การรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

- การรว่มกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของภาควิชา 

- การเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา 

- ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่

เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และมีชื่อ

นักศึกษาเป็นชื่อแรก 

- การสอบวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู ้ความสามารถ และทักษะในการวิจัย

และพัฒนาทางเคมีอุตสาหกรรมขั้นสูง 

กลยุทธ์การสอน 

- ให้มกีารอบรมฝกึเตรยีมทักษะที่จ าเป็น 

- ให้ เ รียนรู้ ด้ วยตนเอง ผ่านข้อแนะน าของ     

คณาจารย์ที่ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

- ให้มปีระสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น 

คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 

- ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในกระบวน
วิชาต่างๆ กระบวนวิชาสัมมนา (น าเสนอทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รวมถึงการสอบ

ปากเปล่าในกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์  

กิจกรรมนักศึกษา 

- การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 

- การสัมมนาร่วมกับนักศึกษาโดยมีคณาจารย์

วิจารณ์และช้ีแนะ 

- การอบรมฝกึระเบียบวิธีวิจัย 

- การอบรมฝึ กทั ก ษ ะก า รอ่ า น และ เ ขี ย น

ภาษาอังกฤษทางเทคนิค 

- การอบรมฝกึทักษะทางสถิติศาสตร์ 
- การอบรมการใช้งานเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ 
- การประชุมรว่มกับภาคอุตสาหกรรม 

- การเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการ
สัมมนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

- การรว่มกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ของภาควิชา  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 - การ เสนอผลงานต่อที่ ประ ชุมวิชาการใน

ระดับชาติหรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของ

สาขาวิชาโดยตีพิมพ์บทความวิชาการฉบับ

ส ม บู ร ณ์ ที่ ผ่ า น ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง จ า ก

คณะกรรมการภายนอก (peer review) 

- การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานของ
บัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

- การสอบวิทยานิพนธ์ 

2. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า และความ

รับผิดชอบต่อตนเองและต่องาน  

กลยุทธ์การสอน 

- มีการก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุ่มในบาง

กระบวนวิชาบรรยาย โดยใหทุ้กคนมสี่วนรว่มใน

การท ารายงานและการน าเสนอรายงาน 

- มีกลไกในการสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัย

ของนักศึกษา และความกล้าในการแสดงความ

คิดเห็น เช่น การนับเวลาเรียน การก าหนดเวลา

ในการส่งรายงาน การซักถามในชัน้เรียน 

- มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแขนงต่างๆ

ร่วมกับนักศึกษาอื่นๆ และคณาจารย์ 

- ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ วางแผนงานใน    

โครงร่างวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์โดยมีกลุ่ม

คณาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ 

- ให้ เ รียนรู้ ด้ วยตนเอง ผ่านข้อแนะน าของ     

คณาจารย์ที่ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

กิจกรรมนักศึกษา 

- จัดให้นักศึกษาเป็นวิทยากรในงานวิชาการต่างๆ 
เชน่ วันวทิยาศาสตร์ เป็นต้น 

- ให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็นทีมงานในการจัดงาน
ประชุมวิชาการของภาควิชา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และวุฒภิาวะในการ

ประกอบสัมมาชีพ   

กลยุทธ์การสอน 

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม และ 

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นั ก เ ค มี

อุตสาหกรรม ในเนื้อหาบางกระบวนวิชา 

กิจกรรมนักศึกษา 

- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฟังและ 

ศกึษาธรรมะ 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

(2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

 นอกจากนั้นยังเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆขององค์กรและสังคม 

ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ผูอ้ื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

(1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

(2) นักศึกษาต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึก

ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่ม และท างานให้แล้วเสร็จตาม

ก าหนดเวลา 

(3) นักศึกษาต้องได้รับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตใน

การสอบหรือลอกการบ้านและรายงานของผู้อื่น รวมทั้งรายงานผลการวิจัยตามที่

ได้ผลจากการทดลองจริง เป็นต้น 
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(4) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชา 

รวมทั้งมกีารจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท า

ดีท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

(3) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบและความซื่อสัตย์ในการรายงาน

ผลการวิจัย 

(4) ประเมินจากกระบวนการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นต้องมีประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมใน

ภาคปฏิบัติโดยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถาบันและองค์กรภายนอก เพื่อให้สามารถ

เชื่อมโยงความรู้ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
       

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและ

ประยุกต์ทางปฏบิัติ โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

(2) จัดให้มกีารเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยน าความรู้และทักษะพืน้ฐานมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(3) ให้การอบรมทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น เช่นการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเทคนิค

การวิเคราะหใ์หม่ เป็นต้น 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

         ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) รายงานที่นักศกึษาจัดท า 

(4) การน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(5) การสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

(6) การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

(7) การสอบวิทยานิพนธ์ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้อแนะน าของคณาจารย์ที่ปรึกษาและการฝึกปฏิบัติจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญ โดยสามารถสรุปและเสนอแนวคิดได้อย่างเหมาะสม 

(2) จัดกิจกรรมดูงานในอุตสาหรรม และให้มปีระสบการณร์่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

(3) ให้มกีารประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 

(4) ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและเขียนบทความวิชาการ

ลงตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(2) ผลการประเมินจากการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย์ และ

ภาคอุตสาหกรรม 

(3) การสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

(4) ความสามารถในการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม และเขียนบทความวิชาการ

ลงตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ  

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่ม

แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

(2) ให้ฝึกการน าเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีคณาจารย์ให้        

ค าวจิารณ์และชีแ้นะ 

(3) ให้มีประสบการณ์และเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

(4) ให้มกีารประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 

(5) ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและเขียนบทความวิชาการ

ลงตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

(1) ความคิดเหน็ของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(2) ผลการประเมินจากการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย์ และ

ภาคอุตสาหกรรม 

(3) การใช้ทักษะในการน าเสนอและการตอบค าถามในการป้องกันวิทยานิพนธ์ได้อย่าง

เหมาะสม 

(4) ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ เป็นไปตามแผน 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) การอบรมฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสถิติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนและการวิจัย 

(2) ให้มกีารประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย์ และภาคอุตสาหกรรม 

(3) ให้มกีารสอบปากเปล่าในการเสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 

(4) ให้มกีารฝึกน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและเขียนบทความวิชาการ 

ลงตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(2) ผลการประเมินจากการประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย์ และ

ภาคอุตสาหกรรม 

(3) ผลการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

(4) ผลการเขียนบทความวชิาการลงตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 

 

     



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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. 701 (209701)               3 หน่วยกิต 

หลักการควบคุมกระบวนการเคมี 
                

 

ว.คอ. 702 (209702)               3 หน่วยกติ 

ปรากฎการณก์ารน าพาในเคมีอุตสาหกรรม 
                 

ว.คอ. 703 (209703)                    3 หน่วยกติ 

กระบวนการแยกสารขัน้สูง 
                 

ว.คอ. 704 (209704)               3 หน่วยกติ 

เทคโนโลยีการผสม 
                    

ว.คอ. 705 (209705)               3 หน่วยกติ 

ความปลอดภัยในกระบวนการทางวัสดุ 
                   

ว.คอ. 707 (209707)               1 หน่วยกิต 

ระบบคุณภาพไอเอสโอ 9000 และ 14000 
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38 38 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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. 709 (209709)                    3 หน่วยกิต 

ปฏิกริยิาเคมีและจลนพลศาสตรข์ั้นสูง 
                 

ว.คอ. 711 (209711)               3 หน่วยกติ 

การหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก 
                

 

 

ว.คอ. 712 (209712)               3 หน่วยกติ 

เทคโนโลยียุคใหม่ในการผลิตเซรามิก 
                

 

 

ว.คอ. 713 (209711)               3 หน่วยกติ 

ผลิตภัณฑเ์ซรามิกและการพฒันาคุณภาพ 
                 

ว.คอ. 714 (209714)               3 หน่วยกติ 

พลังงาน สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย 

ในกระบวนการเซรามิก 

                   

ว.คอ. 715 (209715)               3 หน่วยกติ 

การผลิตเซรามิกและแนวโนม้ตลาด 
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39 39 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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. 716 (209716)               3 หน่วยกติ 

การพัฒนาทางเทคนิคของเคลือบเซรามิกและ

สารใหส้ ี

                

 

ว.คอ. 717 (209717)               3 หน่วยกติ 

ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีเซรามิกดั้งเดมิ 
                   

ว.คอ. 719 (209719)               2 หน่วยกิต 

หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอตุสาหกรรม 1 
                 

ว.คอ. 721 (209721)               3 หน่วยกติ 

โลหะวิทยาส าหรับนักเคมีอุตสาหกรรม 
                 

ว.คอ. 722 (209722)               3 หน่วยกติ 

การวิเคราะห์เชิงเคมีในอุตสาหกรรมโลหะ 
                 

ว.คอ. 723 (209723)               3 หน่วยกติ 

ปรากฎการณก์ารน าพาในการผลิตโลหะ 
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40 40 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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. 724 (209724)               3 หน่วยกติ 

แผนภาพวัฎภาคของโลหะ 
                   

ว.คอ. 741 (209741)               3 หน่วยกติ 

การผลิตปิโตรเคมีขัน้สูง 
                

 

 

ว.คอ. 743 (209743)               3 หน่วยกติ 

การเผาไหม้เชือ้เพลงิและการปล่อย 
                 

ว.คอ. 781 (209781)               3 หน่วยกติ 

เทคโนโลยีช้ินส่วนพลาสติก 
                    

ว.คอ. 782 (209782)               3 หน่วยกติ 

เทคโนโลยีการท าแม่พมิพ์ฉดีพลาสติก 
                    

ว.คอ. 783 (209783)               3 หน่วยกติ 

การน าพลาสติกมาใช้ใหม ่
                    

ว.คอ. 785 (209785)                    3 หน่วยกติ 

สมบัติกายภาพของพอลิเมอร์ขั้นสูง     
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41 41 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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. 787 (209787)               3 หน่วยกติ 

กระบวนการแปรรูปและการประยุกต์ใชพ้อลิเมอร์ 
                   

ว.คอ. 789 (209789)               3 หน่วยกติ 

หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอตุสาหกรรม 2 
                

 

ว.คอ. 791 (209791)               1 หน่วยกิต 

สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 1 
                 

ว.คอ. 792 (209792)               1 หน่วยกิต 

สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 2 
                 

ว.คอ. 799 (209799)              15 หน่วยกติ 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
                 

ว.คอ. 811 (209811)               3 หน่วยกติ 

การสืบเสาะและการประเมนิคา่เซรามิก 
                   

ว.คอ. 813 (209813)               3 หน่วยกติ 

ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เซรามิกและการแก้ไข 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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.คม. 775 (203775)                    3 หน่วยกติ 

การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ 

 
                

ว.คม. 776 (203776)                    3 หน่วยกติ 

พอลิเมอรค์อมโพสติ 
                

 

ว.วศ. 741 (210741)                      3 หน่วยกติ 
ฟิสิกส์ของเซรามิกขัน้สงู  

                  

 

 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง     
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

 คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

 ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
(2.2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา 
(2.3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ทักษะทางปัญญา 
(3.1)  คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(4.3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์  
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศกึษาในแต่ละกระบวนวิชา              

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่

มีคา่ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  

1.1 อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
 

   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช ้ (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 
 

 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
 

 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์     (thesis in progress) 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ    
 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า 

C หรอื S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลดว้ยอักษรล าดับขั้น S หรอื U ได้แก่กระบวนวิชา 

ว.คอ. 791 (209791) ว.คอ. 792 (209792) และ ว.คอ. 799 (209799)    
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 

ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลการศึกษาของภาควิชา ทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของล าดับขั้น         

ทุกกระบวนวิชา  
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

  ประเมินจากแบบสอบถามของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในช่วงพระราชทาน   

ปริญญาบัตร เป็นประจ าทุกปี  

  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยส่งแบบสอบถามถึงหน่วยงานต้นสังกัดของมหาบัณฑิตที่

เข้าท างาน (2 ปี/ครั้ง) 
   

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 1.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 2.  ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 3.  มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม 

               เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

 4.  สอบผา่นการสอบประเมินผลวทิยานพินธ์ 

5.  ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็น

บทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อ

แรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(4) มีการก าหนดทิศทางการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมทุกปีเพื่อทบทวนทิศทางการ

วิจัยที่จะก่อประโยชน์ตอ่ประเทศและสากล 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  

1.  เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                               

   ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด  การปรับปรุง  

หลักสูตรและกระบวนวิชา และรับผดิชอบการจัดการเรียนการสอน 
3.  มีการจัดท าแผนการสอน   และเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

4.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้แก่นักศึกษา 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

 บริหารผ่านคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

2.2.1  หนังสือเฉพาะในห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 72,000  เล่ม 

2.2.2  วารสารที่เกี่ยวข้อง)เฉพาะที่มรีูปเล่มในหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน     

         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 

13. Chiang Mai University journal of natural sciences 
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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  ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  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  

20. Spinger Link e-Books  
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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 (ฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์) 

28. CMU e-Research (ฐานขอ้มูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์) 

29. CMU e-Theses (ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์) 

30. CMU Scholarly Research Report (ฐานข้อมูลวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ที่เผยแพร่ในฐานขอ้มูลสากล) 

31. e-Books (หนังสืออเิล็กทรอนิกส์) 

32. Thai University Library Digital Collection (ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ 

รายงานการวิจัย รวบรวมจากมหาวทิยาลัยทั่วประเทศ) 
 

2.2.4  อาคารสถานที่   

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมมอีาคาร 4 หลัง คือ อาคารเคมีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ อาคาร

ซิลิเกต อาคารเครือซิเมนต์ไทย 1 และอาคารเครือซิเมนต์ไทย 2 มีห้องเรียน 7 ห้อง และมี

ห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง  ได้แก่ ปฏิบัติการกลาง  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอร์ปฏิบัติการโลหะวิทยา

และการต่อโลหะ-เซรามิก ปฏิบัติการเชื้อเพลิงและปิโตรเคมี ปฏิบัติการปัญหาพิเศษ ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ซิลิเกตและเทคโนโลยี ซิลิเกต ปฏิบัติการแก้ว และปฏิบัติการแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์และ

การขึ้นรูป 
 

 2.2.5 ครุภัณฑว์ิจัย  

มีทั้งหมด 168 รายการ เช่น อะตอมมิกแอปซอร์ฟชันสเปกโทรมิเตอร์ แก๊สโครมาโทรกราฟ    

ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรมเิตอร์ เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยการเลี้ยวเบนเลเซอร์ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ปีงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 2557 

ครุภัณฑท์ี่ตอ้งการเพิ่ม* - 1 2 1 1 

บุคลากรที่ตอ้งการเพิ่ม** 1 - 1 - - 

* ครุภัณฑท์ี่ตอ้งการเพิ่ม 

ปีงบประมาณ 2554 - เครื่องอัดรีดพลาสติก   2 ล้านบาท  

ปีงบประมาณ 2555 - เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี  3 ล้านบาท 

    -เครื่องบดแบบพลาเนทารี  2 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2556 - เครื่องผสมพอลิเมอรแ์บบผสมภายใน  4 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2557 - เครื่องวเิคราะหอ์ุณหภาพเชงิอนุพันธุ์ 4 ล้านบาท 

** บุคลากรที่ต้องการเพิ่ม : ปรญิญาเอกทั้งหมด 2 คน (ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอาย ุปี 2553 และ 2555)  
 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีคณะท างานจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คอยติดตามหนังสือ ต ารา วารสาร และอุปกรณ์

การเรียนการสอน ตลอดจนสารเคมีและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้สั่งซื้อ ว่าได้รับการจัดสรรแล้ว 

หรอืมีอุปสรรคในการจัดหาอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา เพื่อประเมิน

ความพอเพียงของต าราและอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดหา

ต่อไป 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

     มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ 

จะต้องมีวุฒกิารศกึษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ มหาวิทยาลัยก าหนด 

คุณลักษณะของอาจารย์ใหม่ 

 ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค 

วิศวกรรมเคมี เคมี หรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ส่วนงานมีเหตุผลหรือความจ าเป็นพิเศษ อาจขอ

อนุมัตติ่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) ยกเว้นให้บรรจุผู้มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทหรอืเทียบเท่าเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก โดยเป็น

ผูม้ีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมว่่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553) 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสาร

ภาคผนวก) 

ขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

1. เมื่อคณะ ฯ ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว คณะฯ แจ้งขออนุมัติด าเนนิ การ 

     คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อประธาน ก.บ. โดยระบุคุณสมบัติเฉพาะ 

     ต าแหน่ง 

2. แต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น 

พนักงานฯ 

3. คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาก าหนดขั้นตอน วิธีการคัดเลือก ตลอดจนเงื่อนไขตาม

มาตรฐานก าหนดและภาระงานที่ต้องปฏิบัติของแตล่ะต าแหน่ง 

4. ประกาศรับสมัคร และด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด 

และประกาศผลการสอบคัดเลือก 

5. ด าเนินการขอบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่มาปฏิบัติงาน แต่

ไม่ก่อนวันประกาศผลการคัดเลือกและวันที่ส าเร็จการศึกษา โดยให้มีการทดลองงาน 1 ปี และ

มีการประเมินการปฏิบัติงานทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง 
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม

ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะ

และมหาวิทยาลัย 
 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้พิจารณาถึงความเช่ียวชาญของ

อาจารย์พิเศษและความจ าเป็นทางด้านวิชาการ จึงจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ซึ่งมี

กระบวนการดังนี้ 

 สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

 สาขาวิชาด าเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษพร้อมแนบเอกสารแบบตอบรับและ

ประวัติของอาจารย์มายังคณะ 
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 คณะฯ ตรวจสอบและน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ

ให้ความเห็นชอบ 

 คณะฯ เสนอบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบและเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

โดยมีสัดส่วนอาจารย์พิเศษต่ออาจารย์ประจ าในหลักสูตร ได้แก่ ภาคการศึกษาที่

2/2554 คือ 16 คน : 13 คน ภาคการศึกษาที่ 1/2555 คือ 16 คน : 13 คน เฉลี่ยปี

การศกึษา 2554 คือ 16 คน : 13 คน 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรใหค้รอบคลุมภาระหนา้ที่ที่ตอ้งรับผดิชอบ โดยคณะกรรมการ 

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน ดังนี้ 

4.1.1 คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ 

              ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือคุณวุฒิ

อย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน    

4.1.2 คุณลักษณะของพนักงานวิทยาศาสตร์ 

              ต้องมีคุณวุฒปิระกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน  

ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์   

4.1.3 คุณลักษณะของพนักงานช่าง 

ต้องมีคุณวุฒปิระกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาทางด้านช่างกายอุปกรณ์ ช่างทันตกรรม ช่างพิมพ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบ 

ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิค และช่างไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทางส่วนงานต้น

สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ    

(รายละเอียดตามผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2553 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย 24 กันยายน พ.ศ. 2553) 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่

รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศกึษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร  การ

เลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนด

ช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษา

กิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศกึษา  

นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน

รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงาน

วินัย กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 มีการตดิตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80   มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ  .2   ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 
x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ  .3  และ มคอ  .4   อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ  .5  และ 

มคอ    .6  ภายใน 30   วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ   มคอ .7  ภายใน 

60  วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ  .3  และ มคอ  .4   (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25   ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x 

7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ .7  ปีที่แล้ว 

 x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน    

การจัดการเรียนการสอน 
x x x 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือ 

วิชาชีพอย่างนอ้ยปีละ 1  ครั้ง 
x x x 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  ได้รับการ 

พัฒนาวชิาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  ต่อปี 
x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย    

กว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

  
x 

13) อื่นๆ ระบุ ...     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้                        

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชีท้ี่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ี่มีผล

ด าเนนิการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับ

และตัวบ่งชีร้วมในแตล่ะปี  
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมโดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 
 

    กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน     

ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 


