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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์/ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Industrial Chemistry 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       ปร.ด. (เคมีอุตสาหกรรม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Doctor of Philosophy (Industrial Chemistry) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   Ph.D. (Industrial Chemistry) 
 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  จ านวน 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2  จ านวน 72 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี แบบ 1.2 และ แบบ 2.2  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
(1) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
(2) ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
(3) เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
(4) ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ในการประชุมครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2560  เมื่อวันที่  23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
(5) ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  1/2560   

เมื่อวันที่  30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
(6) ไดร้ับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่  15  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
(7) ไดร้ับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ในการประชุมครั้งที่  3/2560  เมื่อวันที่  17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552        

ในปี พ.ศ. 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิชาการ 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรมทางด้านต่างๆ อาทิ ทางด้านปิโตรเคมี 
ด้านวัสดุศาสตร์ ด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม ด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว ตลอดถึง การเป็น
นักบริหาร หรือนักการตลาด ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายณรงค์  ผังวิวัฒน์ 
 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Corrosion & Protection) 
 
วท.ม. (เคมีฟิสิกลั) 
วท.บ. (เคมี) 

University of Manchester  Institute of Science and 
Technology, UK  
มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2542 
 

2525 
2523 

2. นางสาวนพวรรณ ชนัญพานิช 
 
 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Polymer Chemistry) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
วท.บ. (เคมี) 

Polytechnic University, New York, USA  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  

2543 
2531 
2525 

3. นายณคเดช ยังวิลัย 
 

อาจารย์ Ph.D. (Applied Chemistry) 
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม) 

Colorado School of Mines, USA  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

2546 
2539 

4. นายสมิทธิชัย สียางนอก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย  
         และเทคโนโลยีทางการพิมพ์) 

University of Akron, USA  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2550 
2543 
2540 

 
5. นางสาววรนุช  สมส่งกุล อาจารย์ ปร.ด. (เคมี)  

วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมีสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

2555 
2550 
2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 1518 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับการสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะคุณภาพและ
ทักษะแรงงานยังอยู่ในระดับต่ า จึงต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันการผลิตสินค้ากับประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบกับภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันด้วยองค์ความรู้ /
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมด้วยการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม เร่งยกระดับห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมด้วยองค์ความรู้/
เทคโนโลยีให้สูงขึ้น  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงควรมีการเร่งด าเนินการ
ใน 5 ประเด็นคือ ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจน
ส่งเสริมความรู้และทักษะของแรงงานในทุกด้าน นอกจากนี้ยังต้องควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหา
มลพิษจากกระบวนการผลิต ภาครัฐจะต้องมีส่วนสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมรีไซเคิลที่มี
มาตรฐาน โดยมีระบบการเก็บกักสารและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อน ามาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง
ควบคุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานปิโตรเคมีในการสร้างความยั่งยืนด้าน   
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด  

ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเคมีในตลาดโลกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการแข่งขันสูง  
และมีความเป็นไปได้ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต อุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทยจึงจ าเป็น  
ต้องมีการพัฒนาอยู่ทุกขณะและได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นต้นหรือขั้นพ้ืนฐานและ    
ขั้นปลาย การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีจ าเป็นต้องอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้ง
การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศให้แข็งแกร่ง การสร้างบุคลากรและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงมีความส าคัญในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม และการพัฒนา
เศรษฐกิจ รวมถึงเป็นผู้น าในการส่งเสริมนวัตกรรมที่เกิดจากความรู้ระดับสูง ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ          
มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นผู้น าในการถ่ายทอดและปลูกฝัง
แนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ภาคเอกชน ตลอดถึงภาคประชาชน  
ในทุกระดับ ตลอดทั้งลดการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
ลดปริมาณของเสียและปัญหามลพิษ รวมทั้งใช้และเพ่ิมคุณค่าการใช้ทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย์       
การผลิตบุคลากรดังกล่าวยังเป็นการสร้างปัญญาให้แก่สังคมและจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้อีกด้วย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         
พระนครเหนือ โดยมีภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดการ เรี ยนการสอนและการวิ จั ย ในระดับปริญญาเอก เ พ่ือผลิตบุคลากร 
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ด้านเคมีอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง   สามารถท างานในระดับควบคุมคุณภาพ  
สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเคมีภัณฑ์ รวมทั้งสามารถช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในสภาพปัจจุบันของโลกที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่อย่าง

ต่อเนื่อง ย่อมมีความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างรวดเร็ว และมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยืน  ในขณะที่ มี ก าร พัฒนาขี ดความสามารถของประ เทศไทย ก็ จะต้ องมีความพร้ อม 
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว นอกจากตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประเทศแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ รวมถึงถ่ายทอดสู่ชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง  เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุท่ีอาจส่งผลให้ลดทอนการค านึงถึงสังคมและการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม  
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างระบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และบ่มเพาะดุษฎีบัณฑิตให้เป็นคนดี สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือผลทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และความมั่นคงของชาติ และยังเป็นการเตรียมบุคลากรเพ่ือการเพิ่มก าลังคนที่มีศักยภาพทางการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือตอบสนองชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงการพัฒนาที่สามารถปฏิบัติได้จริง และรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากการที่อุตสาหกรรมเคมีมีการขยายตัวและมีการแข่งขันสูง  ท าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี

อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่ทันสมัย ตามทันเทคโนโลยีและรอบรู้
ทางด้านนวัตกรรมและการลงทุน รวมถึงการที่นักศึกษาได้ท างานวิจัย จะท าให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถเก็บ
เกี่ยวความรู้ที่หลากหลายและสามารถน าความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์หลายแขนง มีความคิดอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการได้เรียนรู้ในศาสตร์
ของสิ่งแวดล้อมย่อมท าให้ดุษฎีบัณฑิตตระหนักถึงค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็น
รากฐานของวัฒนธรรมในองค์กรและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาที่สามารถส าเร็จตามหลักสูตรตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ 

จะเป็นดุษฎีบัณฑิตที่ผ่านการเรียนรู้ศาสตร์ที่ใช้จริงในอุตสาหกรรม และผ่านการฝึกฝนการประยุกต์ใช้
ศาสตร์นั้นในงานวิจัยบนพ้ืนฐานของการคิดและการวางแผนอย่างมีระบบ รู้จักการจัดการกับสารเคมีที ่
ต้องใช้และการก าจัดของเสียที่ถูกวิธีตลอดการท างานวิจัย ถือเป็นการพัฒนาทั้งทางวิชาการและทักษะ
ภาคปฏิบัติแก่ดุษฎีบัณฑิตโดยตรง  โดยดุษฏีบัณฑิตจะเป็นผู้มีความพร้อมในการท างานทั้งด้านวิชาการ
และอุตสาหกรรม ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจที่ตั้งเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งกล่าวไว้ว่า“พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

ไม่มี 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีอุตสาหกรรมในการท าวิจัยบนพ้ืนฐานของการวางแผนและการคิดอย่างเป็น
ระบบท าให้ดุษฎีบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาการและ
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

1.2 ความส าคัญ 
การแข่งขันทางอุตสาหกรรมเคมีในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ในการวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบด้านอุตสาหกรรมเคมีจึงเป็นที่ต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมจึงตอบสนองความต้องการโดยตรง      
ทั้งหลักสูตรนี้ยังมีองค์ความรู้ที่สอนให้บัณฑิตค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ดุษฎีบัณฑิต
เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เ พ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความช านาญในสาขาวิชาเคมี 

อุตสาหกรรม  
1.3.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถคิดค้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีกระบวนการคิด

วิเคราะห์ในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรมเคมี เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ 

1.3.3 เพ่ือเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเคมีอุตสาหกรรม อันเป็นผลจากการค้นคว้า
ติดตามวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศ 

1.3.4 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
1.4 จุดเด่นเฉพาะหลักสูตร 

1.4.1 ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและบทบาทของวิชาเคมีในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาปริญญาเอกตระหนักรู้ถึงความส าคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1.4.2 ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในหลากสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมี เช่น การลงทุนเพ่ือให้
นักศึกษาที่มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการได้เกิดการเรียนรู้ด้านนี้มากข้ึน 
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1.4.3 ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของนักศึกษาในแขนงต่างๆ  วิชาเลือกจึงมีสลับกันไป ทั้งทางด้าน  
ปิโตรเคมี วัสดุ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน  ท าให้นักศึกษาสามารถเปิดโลกทัศน์ได้
อย่างกว้างขวาง 

1.4.4 น าสิ่งใหม่ๆ มาให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคโนโลยี  ประเทศไทย 4.0  เศรษฐกิจดิจิทัล  ฯลฯ 

1.4.5 นักศึกษาสามารถฝึกทักษะและหาประสบการณ์ การแก้ปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมได้
ในวิชากรณีศึกษาและแก้ปัญหาจากอุตสาหกรรมได้ในระหว่างเรียน course work 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ทุกๆ 5 ปี  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  
พ.ศ. 2552 

- ศึกษาข้อมูลความต้องการ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ 
ทันสมัยตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานโดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งศิษย์เก่าและ
นักศึกษาปัจจุบันได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 

- ติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

 

- ข้อมูลความต้องการบัณฑิต       
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของตลาดแรงงาน 

-  เอกสารการด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ   

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรจากบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาและนักศึกษาปัจจุบัน 

- รายงานผลการประเมินความ      
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจาก
บุคคลภายนอก 

พัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัย เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ ความรู้และ
ประสบการณ์ 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาสื่อ  
  การเรียนการสอนในรูปแบบ

ต่างๆ  
- สนับสนุนให้คณาจารย์เข้า

ร่วมอบรมหรือสัมมนา
วิชาการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- สนับสนุนให้บุคลากรท างาน
วิจัย 

- สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม  
  ประชุมทางวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

- จ านวนสื่อการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ 

- จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมอบรม  สัมมนาวิชาการ  
หรือ  ศึกษาดูงาน 

- จ านวนผลงานวิจัย 
- จ านวนผลงานที่บุคลากร

น าเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ 

- รางวัลที่ได้จากการวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่ง มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ในเวลาราชการ   วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.  
นอกเวลาราชการ  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 16.00-19.00 น.  

วันเสาร์             เวลา 08.00-16.00 น. 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม แบบ 1.1 จะต้องเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเคมี   หรือเคมีอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า หรือตาม
ความเห็นของภาควิชา และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 

2.2.2 ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม แบบ 2.1 จะต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี  หรือเคมีอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า หรือตามความ
เห็นชอบของภาควิชา และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 

2.2.3 ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม แบบ 1.2 จะต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเคมี  หรือเคมีอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า หรือตามความ
เห็นชอบของภาควิชา และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง 

2.2.4 ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม แบบ 2.2 จะต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเคมี  หรือเคมีอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า หรือตามความ
เห็นชอบของภาควิชา และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง 

2.2.5 ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุกแบบ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.2 และแบบ 2.2  ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาจมี
พ้ืนความรู้ไมเ่พียงพอในหลักสูตรนี้ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ต้องเข้าฟังการบรรยายในบางวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีหรือ

ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เพ่ือปรับพ้ืนความรู้ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าและได้รับ 
ความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

2.6 งบประมาณ 
ภาควิชาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้               

เงินสนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 

2.5.1 แบบ 1.1   
ระดับ 
ชั้นป ี

จ านวนนักศึกษาแต่ละชัน้ป ี(คน) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่า
จะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 5 5 5 

 
2.5.3 แบบ 1.2   

ระดับ 
ชั้นป ี

จ านวนนักศึกษาแต่ละชัน้ป ี(คน) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 5 5 
รวม 5 10 15 20 20 
คาดว่า
จะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 5 5 

 

2.5.2 แบบ 2.1  
ระดับ 
ชั้นป ี

จ านวนนักศึกษาแต่ละชัน้ป ี(คน) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่า
จะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 5 5 5 

 
2.5.4 แบบ 2.2  

ระดับ 
ชั้นป ี

จ านวนนักศึกษาแต่ละชัน้ป ี(คน) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 5 5 
รวม 5 10 15 20 20 
คาดว่า
จะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 5 5 

 



 -10-                                                           มคอ.2 
 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณรายได ้ 6,717,300 7,053,165 7,405,823 7,776,114 8,164,920 
งบประมาณแผ่นดิน 1,495,700 1,570,485 1,649,009 1,731,459 1,818,031 
รวมรายรับ 8,213,000 8,623,650 9,054,832 9,507,573 9,982,951 

หมายเหตุ  ค านวณจาก 5% ของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ปีงบประมาณ 2560 (ไม่รวมเงินเดือน) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบด าเนินการ           

เงินเดือน 22,274,500 23,388,225 24,557,636 25,785,518 27,074,794 

ค่าจ้างช่ัวคราว 595,700 625,485 656,759 689,597 724,077 

ค่าตอบแทน 1,985,000 2,084,250 2,188,463 2,297,886 2,412,780 

ค่าใช้สอย 1,140,500 1,197,525 1,257,401 1,320,271 1,386,285 

ค่าวัสด ุ 1,456,700 1,529,535 1,606,012 1,686,312 1,770,628 

เงินอุดหนุน 1,741,000 1,828,050 1,919,453 2,015,425 2,116,196 

รวมงบด าเนินการ 29,193,400 30,653,070 32,185,724 33,795,010 35,484,760 

ข. งบลงทุน           

ค่าครุภณัฑ ์ 1,294,100 1,358,805 1,426,745 1,498,083 1,572,987 

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง _ _ _ _ _ 

รวมงบลงทุน 1,294,100 1,358,805 1,426,745 1,498,083 1,572,987 

รวม (ก) + (ข) 30,487,500 32,011,875 33,612,469 35,293,092 37,057,747 

ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 7,621,875 8,002,969 8,403,117 8,823,273 9,264,437 

จ านวนนักศึกษา  10 20 30 45 45 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 762,188 400,148 280,104 196,073 205,876 

ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรโดยเฉลีย่ 368,878 
หมายเหตุ * งบด าเนินการใช้ข้อมูลจากค าชี้แจงงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 แบบ ร 3  

 (ค าชี้แจงงบประมาณแผ่นดิน  จ าแนกตามแผนงาน/กองทุน/หมวดรายจ่าย) และข้อมูลจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559     
 แบบ ร 2 (แบบงบประมาณรายจ่ายตามแผนรายจ่าย จ าแนกตามหน่วยงาน/แผนงาน/กองทุน/ประเภทรายจ่าย)  

 ** ภาควิชามีหลักสูตรเปิดสอนรวมทั้งหมด 3 หลักสูตร   (หลักสูตร IC   MIC  และ DIC)  
           *** จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง              
          ****ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร เป็นการประมาณการส าหรับทุกแผนการศึกษาในหลักสูตร 
         *****ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 1 คนตลอดหลักสูตร  368,878 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560    
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1       48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2       72 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.2.1 แบบ 1.1   

หมวดวิชาบังคับ     48 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*    3 หน่วยกิต     
รวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 
 

3.1.2.2 แบบ 1.2   
หมวดวิชาบังคับ     72 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์  72 หน่วยกิต 
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*    5 หน่วยกิต     

รวมตลอดหลักสูตร   72 หน่วยกิต 
*รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 

3.1.2.3 แบบ 2.1   
หมวดวิชาบังคับ     39 หน่วยกิต 

  วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ     3 หน่วยกิต 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*    3 หน่วยกิต     
หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเฉพาะ       6 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป       3 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 
*รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 

 
3.1.2.4 แบบ 2.2   
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หมวดวิชาบังคับ     63 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 

          วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*    4 หน่วยกิต     
 วิชาบังคับ  15 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก       9 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเฉพาะ           6 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป        3 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร   72 หน่วยกิต 
*รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 

   

3.1.3 รายวิชา 
แบบ 1.1         
หมวดวิชาบังคับ 
     วิทยานิพนธ์   

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147901 วิทยานิพนธ์       48  
  (Dissertation) 
      วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
040147906* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1      1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar I) 
040147907* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar II) 
040147908* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar III) 

แบบ 1.2 
หมวดวิชาบังคับ 
     วิทยานิพนธ์        

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902 วิทยานิพนธ์       72  
  (Dissertation) 
      วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
040147906* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar I) 
040147907* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar II) 
040147908* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar III) 
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040147909* ระเบียบวิธีวิจัย        1(0-3-1) 
  (Research Methodology) 
040147916* ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ     1(0-3-1) 
  (Characterization of Products and Materials Laboratory)  
*รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 

แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ 
     วิทยานิพนธ์            

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147903 วิทยานิพนธ์       36  
  (Dissertation) 
      วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
040147906* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar I) 
040147907* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar II) 
040147908* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar III) 
*รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 
      วิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147915 เคมีแนวใหม่เพ่ือนวัตกรรม                          3(3-0-6) 
  (Modern Chemistry for Innovation) 
 หมวดวิชาเลือก  

     วิชาเลือกเฉพาะ 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147501 กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี     3(3-0-6) 
  (Petrochemical Industrial Processes) 
040147502 พลังงานหมุนเวียน       3(3-0-6) 

(Renewable Energy) 
040147503 การลงทุนในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Investment) 
040147504 เทคโนโลยีนาโน       3(3-0-6) 

(Nanotechnology) 
040147505 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล      2(2-0-4) 

(Digital Economy) 
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040147506 ประเทศไทย 4.0       1(1-0-2) 
(Thailand 4.0) 

040147507 กรณีศึกษาการแก้ปัญหาจากอุตสาหกรรม    1(0-3-1) 
(Case Study in Industrial Problem Solving) 

040147601 เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคม ี    3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Chemical Industry) 
040147602 เรื่องคัดพิเศษทางอุตสาหกรรมเคม ี    3(3-0-6) 
  (Special Topic in Chemical Industry) 
 

แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ 
     วิทยานิพนธ์        

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147904 วิทยานิพนธ์       48  
  (Dissertation) 
      วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
040147905* สัมมนาทางการวิจัยประยุกต์      1(0-3-1)   
  (Applied Research Seminar) 
040147906* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar I) 
040147907* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar II) 
040147908* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar III) 
*รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 
      วิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147909 ระเบียบวิธีวิจัย       1(0-3-1) 
  (Research Methods) 
040147910 การตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ     3(3-0-6) 
  (Characterization of Products and Materials)  
040147914 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม      1(1-0-2) 

  (Industrial Safety) 
040147915 เคมีแนวใหม่เพ่ือนวัตกรรม     3(3-0-6) 
  (Modern Chemistry for Innovation) 
040147916 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ    1(0-3-1) 
  (Characterization of Products and Materials Laboratory) 
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040147917 เคมีขั้นสูงในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Advanced Chemistry in Industry)  
040147918 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงนวัตกรรมและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา          3(3-0-6) 

(Innovative Catalysts and Catalytic Processes) 
หมวดวิชาเลือก 
     วิชาเลือกเฉพาะ 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147501 กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี     3(3-0-6) 
  (Petrochemical Industrial Processes) 
040147502 พลังงานหมุนเวียน       3(3-0-6) 

(Renewable Energy) 
040147503 การลงทุนในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Investment) 
040147504 เทคโนโลยีนาโน       3(3-0-6) 

(Nanotechnology) 
040147505 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล      2(2-0-4) 

(Digital Economy) 
040147506 ประเทศไทย 4.0       1(1-0-2) 

(Thailand 4.0) 
040147507 กรณีศึกษาการแก้ปัญหาจากอุตสาหกรรม    1(0-3-1) 

(Industrial Problem Solving Case Study) 
040147601 เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคม ี    3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Chemical Industry) 
040147602 เรื่องคัดพิเศษทางอุตสาหกรรมเคม ี    3(3-0-6) 
  (Special Topic in Chemical Industry) 

 
หมวดวิชาเลือกทั่วไป    3 หน่วยกิต  
 นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเลือกทั่วไปที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาภายในภาควิชา

หรือนอกภาควิชาได้ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาและได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -16-                                                           มคอ.2 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147901 วิทยานิพนธ์                                8 
  (Dissertation)  
040147906* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                1(0-3-1)   
  (Dissertation Seminar I)      

รวม  8  หน่วยกิต 
  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147901 วิทยานิพนธ์                                    8 

(Dissertation) 
รวม  8 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147901 วิทยานิพนธ์                                            8    
  (Dissertation)     
040147907* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2              1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar II)  

รวม  8 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147901 วิทยานิพนธ์                                    8     

(Dissertation) 
รวม  8 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147901 วิทยานิพนธ์                                            8   
  (Dissertation)   
040147908* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3                        1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar III) 

รวม  8 หน่วยกิต 
 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147901 วิทยานิพนธ์                                           8     

(Dissertation) 
รวม  8 หน่วยกิต 

 
    

แบบ 1.2  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902     วิทยานิพนธ์                                            9  
  (Dissertation)   
040147906* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                1(0-3-1)   
  (Dissertation Seminar I)      
040147909* ระเบียบวิธีวิจัย               1(0-3-1)  
  (Research Methods)  
040147916* ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ            1(0-3-1)  
  (Characterization of Products and Materials Laboratory)    

รวม  9 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902 วิทยานิพนธ์                                   9 

(Dissertation) 
รวม  9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902 วิทยานิพนธ์                                            9 
  (Dissertation)   
040147907* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2              1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar II)  

รวม  9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902 วิทยานิพนธ์                                      9 

(Dissertation) 
รวม  9 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902 วิทยานิพนธ์                                            9 
  (Dissertation)   
040147908* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3              1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar III) 

รวม  9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902 วิทยานิพนธ์                                    9 

(Dissertation) 
รวม  9 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902 วิทยานิพนธ์                                    9 

(Dissertation) 
รวม  9 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147902 วิทยานิพนธ์                                    9 

(Dissertation) 
รวม  9 หน่วยกิต 
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แบบ 2.1 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147906* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1        1(0-3-1)   
  (Dissertation Seminar I)      
040147915 เคมีแนวใหมเ่พ่ือนวัตกรรม     3(3-0-6) 
  (Modern Chemistry for Innovation) 
040147XXX วิชาเลือกเฉพาะ       3(3-0-6) 

(Elective Subjects)    
040147XXX วิชาเลือกเฉพาะ       3(3-0-6) 

(Elective Subjects)    
รวม  9  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147903 วิทยานิพนธ์                                        7 

(Dissertation) 
XXXXXXXXX วิชาเลือกทั่วไป       3(x-x-x) 

(Free Elective Subjects)    
รวม  10  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147903 วิทยานิพนธ์                                            7 
  (Dissertation)   
040147907* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2              1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar II)  

รวม  7 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147903 วิทยานิพนธ์                                    7     

(Dissertation) 
รวม  7 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147903 วิทยานิพนธ์                                            7 
  (Dissertation)  
040147908* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3               1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar III) 

รวม  7 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147903 วิทยานิพนธ์                                     8 

(Dissertation) 
รวม  8 หน่วยกิต 

 
 

แบบ 2.2 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147905* สัมมนาทางการวิจัยประยุกต์      1(0-3-1) 
  (Applied research Seminar) 
040147910 การตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ     3(3-0-6) 
  (Characterization of Products and Materials)  
040147914 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม      1(0-3-1) 

  (Industrial Safety) 
040147915 เคมีแนวใหม่เพ่ือนวัตกรรม     3(3-0-6) 
  (Modern Chemistry for Innovation) 
040147916 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ    1(0-3-1) 
  (Characterization of Products and Materials Laboratory)  
040147917 เคมีขั้นสูงในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Advanced Chemistry in Industry)  

รวม  11 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147909 ระเบียบวิธีวิจัย       1(0-3-1) 
  (Research Methods)  
040147913 นวัตกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา  3(3-0-6) 
                     (Innovative Catalysts and Catalytic Processes) 
040147XXX วิชาเลือกเฉพาะ       3(3-0-6)  

(Elective Subjects) 
040147XXX วิชาเลือกเฉพาะ       3(3-0-6)  

(Elective Subjects)    
XXXXXXXXX วิชาเลือกทั่วไป       3(x-x-x) 

(Free Elective) 
รวม  13 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147904 วิทยานิพนธ์                                             8 
  (Dissertation)   
040147906* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1        1(0-3-1)   
  (Dissertation Seminar I)      

รวม  8 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147904 วิทยานิพนธ์                                    8     

(Dissertation) 
รวม  8  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147904 วิทยานิพนธ์                                            8 
  (Dissertation)   
040147907* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2              1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar II)  

รวม  8  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147904 วิทยานิพนธ์                                    8     

(Dissertation) 
รวม  8  หน่วยกิต 

 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147904 วิทยานิพนธ์                                    8 

(Dissertation) 
040147908* สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3       1(0-3-1)  
  (Dissertation Seminar III) 

รวม  8  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จ านวนหน่วยกิต 
040147904 วิทยานิพนธ์                                 8 

(Dissertation) 
รวม  8  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)   
 
040147501 กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี             3(3-0-6) 

(Petrochemical Industrial Processes) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: None 
เทคโนโลยีทางกระบวนการ เช่น การแตกตัวด้วยความร้อนและตัวเร่ง กระบวนการ    
พอลิเมอไรเซชัน การรีฟอร์มมิ่ง การดีไฮโดรจีเนชัน และออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน 
ผลิตภัณฑ์ตัวกลางและผลิตภัณฑ์สุดท้าย แก๊สสังเคราะห์และอนุพันธ์ เอทิลีน พรอพิลีน 
บิวทีน บีทีเอ็กซ์ และอนุพันธ์ ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมด้านผลกระทบระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบตั้งต้น กระบวนการเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 
Process technologies: thermal and catalytic cracking, polymerization, 
reforming, dehydrogenation and oxidation; basic, intermediate and final 
products; synthesized gas and derivatives, ethylene, propylene, butene, 
BTX and their derivatives; characteristics of the industry in feedstocks 
products interactions, processes, technologies and economics. 
 

040147502 พลังงานหมุนเวียน               3(3-0-6) 
  (Renewable Energy) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: None 
ชนิดของพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจาก
คลื่นทะเลและพลังงานน้ าขึ้นน้ าลง พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล เซลล์เชื้อเพลิง 
แบตเตอรี่และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ของพลังงาน 
Renewable energy types: solar energy, wind energy, hydroelectric energy, 
wave and ocean tidal energy, geothermal energy, biomass, fuel cell, battery 
and energy storage technology; current situation and future trends of 
energy.  
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040147503 การลงทุนในอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 
  (Industrial Investment) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: None 
แนวคิดทฤษฎีของการลงทุน เงินทุน  ค่าของเงินตามเวลา  การลงทุนของบริษัท 
การประเมินความคงตัว  การตัดสินใจลงทุนและวางแผน  การจัดการความเสี่ยง  
การศึกษาความเป็นไปได้ในทางอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์การลงทุน 
Concepts of investment theory: capital, time value of money; investment 
of company; evaluation of stability; investment decision- making and 
planning; risk management; industrial feasibility study; investment analysis.  
 

 

040147504 เทคโนโลยีนาโน                3(3-0-6) 
  (Nanotechnology) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: None 
แนวคิดพ้ืนฐาน ผลของขนาดอนุภาคต่อสมบัติวัสดุ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนและการ
ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ อนุภาคนาโนอนินทรีย์ เครื่องมือในการตรวจ เช่น กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เครื่องวัดการกระเจิงแสง กล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แรงระหว่างอะตอม คาร์บอนนาโนทิวบ์ วัสดุนาโนอ่ืนๆ เซนเซอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
ชีววัสดุ ตัวเร่งปฏิกิริยา ผลของวัสดุนาโนต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
Basic concepts, size effects on material properties; nanoparticle synthesis 
and characterization; inorganic nanoparticles; nano tools: transmission 
electron microscope (TEM) , dynamic light scattering (DLS) , atomic force 
microscope (AFM); carbon nanotubes; other nanomaterials: sensors, 
microelectronics, biomaterials and catalysts; effects of nanomaterials on 
environment;  environmental toxicology. 
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040147505 เศรษฐกิจดิจิทัล                        2(2-0-4) 
  (Digital Economy) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: None 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การด าเนินธุรกิจ  การพัฒนาความคิดสร้างสรร
เชิงพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล ความหลากหลายและความส าคัญ
ของสินค้าและบริการเชิงดิจิทัล การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบการ
จัดการ การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์การเงินเพ่ือการสนับสนุนการลงทุนจาก
สถาบันการเงิน 
Value addition on products and services; business activities; development 
of commercial creativity, digital economics; digital industry; diversity and 
significance of digital products and services; project’s feasibility study; 
management design; marketing planning; financial analysis for support from 
financial institutes. 
 

040147506 ประเทศไทย 4.0                1(1-0-2) 
  (Thailand 4.0) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: None 
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชัน 3.0 เป็น 4.0 การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่า การเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรร และ
นวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ ผู้บุกเบิกที่มีศักยภาพสูง ผู้ผลิตเทคโนโลยี งานบริการที่มี
มูลค่าสูง แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง กลุ่มเป้าหมายสู่ประเทศไทย 
4.0 กลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปโครงสร้ างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
งานวิจัยและพัฒนา การปฏิรูปการศึกษาประชารัฐ 
Transforming Thailand from version 3. 0 to 4. 0; driving country towards 
value- based economy through technology, creativity, innovation: smart 
farming, smart enterprises startups, innovative technologies, highly valued 
services, knowledgeable/highly skilled workers; target groups to Thailand 
4. 0; mechanism to drive Thailand 4. 0; economic reform; research and 
development reform; education reform for people-centric grovernance.   
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040147507 กรณีศึกษาการแก้ปัญหาจากอุตสาหกรรม             1(0-3-1) 
  (Case Study in Industrial Problem Solving) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: None 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม การน าเสนอวิธีแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เคมี
วิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ วัสดุศาสตร์ ฯลฯ เพ่ือแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม 
นักศึกษาอาจได้รับค าแนะน าจากคณาจารย์ได้ 
Connection establishment with  industry; solution presentation; application 
of Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry and 
Materials Science to solve industrial problem.  
 

040147601 เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคมี             3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Industrial Chemistry) 
  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
  Prerequisite:  None 

เรื่องคัดเฉพาะที่น่าสนใจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี 
Interesting selected topic related to industrial chemistry. 

 
040147602 เรื่องคัดพิเศษทางอุตสาหกรรมเคมี             3(3-0-6) 
  (Special Topic in Industrial Chemistry) 
  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
  Prerequisite:  None 

การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อคัดพิเศษที่น่าสนใจทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี  
Interesting lectures related to industrial chemistry by expert(s).  

 
040147901     วิทยานิพนธ์               48 
  (Dissertation)    

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา และ/หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
Prerequisite:   Permission of Department and/or advisor 
นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและ
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด   
Students are required to conduct a dissertation under supervision of 
advisors appointed by Graduate School. Stusents have to abide by rules 
and regulations of Department and Graduate College strictly. 
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040147902     วิทยานิพนธ์               72   
  (Dissertation)  

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา และ/หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
Prerequisite:  Permission of Department and/or advisor  
นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและ
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด   
Students are required to conduct a dissertation under supervision of 
advisors appointed by Graduate School. Stusents have to abide by rules 
and regulations of Department and Graduate College strictly. 

 
040147903     วิทยานิพนธ์               36 
  (Dissertation)    

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา และ/หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
Prerequisite:  Permission of Department and/or advisor  
นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและ
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
Students are required to conduct a dissertation under supervision of 
advisors appointed by Graduate School. Stusents have to abide by rules 
and regulations of Department and Graduate College strictly. 

 
040147904     วิทยานิพนธ์               48   
  (Dissertation)  

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา และ/หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
Prerequisite:   Permission and/or under Supervision of a  

          Senior Advisor 
นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและ
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด   
Students are required to conduct a dissertation under supervision of 
advisors appointed by Graduate School. Stusents have to abide by rules 
and regulations of Department and Graduate College strictly. 
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040147905 สัมมนาทางการวิจัยประยุกต์               1(0-3-1) 
  (Applied Research Seminar) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
Prerequisite: None   
การทบทวน และการส ารวจงานวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสมในสาขาเคมี
ประยุกต์ หรือเคมีอุตสาหกรรมจากบทความใหม่เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เชิงปฏิบัติ และ
ทักษะของกระบวนการสัมมนา และสามารถอธิบายข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สัมพันธ์กับ
งานวิจัยของนักศึกษาพร้อมด้วยการน าเสนอปากเปล่า 
Review and survey of qualitative, quantitative and mixed research in 
applied chemistry or industrial chemistry from recent papers to provide 
practical knowledge and skill of processing and interpreting emprirical data 
as related to student research with oral presentation. 
 

040147906 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1               1(0-3-1) 
  (Dissertation Seminar I) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
Prerequisite: None   
การน าเสนอ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยชั้นน าในสาขาเคมีอุตสาหกรรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการประเมินงานวิจัยของผู้อ่ืน และแสดงให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายสุดท้าย สิ่งที่พึงจะได้รับ และวิธีการวิจัยในปัญหาที่เกี่ยวข้อง
โดยการน าเสนอปากเปล่า 
Students are required to research various topics in relation to their fields of 
study from textbooks, articles in academic documents and journals, and 
websites.  Topic of the study that they are interested in must be 
summarized, presented and discussed in class. 

 
040147907 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2               1(0-3-1) 
  (Dissertation Seminar II) 

วิชาบังคับก่อน: 040147906 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1   
Prerequisite: 040147906 Dissertation Seminar I   
การน าเสนอปากเปล่าแก่ผู้ฟังโดยมุ่งไปที่ งานวิจัยของนักศึกษา ด้วยค าถามต่างอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับการท าให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และความท้าทายของ
วิธีการที่มีศักยภาพ รวมถึงการอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ 
Oral presentation to audiences, focusing on student research project to a 
wide variety of questions about various approaches with the potential 
benefits and challenges of potential methodologies and including 
interpretation of received results. 
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040147908 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3               1(0-3-1) 
  (Dissertation Seminar II) 

วิชาบังคับก่อน: 040147907 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2   
Prerequisite: 040147907 Dissertation Seminar II  
การน าเสนอปากเปล่าแก่ผู้ฟัง เพ่ือสรุป งานวิจัยของนักศึกษา และพัฒนาทักษะในการ
น าเสนองานวิจัยของนักศึกษา รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็
สามารถน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ 
Oral presentation to audiences, summarizing student research work and 
developing skills in presenting his/her research and its practical applications 
while producing presentations, articles, taking part in conference. 

 
040147909 ระเบียบวิธีวิจัย                1(0-3-1) 
  (Research Methodology) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: None 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือจัดการเอกสารอ้างอิง การตั้งประเด็นปัญหา การวางแผนการวิจัย 
การออกแบบการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจัย สถิติส าหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
Information technology for data retrieval on science and technology; 
reference management software; problem assortment; research planning; 
experimental design; data collection; data analysis; research report writing; 
research presentation; statistics for scientific research.  

 
040147910 การตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ             3(3-0-6) 

(Characterization of Products and Materials) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
Prerequisite: None 
การใช้ เครื่องมือเ พ่ือการวิ เคราะห์  การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและทางเคมี      
สเปกโทรสโกปี เคมีไฟฟ้า โครมาโทกราฟี ไมโครสโกปี การวิเคราะห์พื้นผิว การวิเคราะห์
เชิงความร้อน 
Analytical instrumentation; physical and chemical characterization; 
spectroscopy; electrochemistry; chromatography; microscopy; surface 
analysis; thermal analysis. 
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040147914 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม              1(1-0-2) 
  (Industrial Safety) 

  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
Prerequisite:  None 
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี พิษวิทยาและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของสารเคมี 
การเก็บและการทิ้งสารเคมีอันตราย การแพร่กระจายของสารเคมีจากแหล่งก าเนิด 
อันตรายทางความร้อนของปฏิกิริยาเคมี วาล์วนิรภัยและการค านวณหาขนาด 
การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง กฎหมายความปลอดภัย 
Chemical use safety; toxicology and industrial hygiene of chemical; storage 
and disposal of hazardous chemical; dispersion of chemical from resource; 
thermal hazard of chemical reaction; safety relief valve and size calculation; 
hazardous identification and risk assessment; safety law.  
 

040147915 เคมีแนวใหม่เพื่อนวัตกรรม              3(3-0-6) 
  (Modern Chemistry for Innovation) 
  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
  Prerequisite:  None 

บทบาทส าคัญของเคมี โครงสร้างอะตอมและอิเล็กตรอนในการก าหนดสมบัติทางเคมี
และกายภาพ การประยุกต์ใช้เคมีเพ่ือความก้าวหน้าทางนวัตกรรมในแขนงต่างๆ เช่น 
พลังงาน ยา เทคโนโลยี และวัสดุ หลักการของนวัตกรรม นิยามและประเภทของ
นวัตกรรม การสร้างและการจัดการนวัตกรรม ความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมทางเคมี กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม การระบุ
และการคัดเลือกโอกาส การสร้างและการคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ์  การพัฒนาและ
ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
Powerful role of chemistry; molecular and electronic structures for 
determination of chemical and physical properties; applications of 
chemistry to innovative advance in energy, medicine, technology and 
materials; principle of innovation; definition and classification of innovation; 
innovation invention and management; importance of innovative chemical 
product development; innovative chemical-industrial product 
development processes; opportunity identification and selection; product 
idea generation and screening; concept development and testing; project 
feasibility study; prototype product development; product testing. 
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040147916  ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ                      1(0-3-1) 
(Characterization of Products and Materials Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
Prerequisite:  None 

                     ปฏิบัติการ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายเกี่ยวกับการตรวจ
พิสูจน์ทางกายภาพและเคมี 
Laboratories related to and support the theoretical background in physical 
characterization of product and materials. 

 

040147917 เคมีขั้นสูงในอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 
(Advanced Chemistry in Industry) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
Prerequisite:  None 

                    โครงสร้าง   ความว่องไว   ประเภทและเงื่อนไขของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์    ปฏิกิริยา           
หลายขั้นตอนในกระบวนการอุตสาหกรรมด้านเคมีอนินทรีย์    เคมีโคออร์ดิเนชัน        
ความว่องไวของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน  ทฤษฎีอุณหพลศาสตร์   การประยุกต์    
อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี 
Structure; reactivity; type and reaction condition of organic reaction; 
multistep reaction in inorganic industrial processes; coordination chemistry; 
reactivity of coordination compounds; thermodynamic theory; applications 
of thermodynamics to chemical industrial processes.  
  

040147918 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงนวัตกรรมและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา           3(3-0-6) 
(Innovative Catalysts and Catalytic Processes) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
Prerequisite:  None 

                    เคมีพ้ืนผิวและการเร่งปฏิกิริยา วิธีเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ การเร่งปฏิกิริยาส าหรับการ
ผลิตและพลังงานแบบยั่งยืน เคมีเพ่ือสิ่งแวดล้อม ระบบวิศวกรรมและกระบวนการเร่งที่
ยั่งยืน การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การท าให้ถังปฏิกรณ์
และกระบวนการมีประสิทธิภาพขึ้น การปรับปรุงกระบวนการ ตัวเร่งปฏิกิริยาและ
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาใหม่  โอกาสใหม่จากกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การควบรวม
ปรากฏการณ์และกระบวนการเร่งปฏิกิริยา นวัตกรรมในงานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา  

                    Surface chemistry and catalysis, new catalyst preparation methods, catalysis 
for a sustainable production and energy, green chemistry, engineering and 
catalysis, design of catalysts and catalytic processes: reactor and process 
intensification, process improvement, novel catalysts and catalytic 
processes, new opportunity from catalysis; phenomena integration and 
catalysis; innovations in catalysts research. 
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3.2 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ต าแหน่ง   
ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

1 นายณรงค์  ผังวิวัฒน์ 
 

Ph.D. (Corrosion & Protection) 
 

วท.ม. (เคมีฟิสิกลั)  
วท.บ. (เคมี)  

University of Manchester  Institute of 
Science and Technology, UK 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2542 
 

2525 
2523 

รอง
ศาสตราจารย ์

3 3 

2 นางสาวนพวรรณ  ชนัญพานิช 
 

Ph.D. (Polymer Chemistry)  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
วท.บ. (เคมี) 

Polytechnic University,New York,USA  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2543 
2531 
2525 

รอง
ศาสตราจารย ์

3 3 

3 นายณคเดช ยังวิลัย Ph.D. (Applied Chemistry) 
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม) 

Colorado School of Mines, USA 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2546 
2539 

อาจารย ์ 3 3 

4 นายสมิทธิชัย สยีางนอก Ph.D. (Inorganic Chemistry)  
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และ                
         เทคโนโลยีทางการพิมพ์) 

The University of Akron, USA  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 
2543 
2540 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

3 3 

5 นางสาววรนุช  สมส่งกลุ ปร.ด. (เคมี)  
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมีสิ่งแวดล้อม) 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 
2556 
2547 

อาจารย ์ 3 3 

6 นางสาวนฤมล  เครือองอาจนุกูล 
 

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
กศ.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2529 
2523 

รอง
ศาสตราจารย ์

3 3 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ต าแหน่ง   
ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

7 นางสาวสไบทิพย์ ตุงคะมณ ี
 

Ph.D. (Chemistry) 
M.Sc. (Petrochemical &  
         Hydrocarbons Chemistry) 
วท.บ. (เคมี) 

    University of Manchester 
    Institute of Science 
    and Technology, UK 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2544 
 

2539 
2537 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

3 3 

8 นางสาวมนฤดี ผ่องอักษร 
 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) (เกียรตนิิยม) 

University of Waterloo, Canada
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ 

2553 
2546 
2541 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

3 3 

9 นางสาวสุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์ 
 
 

Ph.D. (Polymer Science) 
M.Sc. (Polymer Science) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) (เกียรตินิยม) 

    วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี         
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 
2541 
2539 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

3 3 

10 นางสาวรังสิมา  หญีตสอน 
 
 
 

Ph.D.  (Chemical Engineering) 
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
 
วท.บ. (เคมี) 

University of Waterloo, Canada  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ (มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคใต้)) 

2553 
2543 

 
2540 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

3 3 

11 นายโกวิทย์ ปิยะมังคลา ปร.ด. (เคมีเทคนิค) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ 

2551 
2545 
2537 

รอง
ศาสตราจารย ์

3 3 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ต าแหน่ง   
ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

12 นางวลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ Ph.D. (Polymer) 
M.Sc.  (Polymer Science) 

 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) (เกียรตนิิยม) 

La Trobe University, Australia  
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ 

2548 
2541 

 
2539 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

3 3 

13 นายศิริศาส เอื้อใจ Ph.D. (Applied Chemistry)  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

 

RMIT University, Australia  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า           
พระนครเหนือ 

2549 
2541 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

3 3 

14 นางสาวสณุิสา จินดาสุวรรณ ปร.ด. (วัสดุศาสตร์) 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้  
   พระนครเหนือ 

2552 
2547 
2543 

ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย ์

3 3 

15 นางสาวสรญิญา  ชวพันธ ์ Ph.D. (Polymer Science &  
         Engineering)  
M.Sc. (Polymer Science &  
         Engineering) 
วท.บ. (เคมี) 

   Lehigh University, USA  
 
 
 
   มหาวิทยาลัยมหดิล 

2556 
 

2553 
 

2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

3 3 

16 นายปริญญา  คงพรม 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2544 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

3 3 

17 นายธนากร รัตนะ ปร.ด. (เคมีฟิสิกัล) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย ์
         ประยุกต์) 
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม) 

   มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2548 
2542 

 
2539 

อาจารย ์ 3 3 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ต าแหน่ง   
ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

18 นางสาวลิดา  สิมะสาธิตกลุ D.Eng (Chemical Engineering)  
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้     
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2556 
2552 
2550 

อาจารย ์ 3 3 

 
 

3.2.2  อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

1 นางยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล Ph.D. (Polymer Chemistry)  
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

   University of Wollongong, Australia  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2548 
2531 
2528 

รอง
ศาสตราจารย ์

3 3 

2 นางสาวธนาวดี  เดชะคุปต ์ Ph.D. (Materials Science and  
         Engineering)  
วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิกส)์ 
วท.บ. (เซรามิกส์และวสัดุศาสตร)์ 

   The Pennsylvania State University,     
   USA 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2550 
 

2543 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

3 3 

3 นางสาวจันทร์ลดัดา โชตริัตนดิลก Ph.D. (Chemistry)  
วท.ม. (เคมีวิเคราะห)์ 
วท.บ. (เคมี) 

   University of Leed, UK  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2543 
2538 
2534 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

3 3 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

4 นางสาวชัชลิฎา  บุญพะเนยีด Ph.D. (Applied Chemistry) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และ 
         เคมีอนินทรีย์ประยุกต์) 
วท.บ. (เคมี) 

   Chiba University, Japan       
   มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 

2545 
2541 

 
2538 

อาจารย ์ 3 3 

5 นางสาวจารุวรรณ  ตาฬวัฒน์ Ph.D. (Environmental 
Management) 
M.Sc. (Environmental Science) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
         การอาหาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
Rutgers University, USA 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
 

2541 
2534 

 

อาจารย ์ 3 3 

6 นางสาวปิยรตัน์  ตรีกิตติวงศ ์
 

ปรด. (ปิโตรเคมี) 
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร ์
         พอลิเมอร์) 
วท.บ. (เคมี) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
    มหาวิทยาลัยมหดิล 

2555 
2549 

 
2547 

อาจารย ์ 3 3 

7 นางสาวสุกัญญา  เทพวาที 
 

Ph.D. (Fuel Science) 
 
M.Sc. (Applied Analytical &   
         Inorganic Chemistry) 
วท.บ. (เคมี) 

    The Pennsylvania State University,   
    USA  
    มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

2559 
 

2553 
 

2551 

อาจารย ์ 3 3 

8 นางสาวสุนันทา  ช่วยประคอง 
 

Ph.D. (Materials Science and  
         Engineering) 
M.Sc. (Polymer Science and  
        Technology) 
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม) 

    The Pennsylvania State University,  
    USA 
    มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 

2559 
 

2548 
 

2545 

อาจารย ์ 3 3 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2560 2561 

9 นางสาวเสาวภา  ถ้ าสิงห ์ Ph.D. (Polymer Science) 
 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2559 
 

2555 

อาจารย ์ 3 3 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 
 ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ในหลักสูตร นักศึกษาจะเริ่มท าวิทยานิพนธ์ ได้นั้นจะต้องผ่านวิชาบังคับทั้งหมดหรือโดย         
ความเห็นชอบของภาควิชาและ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ควรอยู่ในความสนใจของ
นักศึกษาหรือเป็นงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจของอาจารย์ในภาควิชาเคมี อุตสาหกรรม นอกจากนี้หัวข้อ
ดังกล่าวควรเป็นที่ต้องการและเป็นประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมของประเทศ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการท าวิจัยในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้  
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องมีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อสังคมและไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม  

(2) นักศึกษาต้องมีจิตส านึก รับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในการท าวิจัย ไม่
คัดลอกผลงานวิจัยของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่น าผลงานวิจัยของผู้อื่นมาเป็นของตน  

(3) นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลาในการท าวิจัย  สามารถด าเนินงานวิจัยตามขอบเขตและ
แผนงานที่ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

5.2.2  ด้านความรู้ 
(1) นักศึกษารู้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
(2) นักศึกษาสามารถด าเนินการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย  สามารถ

เรียบเรียงและวิจารณ์ผลงานวิจัยที่เกิดข้ึน เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปได ้
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5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) นักศึกษาสามารถด าเนินการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย  สามารถ           

เรียบเรียงและวิจารณ์ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นได้ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและ                  
การปรับปรุงพัฒนาผลงานวิจัย 

(2) นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยออกมาในรูปของวิทยานิพนธ์ 
หรือวารสาร สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานวิจัยร่วมกับผู้อ่ืนในกลุ่มงานวิจัยเดียวกัน

ได้  
(2) นักศึกษามีความสามารถในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์          

ที่ปรึกษาหรือผู้วิจารณ์ผลงานวิจัยของตนเอง เมื่อมีการสัมมนาในกลุ่มงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ผลงานวิจัยร่วมกันและการท างานเป็นทีม 

(3) นักศึกษามีการวางแผนงานวิจัยอย่างมีระบบ เพ่ือการท าวิจัยที่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
อย่างประหยัด 

5.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ภาควิชาได้เปิดสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ท าให้นักศึกษามีทั กษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
(2) นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวล 

วิเคราะห์ผลการทดลอง  
(3) นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือ

วารสาร  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานประชุมทางวิชาการ 
5.3 ช่วงเวลา   

แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ตั้งแต่ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
แบบ 2.1 ตั้งแต่ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
แบบ 2.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 และแบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
 5.5.1 ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่อ านวยความสะดวก 
 ภาควิชาจะต้องเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานและเคมีเฉพาะทาง 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่อ านวยความสะดวกในการท าวิจัย  โดยท าการส ารวจและจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นและเป็นความต้องการของคณาจารย์ในภาควิชาและนักศึกษาที่ท างานวิจัย เพ่ือเอ้ือต่อการท าวิจัย 
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5.5.2 ด้านการจัดการเพ่ือการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  ภาควิชาจะมีการเตรียมการดังนี้ 
(1) ภาควิชามีการแนะน าให้นักศึกษาท่ีจะท าวิทยานิพนธ์มีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัย 
(2) ภาควิชามีการจัดการให้นักศึกษารับทราบระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือความปลอดภัยในการท าวิทยานิพนธ์ 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามีการหารือกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 

และแก้ปัญหาในการท าวิจัยร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการวิจัยเรื่องนั้นๆ 
(4) นักศึกษาควรน าเสนอแนวทางในการวิจัยและผลการวิจัยต่อคณาจารย์และผู้ร่วมงาน                

ทุกภาคการศึกษา เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจัย 
(5) นักศึกษาต้องมีการน าเสนอผลงานของตนในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1  ประเมินผลจากผลงานวิจัยในรูปแบบการสอบปากเปล่าอย่างเปิดเผย  ดังนี้ 
     (1) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพ่ือวัดผลความเข้าใจในหลักการ ที่มา และความส าคัญ

ของงานวิจัย ขอบเขตของงานงานวิจัย และแผนการด าเนินงาน 
     (2) การสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์ และท าให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาในผลงานวิจัยของนักศึกษา 
     (3) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือวัดผลความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา 
  5.6.2 น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 
ประเมินผลจากผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
รายงานการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
พ.ศ. 2560 ส าหรับรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาควิชาได้ก าหนดให้นักศึกษาส่งรายงาน
ความก้าวหน้าก่อนการยื่นขอสอบความก้าวหน้าเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามและทราบ
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 

คณะกรรมการประเมินผล 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้

เป็นไปตามเกณฑท์ีภ่าควิชาก าหนด โดยให้มีกรรมการสอบเพ่ิมตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มี พ้ืนฐานความรู้ที่ดี  สามารถ

อธิบายและเข้าใจปรากฏการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ได้ 

สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) และน าเสนอ 
การสัมมนา 
 

2. มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาเวลา และเตรียมการทดลองด้วยความ      
พินิจพิเคราะห์ ระวังในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ   

3. มีภาวะการเป็นผู้น า และ         
การท างานเป็นกลุ่ม 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงแก่นักศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ภายใต้หัวข้อวิจัยที่ใกล้เคียงกันหรือต่อเนื่อง รวมถึง
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลทางวิชาการอย่างอิสระ 

4. ใฝ่รู้ คิดค้น และสังเกต เชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ       
เพ่ือบรรยายในหัวข้อพิเศษ รวมถึงให้นักศึกษาได้ค้นคว้าแนวทาง   
การวิจัยอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน โดยผู้วิจัยต่างประเทศ
หรือต่างสถาบัน รวมถึงให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในทางวิชาการและงานวิจัย 

5. รู้จักพัฒนาวิชาการและ
เทคโนโลยี 

 

การไปอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ ทั้งทางวิชาการและ 
ในอุตสาหกรรมภาคส่วนต่างๆ        จะท าให้ เข้าใจและเห็น          
ความจ าเป็น และความส าคัญของเทคโนโลยีในการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพในการผลิต ตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีจิตส านึก จิตสาธารณะ และค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์   
    สูงสุด  
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันและหมั่นเพียร 
(3) มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การสอนให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย             

ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคมโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  ปลูกฝัง
ให้นักศึกษามีความเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม  มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
ตระหนักถึงคุณและโทษของสารเคมี  การน าไปใช้และการจัดการสารเคมีและของเสียเคมีได้อย่างถูกต้อง 
ค านึงถึงความปลอดภัย เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและส่วนรวม สอนให้นักศึกษา  
กล้าคิด   กล้าแสดงออกอย่างมีหลักการและเหตุผล  มีจิตส านึก และจิตสาธารณะ ไม่น าความรู้ไปใช้
ในทางที่ผิด อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม   การให้เกียรติผู้ อ่ืนและมีมารยาท       
ในสังคม ไม่คัดลอกหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตหรือมิได้อ้างอิงถึงเจ้าของ
ผลงาน ส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้สารเคมีและการจัดการของเสียใน

ห้องปฏิบัติการเคมี  
(2) ประเมินจากผลการทดสอบย่อย รายงานหรือผลงานวิจัยที่นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์    
    ไม่มีการทุจริตหรือไม่คัดลอกความคิดของคนอ่ืนโดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสาร  
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม มีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงความคิดเห็น 
(4) ประเมินจากผลคะแนนการสอบ และงานที่ได้มอบหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วมใน 
     กิจกรรมต่างๆ  
(5) ประเมินจากความประพฤติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยของนักศึกษา 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานทางเคมีอย่างเป็นระบบ 
(2) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(3) สามารถน าหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ 
(5) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี โดยอาจารย์จะต้อง

สามารถถ่ายทอดการน าความรู้หลักการทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานได้จริง มีตัวอย่างประกอบพร้อม
อ้างอิงตัวอย่างจริงที่เป็นลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) โดย          
เน้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดจากตัวนักศึกษาเป็นหลัก อาจารย์มีการน าเสนอและ
ติดตามเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ จากวารสารหรือบทความทางวิชาการท่ีทันสมัยมาถ่ายทอดความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักศึกษา 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) ประเมินจากผลคะแนนการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 (2) ประเมินจากผลการสัมมนาทางวิชาการ และแนวคิดท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(3) ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏบิัติการ และผลงานวิจัย          

ที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์  
(4) ประเมินจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์   
(5) ประเมินจากผลงานวิจัย หรือ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สรุปประเด็น และเสนอแนะแนวทาง    

แก้ไขปัญหาได้ 
(3) มีจินตนาการ และปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถบูรณาการความรู้ และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
(5) มีวิสัยทัศน์และมีความคิดสร้างสรรค์ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
การบรรยายในชั้นเรียนพร้อมยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือน ามาวิพากย์และวิเคราะห์ 

ในชั้นเรียนร่วมกัน มีการทดสอบแบบไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า กระตุ้นให้นักศึกษามีความตื่นตัวในด้าน
การจับใจความ มีสติในการฟัง การคิด และมีความอยากรู้อยากถาม  สามารถวิเคราะห์ และสรุปประเด็น
อย่างมีเหตุมีผล พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้  นอกจากนี้เน้นความส าคัญใน 
การวางแผนการทดลอง   การเก็บข้อมูล เพ่ือการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นอย่าง  
มีระบบ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากผลคะแนนการทดสอบย่อยที่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าในท้ายชั่วโมง หรือ           

ในคาบถัดไปเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา    
(2) ประเมินจากผลการสอบ  การท าวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและน าเสนอรายงาน 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการโต้ตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา หรือนักศึกษากับอาจารย์   
(4) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ปัญหา 
(5) ประเมินผลจากการน าเสนอและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์   

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ 
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 



 -45-                                                           มคอ.2 
 

(5) มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่าง
สร้างสรรค์  

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ              
ความรับผิดชอบ 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่สนับสนุนให้ทุกคนในชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการคิด
และแก้ปัญหา สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วม                     
แสดงความคิดเห็น มีการมอบหมายงานและแบ่งความรับผิดชอบในลักษณะเป็นกลุ่ม มีการฝึก               
การค้นคว้าหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้อ่ืน  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ   

(1) ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ท าร่วมกันกับผู้อื่น 
(3)  ประเมินจากพฤติกรรมการ เข้ ากับผู้ อ่ืน  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ 

วัฒนธรรมองค์กร 
(4) ประเมินจากผลคะแนนของรายงานหรือการน าเสนอรายงานที่ท าเป็นกลุ่ม  
(5) ประเมินจากผลคะแนนจิตพิสัยของรายวิชาที่เน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

และร่วมแก้ปัญหา 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

(1) มีทักษะการใช้ความรู้ทางสถิติ  คณิตศาสตร์และโปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหา
และประมวลผลได้ 

(2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บรวบรวม และประมวลข้อมูล
ได ้

(3) สามารถคิดวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือการเรียน 

การสอนและประกอบวิชาชีพเคมีได้  
(5) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แนะน าและส่งเสริมการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยประมวลผลและน าเสนอข้อมูล  มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

(1) ประเมินจากผลการวิเคราะห์รายงานการทดลอง หรืองานวิจัย  
(2) ประเมินจากรายวิชาสัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย หรือผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์  
(3) ประเมินจากผลคะแนนสอบในรายวิชาต่างๆ หรือการเขียนรายงานและน าเสนอ 
(4) ประเมินจากความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ

วิเคราะห์ทางเคมี  
(5) ประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการน าเสนอหรือ            

การเขียนรายงาน หรือการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่นักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์และ
เขียนเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง   

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพด้านเคมีอุตสาหกรรมในแต่ละแขนงวิชา 

2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเคมีอุตสาหกรรม เพ่ือการ

ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว  วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี และ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะในแขนงวิชาต่างๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ที่เหมาะสม  
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในแขนงวิชาต่างๆ ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงใน

อุตสาหกรรม 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงวิชาต่างๆ 

ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(4) จินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน     
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน

การวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

040147501  กระบวนการอุตสาหกรรมปโิตรเคมี                                         

040147502  พลังงานหมุนเวียน                              

040147503  การลงทุนในอุตสาหกรรม                            

040147504  เทคโนโลยีนาโน                          

040147505  เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั                          

040147506  ประเทศไทย 4.0                          

040147507  กรณีศึกษาการแก้ปญัหาจากอุตสาหกรรม                          

040147601  เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคมี                                            

040147602  เรื่องคัดพิเศษทางอุตสาหกรรมเคมี                                      

040147901  วิทยานิพนธ์                           

040147902  วิทยานิพนธ์                           

040147903  วิทยานิพนธ์                           

040147904  วิทยานิพนธ์                           

040147905  สัมมนาทางการวิจัยประยุกต์                                       

040147906 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                          

040147907 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2                          

040147908 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3                          

040147909  ระเบียบวิธีวิจัย                                           

040147910  การตรวจพิสูจนผ์ลติภัณฑ์และวัสดุ                              
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

040147914  ความปลอดภัยในอตุสาหกรรม                                                    

040147915  เคมีแนวใหม่เพื่อนวัตกรรม                          

040147916  ปฏิบัติการตรวจพิสจูน์ผลติภณัฑ์และวัสดุ                              

040147917  เคมีขั้นสูงในอุตสาหกรรม                            

040147918  ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงนวัตกรรมและกระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยา 

                         -49-                                                         มคอ.2 
 



 -50-                                                           มคอ.2 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องตรวจสอบได้  

การทวนสอบในระดับรายวิชา  ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา               
มีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถท าได้โดยระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ        
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แบบ 1.1 และแบบ 1.2 
(1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam)  
(2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

(4) เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ) 
กรณีที่ เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

แบบ 2.1 และแบบ 2.2  
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam)  
(3) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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(4) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

(5) เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ) 
กรณีที่ เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

ภาควิชามีการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  ดังนี้ 
(1)  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพครู (หลักสูตรส าหรับอาจารย์

ใหม่) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2)  ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ในหลักสูตร

ที่เปิดสอนในภาควิชา และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้อง
สอนในรายวิชาต่างๆ ที่มีในหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

(3)  ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่าทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยให้ความส าคัญ
ในเรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน   กลยุทธ์การสอน  การวัดผลและการประเมินผล     
การสอน  

(4)  ให้การดูแลเอาใจใส่ เป็นพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานสอนและ
หลักสูตร 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ภาควิชามีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัด           

การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล    
(2) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านการสอน การถ่ายทอดวิชาการ

ต่างๆ  มีการท าสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัด           
การเรียนการสอน  

(3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการจัดประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ โดยการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

(2) มีการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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(3) จัดกลุ่มงานวิจัยในภาควิชาให้เป็นรูปธรรม มีการบูรณาการองค์ความรู้และข้อมูลงานวิจัยเพ่ือ
สร้างกลุ่มงานวิจัยที่แข็งแรงสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมั่นใจ 

(4) สร้างบรรยากาศที่ดีในการท าวิจัยในภาควิชา 
(5) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการ น าเสนอผลงานทางวิชาการและ

งานวิจัย อย่างน้อยปีละ 12 ชั่วโมง หรือ 2 ครั้งต่อปี เพ่ือให้มีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ต่าง
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

(6) สนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ    ท างานวิจัยให้
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ิมทักษะการท าวิจัยที่ยั่งยืน 

(7) ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการเครื่องมือให้อยู่ในระดับมาตรฐาน พร้อมใช้งานทางด้าน        
เคมีวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในหน่วยงานภายในและ
ภายนอกอันจะเกิดประโยชน์ในด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

(8) สนับสนุนให้มีการจัดอบรมสัมมนาด้านวิชาการและด้านวิจัยในหัวข้อต่างๆ แก่หน่วยงาน
เอกชน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ทักษะและขีดความสามารถแก่บุคลากรในภาควิชา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นการด าเนินการภายใต้การก ากับมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  โดยให้รายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกปี    ทั้งนี้ เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกข้อ และผ่านการประเมินการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ตามวงรอบที่ก าหนด 

 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
เกณฑ์ด าเนินการ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
1. การก ากับมาตรฐาน     
 1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
 1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
 1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก     
 1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)     
 1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
 1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน     
 1.8 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานินพธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา     
2. การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร     
 2.1   ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO)     
 2.2   ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specifications)     
 2.3   โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and 

Content) 
    

 2.4   กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)     
 2.5   การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)     
 2.6   คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)     
 2.7   คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff Quality)     
 2.8   คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and 

Support) 
    

 2.9   สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure) 

    

 2.10 การส่งเสริมการประกันคุณภาพ (Quality Enhancement)     
 2.11 ผลผลิต (Output)     
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2. บัณฑิต 
ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมนั้น คาดว่ามีความต้องการก าลังคนที่สูง ทั้งนี้ 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจ
ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
และนอกจากนี้มีการก าหนดอัตลักษณ์ของภาควิชา คือ ผลิตบัณฑิต สรรค์สร้างงานวิจัย เคียงคู่
อุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนก่อนที่นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ  สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้  โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยมีการ
ประสานการนัดหมายอย่างเป็นระบบ 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือ
สามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.1.1 มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3.1.2 มีคุณวุฒิเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
3.1.3 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
3.1.4 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ

มีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
4.2 การพัฒนาอาจารย์ 
 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือรับวิทยาการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ  

เพ่ิมศักยภาพด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน  

การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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4.4 คณาจารย์พิเศษ 
 อาจารย์พิเศษหรือผู้บรรยายพิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง จะต้องเป็นผู้มี

ประสบการณต์รง หรือมีความเชี่ยวชาญ และ/หรือมีประสบการณ์ในแขนงวิชานั้นๆ   
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า แนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของภาควิชา ติดตามและรวบรวมข้อมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและการเรี ยน
การสอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นการพัฒนา
ทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสนองความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ  ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

5.2 การเรียนการสอน 
5.2.1 หลักสูตรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการหลักสูตรตั้งแต่การวางแผนด าเนินการ 

การกระตุ้น สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5.2.2 คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน 
มุ่งเน้นที่ผู้เรียน ให้เกิดความอยากเรียนรู้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

5.2.3 ภาควิชามีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้มีกระบวนการสอบที่สมบูรณ์ อีกทั้งเพ่ือให้คณะกรรมการมีการเสนอแนะกับ
นักศึกษานอกจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ก ากับข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ    
มคอ.7) และประเมินผู้เรียนที่แสดงถึงความส าเร็จของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน และความส าเร็จผู้เรียน
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งท าการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการท าวิจัยในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ  
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป และสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน  โดยมีทรัพยากร
ขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1.1 มีห้องเรียนที่มีด้านระบบเครือข่าย สื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์
สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์  ที่สอดคล้องกับแขนงวิชาที่เปิดสอนอย่าง
พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ 

6.1.3 มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานส าหรับการเรียนการสอน 
และการท าวิทยานิพนธ์ 

6.1.4 มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิด
สอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอ 

6.1.5 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในการท าวิทยานิพนธ์ 
6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อก าหนดข้างต้นโดย 
6.2.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในเรื่องการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน     

การสอน 
6.2.2 จัดประชุมภาควิชาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  

เพ่ือวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้อยู่ในภาควิชาเดียวกับหลักสูตร และเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสนับสนุนการ เรี ยนการสอนตามหลักสู ตร ให้ เป็นไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 16 (6) 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษาของการ
ใช้หลักสูตร ดังแสดงในตาราง 
 

ส าหรับแบบ 1.1 และ แบบ 2.1  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

    

(2)   มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    

(3)   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ตาม แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ         
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

(4)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน           
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

    

(5)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน         
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

(6)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน       
แต่ละปีการศึกษา 

    

(7)   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

    

(8)   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจดั          
การเรยีนการสอน 

    

(9)   อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

    

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

    

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร               
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมต่่ ากว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 
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ส าหรับแบบ 1.2 และ แบบ 2.2 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2)   มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3)   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ตาม แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ         
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน           
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

     

(5)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน         
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน       
แต่ละปีการศึกษา 

     

(7)   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

     

(8)   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจดั          
การเรยีนการสอน 

     

(9)   อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

     

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

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร               
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมต่่ ากว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เริ่มจากอาจารย์

ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการโต้ตอบของนักศึกษาในภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎี นอกจากนี้ภาควิชาได้มีการจัดการประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนจะได้รับผลการประเมิน จากการสอบถามจากนักศึกษาโดยตรงด้วยวิธีการใช้แบบประเมิน
การสอน (ปกปิดชื่อนักศึกษา) และการถามปากเปล่า เพ่ีอใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนสอนต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนท าได้โดยการจัดให้นักศึกษามี           
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบสอบถามที่       
ได้ข้อมูลจากนักศึกษาโดยตรง (ปกปิดชื่อนักศึกษา) นอกจากนั้นภาควิชาจัดให้มีการประเมินการสอนของ
ตัวอาจารย์ผู้สอนเอง และจากเพ่ือนร่วมงาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (จากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร)  นอกจากนั้น       
ยังมีการประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ เพ่ือประเมินผลรายวิชา ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ได้ก าหนดไว้ใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ท าได้โดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า
รายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา เพ่ือประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
ทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
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ภาคผนวก 

 
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
2. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
3. ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบหลักสูตร  
5. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
7. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานภาษาอังกฤษ 
8. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตร 
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ภาคผนวก 1 
แผนภูมิแสดงความตอ่เนื่องของหลักสตูร
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1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของเลขรหสัรายวิชาในหลักสูตร 
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2. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาของหลักสูตร 
อธิบายรหัสวิชาของภาควิชาของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นเลข 9 หลัก 
 
หลักท่ี    1            2           3            4            5            6           7            8           9 

0 4 0 1 4 7 X X X 

 
 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์          
ภาควิชา เคมีอุตสาหกรรม           ล าดับวิชา 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
ระดับการศึกษาปริญญาเอก                  หมวดวิชา/กลุ่มวชิา* 
 

*ความหมายของ เลขหมวดวิชา/กลุ่มวิชา คือ 
  5 และ 6  หมายถึง วิชาเลือก 

9  หมายถึง วิชาบังคับ 
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ภาคผนวก 3 

ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก 5 
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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วันที่   2 มกราคม  พ.ศ. 2556   
 
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว        

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

เป็นต้นไป 
 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และ
ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2552   ภาควิชามีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเคมี
อุตสาหกรรมอีกครั้ ง ในปี  พ.ศ.  2554  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสนี้ ภาควิชาจึงได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มี          
ความทันสมัย     เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของประเทศ  การปรับปรุงครั้งนี้ได้มี              
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาสาระในบางรายวิชาให้มีความน่าสนใจ สามารถ
เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมเคมี  โครงสร้างของหลักสูตรได้มีการปรับ
รายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหาเชิงประยุกต์โดยเน้นการสร้างนวัตกรรม และการน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมและ/หรือประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านเคมีอุตสาหกรรม รู้จักการวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือฝึกฝนให้ดุษฎีบัณฑิตรู้จักคิดและมีทักษะในทางปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญ  
และสามารถปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถน าไปใช้พัฒนาวิชาการและประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนแปลงล าดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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5.2 ยกเลิกกลุ่มวิชา 
5.3 เพ่ิมวิชาบังคับ 11 วิชา 
5.4 เพ่ิมวิชาเลือก 9 วิชา 
5.5 ยกเลิกวิชาบังคับ 10 วิชา 
5.6 ยกเลิกวิชาเลือก 45 วิชา 
 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข     
         ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้  
แบบ 1.1 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต  - 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

 
แบบ 1.2 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต  - 5 หน่วยกิต 5 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 

     
แบบ 2.1 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต  - - 3 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

 
แบบ 2.2  

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต  - - 4 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
7.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
แบบ 1.1 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                48  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ          
         วิทยานิพนธ์                                         48  หน่วยกิต 
         สัมมนา *                                                                   3  หน่วยกิต 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกติประเมินผลเป็นผ่าน หรือไมผ่่าน (S/U) 
 

แบบ 1.1 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                48  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ          
         วิทยานิพนธ์                                         48  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*                                               3  หน่วยกิต 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกติในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 
 

แบบ 1.2 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                72  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ          
         วิทยานิพนธ์                                         72  หน่วยกิต 
         สัมมนา *                                                                   3  หน่วยกิต 
         ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี *                        1  หน่วยกิต 
         ระเบียบวิธีวิจัย *                                                          1  หน่วยกิต 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกติประเมินผลเป็นผ่าน หรือไมผ่่าน (S/U) 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 1.2 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                72  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ          
         วิทยานิพนธ์                                         72  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*                                               5  หน่วยกิต 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกติในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
แบบ 2.1 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                48  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ          
         วิทยานิพนธ์                                    36  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับ                                                             3  หน่วยกิต 
         สัมมนา                                                                3  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก                                                                
         วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม                                       6  หน่วยกิต 
         วิชาเลือกทั่วไป                                    3  หน่วยกิต 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกติประเมินผลเป็นผ่าน หรือไมผ่่าน (S/U) 
 

แบบ 2.1 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                48  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ          
         วิทยานิพนธ์                                    36  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับ                                                             3  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*                                          3  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก                                                                
         วิชาเลือกเฉพาะ                                           6  หน่วยกิต 
         วิชาเลือกทั่วไป                                    3  หน่วยกิต 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกติในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 
 

แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                72  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ          
         วิทยานิพนธ์                                    48  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับ                                                             3  หน่วยกิต 
         สัมมนา                                                                4  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับร่วม                                                      12  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก                                                                
         วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม                                               6  หน่วยกิต 
         วิชาเลือกทั่วไป                                    3  หน่วยกิต 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกติประเมินผลเป็นผ่าน หรือไมผ่่าน (S/U) 
 
 

แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                72  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ          
         วิทยานิพนธ์                                    48  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับ                                                            15  หน่วยกิต 
         วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*                                          4  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก                                                                
         วิชาเลือกเฉพาะ                                           6  หน่วยกิต 
         วิชาเลือกทั่วไป                                    3  หน่วยกิต 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกติในการส าเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U 
 

 
 

-95-                                                                      มคอ.2 
 



 -96-                                                           มคอ.2 
 

7.2 รายวิชาในหลักสูตร  
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
040147901 
 
040147911 
 
040147912 
 
040147913 
 

แบบ 1.1 (หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต) 
 
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
(Seminar I) 
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 
(Seminar II) 
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
(Seminar III) 
 
 
 
 

 
 

48 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

 
 
040147901 
 
 
 
 
 
 
 
040147906* 
 
040147907* 
 
040147908* 
 

แบบ 1.1 (หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต) 
         
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
 
 
 
 
 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  
(Dissertation Seminar I) 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2  
(Dissertation Seminar II) 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3  
(Dissertation Seminar III) 
 
 
 

 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
040147902 
 
040147911 
 
040147912 
 
040147913 
 
040125923 
 
 
 
040125924 

แบบ 1.2 (หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต) 
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
(Seminar I) 
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 
(Seminar II) 
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
(Seminar III) 
ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี  
(ไม่นับหน่วยกิต) 
(Physical and Chemical Characterization 
Laboratory) 
ระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต) 
(Research Methodology) 
 
 
 
 
 

 
72 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 
 
 

1(0-3-1) 
 

 
040147902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
040147906* 
 
040147907* 
 
040147908* 
 

แบบ 1.2 (หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต)   
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  
(Dissertation Seminar I) 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 
(Dissertation Seminar II) 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3  
(Dissertation Seminar III) 

 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040147909* 
 
040147916* 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
(Research Methods) 
ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ  
(Characterization of Products and Materials 
Laboratory) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

 
 
040147903 
 
 
 
040147911 
 
040147912 
 
040147913 
 
 
 
 

แบบ 2.1 (หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต) 
 
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
วิชาบังคับ 
สัมมนา 1 
(Seminar I) 
สัมมนา 2 
(Seminar II) 
สัมมนา 3 
(Seminar III) 
 
 

 
 

36 
 
 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 
 
 
 

 
 
040147903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
040147906* 
 

แบบ 2.1  (หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต) 
 
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
วิชาบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  
(Dissertation Seminar I) 

 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040147907* 
 
040147908* 
 
040147915 
 
 

สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2  
(Dissertation Seminar II) 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3  
(Dissertation Seminar III) 
เคมีแนวใหม่เพ่ือนวัตกรรม 
(Modern Chemistry for Innovation) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

3(3-0-6) 
 

 
 
 
040147904 
 
 
 
040147911 
 
040147912 
 
040147913 
 
 
 

แบบ 2.2 (หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต) 
 
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
วิชาบังคับ 
สัมมนา 1 
(Seminar I) 
สัมมนา 2 
(Seminar II) 
สัมมนา 3 
(Seminar III) 
 
 

 
 

48 
 
 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 
 
 

 
 
040147904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
040147909 
 

แบบ 2.2 (หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต) 
 
วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 
 
วิชาบังคับ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methods) 

 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

040147910 
 
040147914 
 
040147915 
 
040147916 
 
 
040147917 
 
040147918 
 
040147905* 
 
040147906* 
 
040147907* 
 
040147908* 
 

การตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และวัสดุ 
(Characterization of Products and Materials) 
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
(Industrial Safety) 
เคมีแนวใหม่เพ่ือนวัตกรรม 
(Modern Chemistry for Innovation) 
ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ของผลิตภัณฑ์และวัสดุ 
(Characterization of Products and Materials 
Laboratory) 
เคมีขั้นสูงในอุตสาหกรรม 
(Advanced Technology in Industry) 
ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงนวัตกรรมและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา 
(Innovative Catalysts and Catalytic Processes) 
สัมมนาการวิจัยประยุกต ์ 
(Applied Research Seminar) 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  
(Dissertation Seminar I) 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2  
(Dissertation Seminar II) 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 
(Dissertation Seminar III) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
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 -101-                                                           มคอ.2 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
040125921 
 
040125922 
 
040125923 
 
 
040125924 
 
040125912 
 
040125811 
 

 
วิชาบังคับร่วม 
หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม 
(Principles of Industrial Chemistry) 
การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี 
(Physical and Chemical Characterization) 
ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี 
(Physical and Chemical Characterization 
Laboratory) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 
สัมมนา 
(Seminar) 
ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี   
(Safety in Industrial Chemical Process) 
 
 
 
 
 
 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-3-1) 
 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
040147501 
 
040147502 
 
040147503 
 
040147504 
 
040147505 
 
040147506 
 
040147507 
 
040147601 
 
040147602 

หมวดวิชาเลือก 
กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
(Petrochemical Industrial Process) 
พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) 
การลงทุนในอุตสาหกรรม 
(Industrial Investment) 
เทคโนโลยีนาโน 
(Nanotechnology) 
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล 
(Digital Economy) 
ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) 
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาจากอุตสาหกรรม 
(Case Study Industrial Problem Solving) 
เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคม ี
(Selected Topic in Chemical Industry) 
เรื่องคัดพิเศษทางอุตสาหกรรมเคม ี
(Special Topic in Chemical Industry) 
 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
2(2-0-4) 

 
1(1-0-2) 

 
1(1-0-2) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
040125711 
 
040125712 
 
040125701 
 
040125702 
 
040125713 
 
040125714 
 
040125715 
 
040125716 
 
040125717 
 
 

หมวดวิชาเลือกอ่ืนๆ 
กลุ่มวิชาปิโตรเคมี  
การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ 
(Homogeneous Catalysis) 
การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ 
(Heterogeneous Catalysis) 
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
(Petroleum Technology)  
กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
(Petrochemical  Industrial  Process) 
การออกแบบระบบปฏิกิริยาเคมี 
(Design of Chemical Reaction System) 
กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
(Separation Process in Petrochemical Industry) 
วิศวกรรมการกลั่น 
(Distillation Engineering)  
สารมัธยันตร์ว่องไวในปิโตรเคมี 
(Reactive Intermediates in Petrochemistry) 
ผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมีและการพัฒนากระบวนการ 
(Petrochemical Products and Process 
Development) 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040125751 
 
040125752 
 
 
 
 
040125601 
 
040125602 
 
040125611 
 
040125612 
 
040125613 
 
040125614 
 
040125615 
 

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี 
(Selected Topic in Petrochemistry) 
เรื่องคัดพิเศษทางด้านปิโตรเคมี 
(Special Topic  in Petrochemistry) 
 
 กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์ 
 (Material Science) 
สมบัติของวัสดุ 
(Properties of Materials) 
กระบวนการผลิตวัสดุ 
(Material  Processing) 
การสังเคราะห์และการดัดแปรของพอลิเมอร์ 
(Polymer Synthesis and Modification) 
การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 
(Polymer Degradation and Stability)  
วัสดุประกอบ 
(Composites) 
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 
(Ceramics Technology) 
วัสดุขั้นสูง 
(Advanced Materials) 

3(3-0-6) 
 

1(1-0-2) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040125616 
 
040125617 
 
040125618 
 
040125619 
 
040125651 
 
040125652 
 
 
 

040125501 
 
040125502 
 
040125511 
 
040125512 
 

โลหะวิทยาและการกัดกร่อน 
(Metallurgy and Corrosion) 
เคมีพ้ืนผิว 
(Surface Chemistry) 
วัสดุนาโน 
(Nano  Materials) 
วัสดุชีวภาพ 
(Biomaterials) 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์ 
(Selected Topic in Material Science) 
เรื่องคัดพิเศษทางด้านวัสดุศาสตร์ 
(Special Topic  in Material  Science) 
 

    กลุ่มวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว 
เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous Waste Management Technology) 
การประเมินวัฏจักรชีวิต 
(Life Cycle Assessment) 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Science)  
พลังงานทางเลือก 
(Alternative Energy) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(1-0-2) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040125513 
 
040125514 
 
040125515 
 
040125516 
 
 
040125551 
 
 
040125552 
 
 
 
 
040125801 
 
040125802 
 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact  Assessment) 
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
(Energy Conservation in Industry) 
เทคโนโลยีชีวมวล 
(Biomass Technology) 
เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Pollution Analysis 
Technology) 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว 
(Selected Topic in Energy and Green 
Technology) 
เรื่องคัดพิเศษทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว 
(Special Topic  in Energy and Green 
Technology) 
 
    กลุ่มวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม 
การออกแบบกระบวนการ 
(Process Design) 
การค านวณเชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมเคมี 
(Applied Computation in Chemical Industry)   

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

1(1-0-2) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
รหัสวิชา รายวิชา               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา รายวิชา                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040125811 
 
040125813 
 
040125814 
 
 
 
040125815 
 
040125816 
 
040125817 
 
040125851 
 
040125852 
 

ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี   
(Safety in Industrial Chemical Process) 
จลนศาสตร์และเครื่องปฏิกรณ์เคมี    
(Kinetics and Chemical Reactors)  
การออกแบบและการวิ เคราะห์การทดลองเชิ ง
วิศวกรรม 
(Engineering Experimental Design and 
Analysis) 
กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน 
(Polymerization Process) 
การลงทุนในอุตสาหกรรมเคม ี
(Chemical Industry Investment) 
สีย้อมและเทคโนโลยีสี      
(Dyes and Paint Technology) 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม  
(Selected Topic in Industrial Process) 
เรื่องคัดพิเศษทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม  
(Special Topic  in Industrial Process) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(1-0-2) 
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ภาคผนวก 6 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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ภาคผนวก 8  
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก 8  
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษา 2560 
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7. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 

ผลที่ได้จากการศึกษา
ในสาขาวิชา 

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา รายวิชาในหลักสูตร 

เคมีอุตสาหกรรม - หลักการด้านเคมีอุตสาหกรรม 
- หลักการด้านปิโตรเลียมและ   
  ปิโตรเคม ี
- หลักการกระบวนทาง

ปิโตรเลียม 
- หลักการกระบวนการใน 
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
- พ้ืนฐานด้านการเร่งปฏิกิริยา

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
- พลังงานทางเลือกและ

พลังงานหมุนเวียน 
- หลักการธรรมชาติของวัสดุ 
- หลักการด้านการสังเคราะห์

และกระบวนการผลิตวัสดุ  
- หลักการด้านการวิเคราะห์

และทดสอบวัสดุ 
- การบูรณาการวิธีการทาง 
  วิศวกรรมวัสดุเพื่อประยุกต์ 

ใช้งาน 
 

040147909 ระเบียบวิธีวิจัย 
040147910 การตรวจสอบพิสูจน์วัสดุและ 
                ผลิตภัณฑ์ 
040147914 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
040147915 เคมีแนวใหม่เพ่ือนวัตกรรม 
040147916 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ของ 
                ผลิตภัณฑ์และวัสดุ 
040147917 เทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรม 
040147918 นวัตกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาและ 
                กระบวนการเร่ง 
040147501 กระบวนการอุตสาหกรรม 
               ปิโตรเคม ี
040147502 พลังงานหมุนเวยีน 
040147503 การลงทุนในอุตสาหกรรม 
040147504 เทคโนโลยีนาโน 
040147505 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล 
040147506 ประเทศไทย 4.0 
040147507 กรณีศึกษาการแก้ปัญหาจาก 
                อุตสาหกรรม 
040147601 เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคมี 
040147602 เรื่องคัดพิเศษทางอุตสาหกรรมเคมี 
040147901 วิทยานิพนธ์ 
040147902 วิทยานิพนธ์ 
040147903 วิทยานิพนธ์ 
040147904 วิทยานิพนธ์ 
040147905 สัมมนาการวิจัยประยุกต์  
                (ไม่นับหน่วยกิต) 
040147906 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  
                (ไม่นับหน่วยกิต) 
040147907 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2  
               (ไม่นับหน่วยกิต) 
040147908 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3  
               (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ภาคผนวก 9  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร  

(Expected Learning Outcomes : ELO) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELO)  
1. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อสาร ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และท างานเป็นทีมได้ 
2. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
3. ท าให้ทราบหลักการและเข้าใจกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมเคมี ตลอดจน

เทคนิคที่เก่ียวข้อง 
4. สามารถเปรียบเทียบและแสดงจุดแข็ง-จุดอ่อน ของกระบวนการและเทคนิคต่างๆได้ 

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถสืบค้นข้อมูล ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งน าเสนอและสื่อสารแก่

บุคคลภายนอก 
6. มีทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนการทดลอง รวมถึง

การแปลผลและวิจารณ์ผล 
7. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เพ่ือ

แก้ปัญหาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
8. สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อ

สังคม และประเทศชาติ 
9. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ หรือจดสิทธิบัตร สร้างนวัตกรรมไปสู่ 

การลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
10. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
/   ความรับผิดชอบหลัก  /  ความรับผิดชอบรอง  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชาเม่ือเทียบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ELO ELO ELO ELO ELO 
1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 10 1 5 6 10 

040147501  กระบวนการอุตสาหกรรมปโิตรเคมี                                            

040147502  พลังงานหมุนเวียน                                 

040147503  การลงทุนในอุตสาหกรรม                               

040147504  เทคโนโลยีนาโน                             

040147504  เทคโนโลยีนาโน                             

040147505  เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั                             

040147506  ประเทศไทย 4.0                             

040147507  กรณีศึกษาการแก้ปญัหาจาก  
                 อุตสาหกรรม 

                            

040147601  เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคมี                                               

040147602  เรื่องคัดพิเศษทางอุตสาหกรรมเคมี                                         

040147901  วิทยานิพนธ์                              

040147902  วิทยานิพนธ์                              

040147903  วิทยานิพนธ์                              
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รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ELO ELO ELO ELO ELO 
1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 10 1 5 6 10 

040147904  วิทยานิพนธ์                              

040147905  สัมมนาทางการวิจัยประยุกต์                                          

040147906  สัมมนาวิทยานิพนธ ์1                             

040147907  สัมมนาวิทยานิพนธ ์2                             

040147908  สัมมนาวิทยานิพนธ ์3                             

040147909  ระเบียบวิธีวิจัย                                              

040147910  การตรวจพิสูจนผ์ลติภัณฑ์และวัสดุ                                 

040147914  ความปลอดภัยในอตุสาหกรรม                                                       

040147915  เคมีแนวใหม่เพื่อนวัตกรรม                             

040147916  ปฏิบัติการตรวจพิสจูน์ผลติภณัฑ์
และวัสดุ     

                            

040147917  เคมีขั้นสูงในอุตสาหกรรม                               

 040147918  ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงนวัตกรรมและ
กระบวนการเร่งปฏิกริิยา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม           
(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต           
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กรและสังคม 
          

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

          

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเคมีอุตสาหกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

          

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพด้านเคมีอุตสาหกรรม 

          

2.  ด้านความรู้           
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเคมีอุตสาหกรรม เพื่อการ

ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว  วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี และ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

      
 
 

  
 
 

  

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัตใินเนื้อหาวิชาต่างๆ           
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง           
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม  
          

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในแขนงวิชาต่างๆ ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงใน
อุตสาหกรรม 
 
 

          

-150-                                                              มคอ.2 
 



 -151-                                                           มคอ.2 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 
3. ด้านทักษะทางปัญญา           

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี           

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ           

(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมเคมีได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

(4) จินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

          

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

          

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

          

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

 
 
 

    
 
 

   
 
 

  

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

          

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

          

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

          

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 
 

    
 

 
 

  
 

 
 

 
 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์           

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

          

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์           

(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประยุกต์ในแขนงวิชาต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้องได้ 
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