-1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Chemistry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Chemistry)
M.Sc. (Industrial Chemistry)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
6.2 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
6.3 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.4 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ในการประชุมครั้งที่ 13/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
6.5 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9 / 2562
เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
6.6 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 10 / 2562
เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
6.7 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 11 / 2562
เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6.8 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 11 / 2562
เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี ความพร้ อมเผยแพร่ ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับอุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552
ในปี พ.ศ. 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
8.3 นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม
8.4 นักการตลาดทางด้านเครื่องมือเคมีวิเคราะห์
8.5 ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม/ประกอบอาชีพอิสระ

ชื่อ-นามสกุล

น.ส.นฤมล เครือองอาจนุกูล

น.ส.สไบทิพย์ ตุงคะมณี

น.ส.มนฤดี ผ่องอักษร

น.ส.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์

น.ส.สุกญ
ั ญา เทพวาที

ลาดับ
ที่

1

2

3

4

5

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

University of Waterloo, Canada
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D. (Energy and Mineral Engineering,
The Pennsylvania State University, USA
Fuel Science Option)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) (เกียรตินิยม)

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

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

Ph.D. (Chemistry)

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

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2553
2551

2559

2548
2541
2539

2553
2546
2541

2537

2539

2544

2529
2526

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่ านมา อุตสาหกรรมเคมีในตลาดโลกมีก ารขยายตัวและมีการแข่งขัน สูงและคาดว่า
ในอนาคตจะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น อุ ต สาหกรรมเคมี ใ นประเทศไทยจึ ง มี ก ารพั ฒ นาอยู่ ทุ ก ขณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เคมี ภั ณ ฑ์ ขั้ น ต้ น หรื อ ขั้ น พื้ น ฐานและขั้ น ปลาย (Up-stream and Down-stream products) ได้ รั บ
การส่ งเสริมอย่ างต่อเนื่ อง ทาให้ เกิดการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี
จาเป็นต้องอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง และการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อย่ า งต่อเนื่ องเพื่อปรั บ ฐานทางวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศให้ แข็ง แกร่ ง
โดยการผลิ ต บุ คลากรที่มี คุ ณวุ ฒิ สู ง กว่ า ระดั บปริญ ญาตรีใ ห้ มากขึ้น ดั ง นั้น มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงาน
ที่รั บ ผิ ดชอบโดยตรง ในการจั ด การเรี ยนการสอนและการวิจัยในระดับปริญญาโท เพื่อผลิตบุคลากร
ด้านเคมีที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง สามารถทางานในระดับควบคุมคุณภาพ สามารถวิจัยและ
พัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสู ง และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์
ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่อสุ ขภาพและความงาม เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่สั งคมผู้ สู งอายุ และ
การเจริญเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม สามารถช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวัตถุที่อาจส่งผลต่อการลดทอนการคานึงถึงสังคมและการบ่งสร้าง/คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี งาม
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างระบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ทั้งความรู้ ความสามารถ รวมถึงความเคารพกฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เป็นการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของประเทศไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
บุ ค ลากรในภาควิ ช าเห็ น พ้ อ งกั น ว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งรวบรวมเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในแขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
(Energy and Green Technology) แขนงวิ ช าวั ส ดุ ศ าสตร์ (Material Science) แขนงวิ ช าปิ โ ตรเคมี
(Petrochemistry) แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม (Industrial Process) แขนงวิชาเทคโนโลยี
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สุขภาพและความงาม (Health and Beauty Technology) และได้ทางานวิจัย สามารถเก็บเกี่ยวความรู้
ที่หลากหลาย และนาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์หลายแขนง มีความคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้ างสรรค์ ตอบสนองต่ อความต้อ งการในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ประกอบกับการได้เรี ยนรู้ใ นศาสตร์
ของสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย ย่อมทาให้ มหาบัณฑิตตระหนักถึงค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมในองค์กร
อีกทั้งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดังที่กล่ าวมาในข้างต้นว่านักศึกษาที่สาเร็จตามหลักสู ตร จะเป็น มหาบัณฑิตที่ผ่ านการเรียนรู้
ศาสตร์ที่ใช้จริงในอุตสาหกรรม และผ่านการฝึกฝนการประยุกต์ใช้ศาสตร์นั้นในงานวิจัย บนพื้นฐานของ
การคิดและการวางแผนอย่างมีระบบ รู้จักการจัดการกับสารเคมีที่ต้องใช้และการจัด การของเสียที่ถูกวิธี
รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกาหนดการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย และการทางานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ถือเป็ นการพัฒ นาทั้งทางวิช าการและทักษะภาคปฏิบัติแก่ มหาบัณฑิตโดยตรง มหาบัณฑิตจะเป็นผู้ มี
ความพร้อมต่อการทางานทั้งด้านวิชาการและอุตสาหกรรม ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงสอดคล้องกับปรัชญาและ
พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ซึ่ ง กล่ า วไว้ ว่ า พั ฒ นาคน พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และผลิ ตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒ นา บริการวิช าการแก่ สั งคม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามลาดับ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 แขนงวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในแขนงวิชาต่างๆ 5 แขนง ได้แก่ แขนงวิชาพลังงาน
และเทคโนโลยีสีเขียว แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ แขนงวิชาปิโตรเคมี แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม และ
แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ซึ่งนักศึกษาสามารถเลื อกเรียนรายวิชาตามความสนใจ และ
ความต้องการของสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีแผนการเรียนในรายวิชาบังคับ วิชาบังคับเฉพาะแขนง และ
วิชาเลือกทั่วไป
13.2 แขนงวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมเป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ และประสานงาน
กั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนในคณะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นเนื้ อ หาสาระให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีในแขนงวิชา
ต่าง ๆ และสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ด้วยอุตสาหกรรมเคมีในตลาดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบด้านอุตสาหกรรมเคมีจึงเป็นที่ต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จึงตอบสนองความต้องการโดยตรง
อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังมีองค์ความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อครอบคลุมอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีกระบวนการคิดและวิเคราะห์ในการทาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรมเคมีในด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี กระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม เพื่อให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
1.3.2 เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเคมีอุตสาหกรรม อันเป็นผลจากการค้นคว้า
ติดตามวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเทศ
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.4 จุดเด่นของหลักสูตร
1.4.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับระบบต่างๆได้
1.4.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ด้านสมบัติและกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ เช่น พอลิเมอร์
วัสดุเชิงประกอบ เซรามิกส์และโลหะ เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในอุตสาหกรรมได้
1.4.3 สามารถวิเคราะห์ข้ อมู ลโดยใช้ ความรู้ ด้า นกระบวนการปิโตรเลียม ปิโ ตรเคมี และตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้
1.4.4 สามารถวิเคราะห์และจาลองระบบในการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมเคมีได้
1.4.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสารธรรมชาติและการสกัด เคมีคอลลอยด์ รวมถึงระบบ
การนาส่งสารสาคัญ ในการพัฒนาและออกแบบสูตรเพื่อเป็นแนวทางการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ
และความงามได้
1.4.6 สามารถออกแบบและวางแผนฐานความคิดในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคมีได้
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1.5 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการวางแผนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยแต่ละปีการศึกษานักศึกษาจะได้รับความรู้และ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 นั ก ศึ ก ษาสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นเคมี
ในแขนงวิชาต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องมือเฉพาะทางสาหรับการวิเคราะห์
ทางกายภาพและทางเคมี เพื่ อควบคุม คุณภาพและพั ฒ นางานวิจั ย
ได้ถูกต้อง
เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษามีกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อหาคาตอบในการทางานวิจัย
แขนงวิ ช าต่ า งๆ และสามารถถ่ า ยทอดความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย
ในการประชุ มวิ ช าการ หรื อในวารสารวิ ช าการต่ าง ๆ ในแขนงวิ ช า
ที่เกี่ยวข้องได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - ศึกษาข้อมูลความต้องการ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมทุกๆ 5 ปี ตาม มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ตลาดแรงงาน
แห่งชาติ (มคอ.) พ.ศ. 2552
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
- ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร

พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมทั้งนักศึกษา เพือ่ เพิ่ม
ขีดความสามารถ ความรู้และ
ประสบการณ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- สถิติและข้อมูลความต้องการ
มหาบัณฑิตตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน
- เอกสารการดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตที่จบการศึกษาและนักศึกษา
ปัจจุบัน
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตจาก
บุคคลภายนอก
- ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาสื่อ
- จานวนสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ
การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ - จานวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้า
- สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
ร่วมอบรม สัมมนาวิชาการ หรือ
อบรมหรือสัมมนาวิชาการทั้งใน
ศึกษาดูงาน
ประเทศและต่างประเทศ
- จานวนผลงานวิจัย
- สนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัย - จานวนผลงานที่บุคลากรนาเสนอใน
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ
ประชุมทางวิชาการหรือนาเสนอ - รางวัลที่ได้จากการวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอ
วิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น.
วันเสาร์
เวลา 09.00-16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีเทคนิค สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิทยาศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีพื้นความรู้ไม่ตรงกับ
แขนงวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ผู้เข้าศึกษาที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอ ต้องเข้าฟังการบรรยายในบางรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เพื่อปรับพื้นความรู้ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาและได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 2
ระดับชัน้ ปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีการศึกษา (คน)
2563
2564
2565
2566
2567
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
25
25
25
25
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณของภาควิช าส่ว นใหญ่ ใช้ ไปกั บเงิ นเดื อ นของอาจารย์ประจาหลัก สูตร ค่ า ตอบแทน
ค่าใช้สอย วัสดุ และครุภัณฑ์ ปัจจุบันเงินสนับสนุนหลักสูตรนี้มาจากงบประมาณทั้งหมด ทาให้มีข้อจากัด
ในการวิจัยขั้นสูง เป็นที่คาดว่าในอนาคตภาควิชาจะมีโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
การทาวิจัยของนักศึกษา
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ (บาท)
2563
2564
2565
2566
2567
งบประมาณแผ่นดิน 21,188,600.00 22,248,030.00 23,360,431.50 24,528,453.08 25,754,875.73
งบประมาณเงินรายได้ 9,019,600.00 9,470,580.00 9,944,109.00 10,441,314.45 10,963,380.17
รวมรายรับ
30,208,200.00 31,718,610.00 33,304,540.50 34,969,767.53 36,718,255.90
รายละเอียดรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
2563
ก. งบดาเนินการ*
เงินเดือน
15,563,300
ค่าตอบแทน
1,350,800
ค่าใช้สอย
1,419,900
ค่าวัสดุ
1,010,000
เงินอุดหนุน
4,106,300
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
23,450,300
รวมงบดาเนินการต่อหลักสูตร 7,816,767
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
6,307,900
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
6,307,900
รวมงบลงทุนต่อหลักสูตร
2,102,633
รวม (ก) + (ข)
29,758,200
รวม (ก) + (ข) ต่อหลักสูตร
9,919,400
ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร**
9,919,400
จานวนนักศึกษา ***
25
ค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิต 396,776
ต่อหัวต่อปี (สูงสุด)****
ค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร *****

ปีงบประมาณ (บาท)
2564
2565

2566

2567

16,341,465
1,391,324
1,462,497
1,040,300
4,311,615
24,547,201
8,182,400

17,158,538
1,433,064
1,506,372
1,071,509
4,527,196
25,696,679
8,565,560

18,016,465
1,476,056
1,551,563
1,103,654
4,753,556
26,901,294
8,967,098

18,917,288
1,520,337
1,598,110
1,136,764
4,991,233
28,163,733
9,387,911

6,497,137
6,497,137
2,165,712
31,044,338
10,348,113
10,348,113
50
206,962.25

6,692,051
6,692,051
2,230,684
32,388,730
10,796,243
10,796,243
50
215,924.86
396,776.00
512,018.44

6,892,813
6,892,813
2,297,604
33,794,106
11,264,702
11,264,702
50
225,294

7,099,597
7,099,597
2,366,532
35,263,330
11,754,443
11,754,443
50
235,089
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มคอ.2

หมายเหตุ
* งบดาเนินการใช้ข้อมูลจากคาชี้แจงงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2561 แบบ ร 3
(คาชี้แจงงบประมาณแผ่นดิน จาแนกตามแผนงาน/กองทุน/หมวดรายจ่าย)
และข้อมูลจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2561 แบบ ร 2
(แบบงบประมาณรายจ่ายตามแผนรายจ่าย จาแนกตามหน่วยงาน/แผนงาน/กองทุน/ประเภทรายจ่าย)
** ภาควิชามีหลักสูตรเปิดสอนรวมทั้งหมด 3 หลักสูตร (หลักสูตร IC MIC และ DIC)
*** จานวนนักศึกษารวมนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา
**** ค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตต่อหัวต่อปี (สูงสุด)
คิดเป็นเงิน 396,776.00 บาท
ค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตเฉลี่ยต่อปีต่อนักศึกษา 1 คน
คิดเป็นเงิน 256,009.22 บาท
***** ค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตตลอดหลักสูตร
คิดเป็นเงิน 512,018.44 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
9
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 6
วิทยานิพนธ์
12
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 6
วิชาเลือกทั่วไป
3
รวมตลอดหลักสูตร 36

36 หน่วยกิต

27 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ (Required Course)
วิชาบังคับ (Compulsory Subject)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
040125004 หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Principles of Industrial Chemistry)
040125001 การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
3(3-0-6)
(Physical and Chemical Characterization)
040125002 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
1(0-2-1)
(Physical and Chemical Characterization Laboratory)
040125003 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-2-1)
(Research Methodology)
040125500 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา (Compulsory Subject for Specific Fields)
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา ในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสวิชา
040125100
040125101

รหัสวิชา
040125200
040125201

1) แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
(Field of Energy and Green Technology)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Science)
พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
(Alternative Energy)
2) แขนงวิชาวัสดุศาสตร์
(Field of Materials Science)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
(Properties of Materials)
กระบวนการผลิตวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Processing)
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รหัสวิชา
040125300
040125301

รหัสวิชา
040125400
040125401

รหัสวิชา
040125600
040125601

040125501

มคอ.2

3) แขนงวิชาปิโตรเคมี
(Field of Petrochemistry)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum Technology)
กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Petrochemical Industrial Process)
4) แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม
(Field of Industrial Process)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การออกแบบกระบวนการ
3(3-0-6)
(Process Design)
การคานวณเชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Applied Computation in Chemical Industry)
5) แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
(Field of Health and Beauty Technology)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Advanced Science for Health and Beauty Products)
เทคโนโลยีระบบนาส่งเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Delivery System for Health and Beauty Applications)
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

12
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หมวดวิชาเลือก (Elective)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา ในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
ให้สอดคล้องกับวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสวิชา
040125102
040125103
040125104
040125105
040125106
040125107
040125108
040125109

รหัสวิชา
040125202
040125203
040125204
040125205

1) แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
(Field of Energy and Green Technology)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Energy Conservation in Industry)
การประเมินวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
(Life Cycle Assessment)
เทคโนโลยีชีวมวล
3(3-0-6)
(Biomass Technology)
เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution Analysis Technology)
เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
(Hazardous Waste Management Technology)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
(Selected Topics in Energy and Green Technology)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
1(1-0-2)
(Special Topics in Energy and Green Technology)
2) แขนงวิชาวัสดุศาสตร์
(Field of Materials Science)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การสังเคราะห์และการดัดแปรของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Synthesis and Modification)
การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Degradation and Stability)
วัสดุประกอบ
3(3-0-6)
(Composites)
เทคโนโลยีเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Technology)

- 14 040125206
040125207
040125208
040125209
040125210
040125211

รหัสวิชา
040125302
040125303
040125304
040125305
040125306
040125307
040125308
040125309
040125310

วัสดุขั้นสูง
(Advanced Materials)
โลหะวิทยาและการกัดกร่อน
(Metallurgy and Corrosion)
เคมีพื้นผิว
(Surface Chemistry)
วัสดุนาโน
(Nano Materials)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์
(Selected Topics in Materials Science)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านวัสดุศาสตร์
(Special Topics in Materials Science)

มคอ.2
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) แขนงวิชาปิโตรเคมี
(Field of Petrochemistry)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์
3(3-0-6)
(Homogeneous Catalysis)
การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
3(3-0-6)
(Heterogeneous Catalysis)
การออกแบบระบบปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Chemical Reaction System Design)
กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Separation Process in Petrochemical Industry)
วิศวกรรมการกลั่น
3(3-0-6)
(Distillation Engineering)
สารมัธยันตร์ว่องไวในปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Reactive Intermediates in Petrochemistry)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและการพัฒนากระบวนการ
3(3-0-6)
(Petrochemical Product and Process Development)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Selected Topics in Petrochemistry)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านปิโตรเคมี
1(1-0-2)
(Special Topics in Petrochemistry)
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รหัสวิชา
040125402
040125403
040125404
040125405
040125406
040125407
040125408
040125409

รหัสวิชา
040125602
040125603
040125604
040125605
040125606

มคอ.2

4) แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม
(Field of Industrial Process)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Safety in Industrial Chemical Process)
จลนพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Kinetics and Chemical Reaction Engineering)
การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Industry Investment)
เทคโนโลยีสีย้อมและสีทา
3(3-0-6)
(Dyes and Paint Technology)
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณและการจาลองแบบกระบวนการ
3(3-0-6)
(Computational Fluid Dynamics and Process Simulation)
เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Clean Technology and Eco-Design)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Industrial Process)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
(Special Topics in Industrial Process)
5) แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
(Field of Health and Beauty Technology)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
เคมีคอลลอยด์
3(3-0-6)
(Colloidal Chemistry)
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสาอาง
3(3-0-6)
(Natural Products for Cosmetic Applications)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
(Health and Beauty Product Development)
วัสดุชีวภาพเพื่อใช้ในระบบนาส่ง
3(3-0-6)
(Biomaterials for Delivery System)
การบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Health and Beauty Business Management)

- 16 040125607
040125608

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
(Selected Topics in Health and Beauty Technology)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
(Special Topics in Health and Beauty Technology)

มคอ.2
3(3-0-6)
1(1-0-2)

วิชาเลือกทั่วไป (General Elective)
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กรายวิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย
ตามความเห็นชอบของภาควิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
040125004
040125001
040125002
040125003
040125500
040125xxx

ชื่อวิชา
หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
(Principles of Industrial Chemistry)
การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
(Physical and Chemical Characterization)
ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
(Physical and Chemical Characterization Laboratory)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
สัมมนา
(Seminar)
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
(Compulsory Subject for Specific Fields)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
040125501
040125xxx
040125xxx
040125xxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
(Compulsory Subject for Specific Fields)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
(Special Elective Subject)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
(Special Elective Subject)
วิชาเลือกทั่วไป
(General Elective)
รวม 15 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
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มคอ.2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
040125501

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
6
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040125501

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
3
รวม 3 หน่วยกิต
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มคอ.2

คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
040125004

หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Principles of Industrial Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การทางเคมี อุ ต สาหกรรมด้ า นเคมี อิ น ทรี ย์ โครงสร้ า ง เกณฑ์ ค วามว่ อ งไว
ประเภทและเงื่อนไขของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาหลายขั้ นตอนในกระบวนการอุตสาหกรรม
หลั ก การด้ า นเคมี อ นิ น ทรี ย์ ทฤษฎี พื้ น ฐานเคมี ข องของแข็ ง และเคมี โ คออร์ ดิ เ นชั น
การเรียกชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ความว่องไวของสารประกอบโคออร์ดิเนชันและ
การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม หลักการด้านอุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และทางกายภาพภายใต้การควบคุมของกระบวนการอุ ณหพลศาสตร์ การประยุกต์
ในกระบวนการอุตสาหกรรม
Principles of industrial chemistry in organic chemistry; structures;
reactivity criteria; type and codition of organic reactions; multistep reactions
toward industrial processes; principles of inorganic chemistry; fundamental
theorem of solid-state chemistry and coordination chemistry; naming of
coordination compounds; reactivity of coordination compounds and
industrial applications; principles of thermodynamics; chemical and
physical changes governed by thermodynamic processe control; industrial
process applications.

040125001

การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
3(3-0-6)
(Physical and Chemical Characterization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เครื่องมือสาหรับการตรวจพิสูจน์ท างกายภาพและทางเคมีของสาร การประยุกต์
เทคนิคใหม่ในเคมีอุตสาหกรรมทางด้านสเปกโทรสโกปี เคมีไฟฟ้า โครมาโทกราฟี
ไมโครสโกปี การวิเคราะห์พื้นผิว และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร้อน
Instrumentation for physical and chemical characterization applications
of industrial chemistry modern technique in spectroscopy,
electrochemistry, chromatography, microscopy, surface analysis, and
thermal analysis techniques.
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มคอ.2

040125002

ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
1(0-2-1)
(Physical and Chemical Characterization Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปฏิบัติการทางเคมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อ ตรวจพิสูจน์
ทางกายภาพและทางเคมีของสาร การวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เคมีไฟฟ้า สเปกโทรสโกปี
โครมาโทกราฟี การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ความร้ อ น การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์
การตรวจพิสูจน์พื้นผิว
Industrial chemistry laboratory related to analytical instrumentation
techniques for physical and chemical characterization of matter; elemental
quantitative analysis; electrochemistry; spectroscopy; chromatography;
thermal analysis; microscopy analysis; surface characterization.

040125003

ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-2-1)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย โปรแกรมการจั ด การเอกสารอ้ า งอิ ง
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ หลักการของระเบียบวิธีวิจัย การกาหนด
หัวข้อการวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย สถิติสาหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
Development of science concept; information technology usage to
search for new scientific discovery and technological information; reference
management software; systematic information storage; principles of
research methodology; research topic setting; experimental design; data
collection; data analysis; research report writing; research presentation;
statistics for scientific research and technology.
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040125100

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบาบัดน้าเสีย การกาจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การกาจัดสารอินทรีย์ละลาย
อยู่ออกจากน้าเสียโดยกระบวนการคายการดูดซึม การฆ่าเชื้อโรค กระบวนการกาจัดสาร
ที่ละลายน้า การแลกเปลี่ยนไอออนและการแยกโดยใช้เยื่อแผ่น กระบวนการกาจัดสี
กลิ่นและสารที่ละลายน้า กระบวนการดูดซับ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองและก๊าซพิษ
การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
Wastewater treatment; nitrogen and phosphorus treatment; dissolved
organic treatment by stripping process, disinfection; dissolved solid
treatment; ion exchange and membrane separation; color, odor, and
dissolved matter treatment processes; adsorption processes; air pollution;
particulate matters and toxic gases; air and noise pollution control.

040125101

พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
(Alternative Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ชนิ ดของพลังงานหมุนเวียน ลักษณะเฉพาะ ความพร้อมมูล และศักยภาพการใช้
ประโยชน์ เทคโนโลยี การเปลี่ยนพลังงานและผลกระทบ พลังงานทางเลือก พลังงาน
แสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานชีวมวลและ
ของเสี ย เทคโนโลยี ก ารกั กเก็บ พลั ง งาน สถานภาพปั จจุ บัน และแนวโน้ ม ในอนาคต
ของพลังงานทางเลือก
Renewable energy types; characteristics, availability and utilization
potential; energy conversion technology and its impacts; alternative energy;
solar energy, fuel cell, battery, wind energy, hydro-power, biomass and
wastes energy; energy storage technology; current situation and future
trends of alternative energy.
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040125102

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ขอบเขตและประเด็ น การประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้า อากาศ ดิน และสุขภาพของมนุษย์ การประเมินผลกระทบ
ทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน การเขียนรายงาน การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
Scope and identification of environmental impact assessment;
environmental impact to the quality of water, air, soil and human health;
social impact assessment; public participation; report writing; analysis of
environmental impact assessment; laws related to environment.

040125103

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Energy Conservation in Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานและการใช้พลังงาน เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจวั ด การใช้ พ ลั ง งาน เทคนิ ค การประหยั ด พลั ง งานส าหรั บ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
ในอุตสาหกรรม การประหยัดความร้อน การนาไอน้าไปใช้ประโยชน์ การนาความร้อน
ที่เสียไปจากเตาเผากลับมาใช้งาน
Analysis of energy losses and energy usage; energy conservation
techniques; measurement of energy consumption; energy saving
techniques in various equipment in industries; heat savings; steam
utilization; heat recovery from furnace.
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040125104

การประเมินวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
(Life Cycle Assessment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการ เทคนิคการวิเคราะห์ เพื่อ
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ต ถุ ดิ บ และการแปรรู ป
การกระจายสิ น ค้า การใช้งาน การใช้ ซ้า การใช้ห มุนเวียนและการกาจัดซาก ข้อมูล
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การออกแบบ การเลื อ กเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Products and services impact assessment; assessment technique to
evaluate environmental impact of product and service; product life cycle;
raw materials and processing; product distribution; usage; reuse; recycle and
disposal; environmental impact information for design; selection of
production technology; environmental friendly product development.

040125105

เทคโนโลยีชีวมวล
3(3-0-6)
(Biomass Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ชีว มวล องค์ป ระกอบ แหล่ งของชีวมวล การแปรรูปชีวมวลด้วยความร้อน
การเผาไหม้ ไพโรไลซีส ก๊าซซิฟิเคชัน การแปรรูปชีวมวลด้วยชีวเคมี การหมัก เชื้อเพลิง
ชีวภาพ ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล สารอินทรีย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม พอลิเมอร์ชีวภาพ
Biomass; composition; source of biomass; thermal conversion of
biomass; combustion; pyrolysis; gasification; biochemical conversion;
fermentation; biofuel; bioethanol; biodiesel; value-added organic
chemicals; biopolymer.
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040125106

เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution Analysis Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมในการหาสารมลพิษในดิน น้า และอากาศ ข้อบังคับ
ทางกฎหมายและมาตรฐานในการวิเคราะห์ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเตรียมสาร เทคนิค
การติ ดตามและการวิเ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ อ งมือ เซนเซอร์ - อิ เ ล็ ก โทรด เทคนิ ค เกี่ ย วกั บ
การไหล เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เทคนิคทางการแยก
Environmental concept for determination of pollutants in soil, water
and air; legal regulations and standard analysis; sampling preparation;
monitoring techniques and instrumental analysis; sensor electrode; flow
based techniques; spectroscopy techniques; separation techniques.

040125107

เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
(Hazardous Waste Management Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แหล่ ง ก าเนิ ด และการจ าแนกของเสี ย อั น ตราย การประเมิ น ของเสี ย อั น ตราย
การแพร่กระจายของของเสียอันตรายในน้า อากาศและดิน การบาบัดของเสียอันตราย
โดยวิธีทางกายภาพ ทางเคมี ทางเคมี-ฟิสิกส์ การเผาและการฝังกลบ
Source and classification of hazardous wastes; evaluation of hazardous
waste; dispersion of hazardous waste into water, air and soil; treatment of
hazardous waste by physical, chemical and physico-chemical methods,
incineration; landfill methods.

040125108

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
(Selected Topics in Energy and Green Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาและการอภิปรายในเรื่องคัดเฉพาะที่ น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพลังงานและ
เทคโนโลยีสีเขียว
Study and discussion in interesting selected topics related to energy
and green technology.
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040125109

เรื่องคัดพิเศษทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
1(1-0-2)
(Special Topics in Energy and Green Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาในหัวข้อคัดพิเศษที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสีเขียว
Study in interesting special topics related to energy and green
technology.

040125200

สมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
(Properties of Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจาแนกประเภทของวัสดุ โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงแสง
สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงแม่เหล็ก และสมบัติเชิงกล ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของวัสดุ และการเพิ่มสมบัติของวัสดุ
Classification of material types; microstructure; physical property;
optical property; thermal property; electrical property; magnetic property;
mechanical property; relationship between structure and property of
materials; and materials property enhancement.

040125201

กระบวนการผลิตวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของกระบวนการผลิตวัสดุ การแข็งตัว การดัดแปร
การเปลี่ ย นโครงรู ป กระบวนการขึ้ น รู ป วั ส ดุ ผ งและการผลิ ต เชิ ง กลด้ ว ยความร้ อ น
การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม
Science and technology of material processing; solidification;
modification; deformation; powder forming process and thermomechanical
processing; industrial applications.
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040125202

การสังเคราะห์และการดัดของแปรพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Synthesis and Modification)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปฏิกิริ ยาการเกิดพอลิเมอร์แบบลู กโซ่และแบบขั้น การจัดประเภทของการเกิด
พอลิ เ มอร์ แบบอนุ มู ล อิ ส ระ แบบแคทไอออน แบบแอนไอออน แบบเปิ ด วง
แบบเมตาทิ ซิ ส แบบถ่ า ยโอนประจุ และแบบถ่ า ยโอนกลุ่ ม การเกิ ด พอลิ เ มอร์
ร่ ว ม ปฏิกิ ริ ย าของพอลิ เมอร์ การปรั บปรุงทางกายภาพและทางเคมีของพอลิ เมอร์
การสั งเคราะห์ แ ละการพัฒ นาพอลิ เมอร์ ที่ มีห มู่ฟั ง ก์ชั นเฉพาะและกระบวนการเกิ ด
พอลิเมอร์
Chain-growth and step-growth polymerization reaction; classification of
polymerization; free radical, cationic, anionic, ring-opening, metathesis,
charge-transfer, and group transfer polymerization; copolymerization;
reaction of polymer; physical and chemical modification of polymer;
synthesis and development of functionalized polymer and polymerization
processes.

040125203

การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Degradation and Stability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พอลิ เ มอร์ แ ละผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม กลไกการเสื่ อ มสภาพ การเสื่ อ มจาก
แสงรังสี ความร้อน และปฏิกิริยาออกซิเดชัน การสลายทางกล การสลายทางชีวภาพ
ขยะพลาสติกและการจาแนกประเภท ความเสถียรของพอลิเมอร์ และเทคโนโลยี
การแปรใช้ใหม่ของพอลิเมอร์
Polymer and environmental impact; degradation mechanism;
degradation by light, radiation, heat and oxidation; mechanical degradation;
biodegradation; plastic wastes and classifications; stabilization of polymer
and recycling technology of polymer.
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มคอ.2

040125204

วัสดุประกอบ
3(3-0-6)
(Composites)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
วัสดุประกอบเนื้อพอลิเมอร์ วัส ดุประกอบเนื้อโลหะ วัส ดุประกอบเนื้อเซรามิก
สมบั ติ เ ชิ ง กล สมบั ติ แ บบอิ ล าสติ ก และแอนอิ ล าสติ ก ความทนทานการแตกหั ก
การเปลี่ยนโครงรูป การคราก และความล้าของวัสดุประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกลไก
ระดับจุลภาคกับพฤติกรรมระดับมหภาคของวัสดุประกอบ การออกแบบวัสดุประกอบ
ที่มสี มบัติดีขึ้น
Polymer-matrix composite ; metal-matrix composite ; ceramic-matrix
composite; mechanical property; deformation, elastic and anelastic
property, fracture toughness, creep and fatigue of composite, relationship
between microscopic mechanism and macroscopic behavior of composite;
design of composite with improved property.

040125205

เทคโนโลยีเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
กระบวนการผลิตเซรามิก เทคนิคการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิม และเซรามิกขั้นสู ง
สมบัติของเซรามิกที่ขึ้นกับกระบวนการผลิ ต การประยุกต์ ใช้ เซรามิกอิเล็ กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ ด้านงานโครงสร้าง วัสดุเซรามิกสาหรับงานอุณหภูมิสูง
Ceramic processing; processing techniques of traditional and advanced
ceramic; processing effect on ceramic property; applications; electronical
ceramic, bioceramic; structural ceramic; high temperature ceramic material.
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มคอ.2

040125206

วัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Material)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
นิยามและตัวอย่างของวัสดุขั้นสูง การเตรียม การตรวจพิสูจน์และการประยุกต์ใช้
วั ส ดุ ขั้ น สู ง พอลิ เ มอร์ น าไฟฟ้ า วั ส ดุ เ พี ย โซอิ เ ล็ ก ทริ ก วั ส ดุ แ ม่ เ หล็ ก วั ส ดุ น าโน
วัสดุชีวภาพ วัสดุประกอบขั้นสูง และสิ่งทออัจฉริยะ กรณีศึกษาของการพัฒนาวัสดุขั้นสูง
ในปัจจุบัน
Definition and example of advanced material; preparation,
characterization and application of advanced material; intrinsically
conducting polymer; piezoelectric material; magnetic material;
nanomaterial; biomaterial; advanced composite and intelligent textiles;
case study of recent advanced material.

040125207

โลหะวิทยาและการกัดกร่อน
3(3-0-6)
(Metallurgy and Corrosion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้าง สมบัติเชิงกล สมบัติทางเคมี ทางไฟฟ้า ทางแม่เหล็ก และทางความร้อน
ของโลหะ แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟสของโลหะ การเสียรูปร่างของโลหะ โลหะกลุ่ม
เหล็ ก เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า โลหะนอกกลุ่ ม เหล็ ก อุ ณ หพลศาสตร์ แ ละจลนศาสตร์
ในกระบวนการออกซิเดชันและการกัดกร่อน ไดอะแกรมปัวร์แบซ์ ทฤษฎีศักย์ไฟฟ้าผสม
กระบวนการเกิดฟิล์มป้องกัน รูปแบบและกลไกการกัดกร่อน การกัดกร่อนแบบสม่าเสมอ
การกั ดกร่ อ นแบบ กั ล วานิ ก การกั ดกร่อ นแบบรูเ ข็ม การกัด กร่ อนภายใต้ค วามเค้ น
การสึกหรอ และการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะการทา
เป็นอัลลอยด์ การปรับสภาวะแวดล้อม การดัดแปลงวิธีการออกแบบ
Structure; mechanical; chemical; electrical; magnetic; and thermal property of metal;
phase diagram and phase transformation of metal; deformation; ferrous metallurgy; iron
and steel; nonferrous metallurgy; thermodynamic and kinetic in oxidation and corrosion;
Pourbaix diagram; mixed potential theory; passivity; corrosion form and mechanisms;
uniform attack, galvanic corrosion, pitting, stress corrosion; cracking, wear, and high
temperature corrosion; corrosion protection of metal; alloying; environment conditioning;
design modification.
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มคอ.2

040125208

เคมีพื้นผิว
3(3-0-6)
(Surface Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เทอร์โมไดนามิกส์ของพื้นผิว แรงกระทาที่รอยต่อระหว่างผิว ประเด็นทางไฟฟ้าของ
พื้นผิว รอยต่อระหว่างผิวของแข็ง -ก๊าซและของแข็ง-ของเหลว การโตและองค์ประกอบ
ของพื้นผิว การดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิว การดัดแปรพื้นผิว เทคนิคการตรวจพิสูจน์
Thermodynamics of surface; interfacial interaction; electrical aspect of
surface; solid-gas and solid-liquid interface; growth and composition of
surface; molecule adsorption on surface; surface modification; surface
characterization techniques.

040125209

วัสดุนาโน
3(3-0-6)
(Nanomaterial)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ภาพรวม นิ ย าม ฟิ ล์ ม บาง เส้ น ลวดนาโน ท่ อ นาโน และอนุ ภ าคนาโน เทคนิ ค
การตรวจพิสูจน์และการวิเคราะห์ในระดับนาโน การสังเคราะห์และการเตรียมวัสดุนาโน
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุนาโน สมบัติทางไฟฟ้า ทางแสง ทางกายภาพ ทางเคมี
เชิงกล ทางความร้อน และทางแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้งานของวัสดุนาโน
Overview; definition; thin film; nanowires; nanotube; nanoparticle;
characterization technique and analysis in nano-scale; synthesis and
fabrication of nanomaterial; structure and property of nanomaterial;
electronic, optical, physical, chemical, mechanical, thermal, and magnetic
property; application of nanomaterial.
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มคอ.2

040125210

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Materials Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาและอภิปรายในหัวข้อคัดเฉพาะที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
Study and discussion in interesting selected topics related to materials
science.

040125211

เรื่องคัดพิเศษทางด้านวัสดุศาสตร์
1(1-0-2)
(Special Topics in Materials Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาในหัวข้อคัดพิเศษที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
Study in interesting special topics related to materials science.

040125300

เทคโนโลยีปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
การกาเนิดของปิโตรเลียม องค์ประกอบและสมบัติ น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม การสารวจขุดเจาะ การผลิต และการขนส่งปิโตรเลียม โรงกลั่น
น้ามันดิบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ สมบัติทางกายภาพ
และเคมี ข องกระบวนการไฮโดรทรี ท เมนต์ แง่ มุ ม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการทาน้ามันให้บริสุทธิ์
Origin of petroleum; composition and property; crude oil; natural gas;
petroleum reservoir; petroleum exploration production and transportation;
crude oil refinery and related process; product composition; physical and
chemical property of hydrotreatment process, environmental aspects in oil
refining process.
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มคอ.2

040125301

กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Petrochemical Industrial Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
กระบวนการปิ โ ตรเลี ยมขั้น ปลาย กระบวนการเปลี่ ยนโครงสร้างด้ว ยความร้อ น
กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการคะตะไลติกรีฟอร์มมิง
กระบวนการแยกสารประกอบอะโรมาติ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี ที่ เ ป็ น สารมั ธ ยั น ตร์
สารมัธยันตร์ที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ปิโตรเคมีที่ผลิตจากสารมัธยันตร์ที่เป็นไฮโดรคาร์บอน
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
Petroleum downstream process; thermal conversion process; catalytic
conversion process; catalytic reforming process; aromatic separation
process; petrochemical intermediate products; nonhydrocarbon
intermediate; petrochemical based on hydrocarbon intermediate;
petrochemical product application.

040125302

การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์
3(3-0-6)
(Homogeneous Catalysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
เคมีโลหะอินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ จลนพลศาสตร์ทางเคมี และกลไก
การเร่ งการเกิดปฏิกิริ ยาของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ ปฏิกิริยาของโลหะที่ อยู่
ศูน ย์ กลาง ปฏิกิ ริ ย าการเติ มแบบออกซิ เดที ฟ ปฏิกิริ ยาการกาจั ด ออกแบบรีดั กที ฟ
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนพันธะคู่ การเกิดพันธะคาร์บอน-คาร์บอน ปฏิกิริยา
พอลิเมอไรเซชัน และการประยุกต์ในอุตสาหกรรม
Organometallic chemistry; homogeneous catalysis; chemical kinetics
and reaction mechanism catalyzed by metal complex; metal center in
reactions; oxidative addition; reductive elimination, C=C hydrogenation,
C-C formation, polymerization, industrial applications.
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มคอ.2

040125303

การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
3(3-0-6)
(Heterogeneous Catalysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
ความรู้ พื้น ฐานเกี่ยวกับการเร่งปฏิกิริยา พื้นผิ ว ตัว เร่งปฏิกิริยาและกระบวนการ
เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าบนพื้ น ผิ ว ปรากฏการณ์ ก ารดู ด ซั บ และ ไอโซเทอร์ ม ของการดู ด ซั บ
จลนพลศาสตร์ ของการดูดซั บและการเร่ งปฏิกิ ริยาบนพื้ นผิ ว กลไกการเร่ ง ปฏิ กิริย า
ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ การเตรียมและตรวจพิสูจน์สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา
ความว่ อ งไวและการเลื อ กเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของตั ว เร่ ง การเสื่ อ มสภาพ การฟื้ น ฟู และ
การประยุกต์ใช้การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในอุตสาหกรรม
Fundamentals of catalysis; catalyst surfaces and surface catalyzed
reactions; adsorption phenomena and adsorption isotherm; kinetics of
adsorption and surface reaction; catalytic mechanism; types of
heterogeneous catalyst; catalyst preparation and characterization; catalytic
activity and selectivity; deactivation; regeneration; and applications of
heterogeneous catalyst to industry.

040125304

การออกแบบระบบปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Chemical Reaction System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
การออกแบบปฏิ ก รณ์ ดุ ล มวลสารและดุ ล พลั ง งานในเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ เ คมี
การออกแบบปฏิกรณ์สาหรับปฏิกิริยาเดี่ยว การออกแบบปฏิกรณ์สาหรับพหุปฏิกิริยา
ผลของอุ ณ หภู มิ แ ละความดั น การออกแบบปฏิ ก รณ์ แ บบอุ ณ หภู มิ ไ ม่ ค งที่ ที่ ส ภาวะ
ไม่คงตัว การออกแบบปฏิกรณ์แบบหลายวัฏภาค และปฏิกรณ์เบี่ยงจากอุดมคติและ
การกระจายของเวลาทาปฏิกิริยา
Reactor design; mass and energy balance in chemical reactor; reactor
design for single reaction; reactor design for multiple reaction; effect of
temperature and pressure; unsteady state non-isothermal reactor design;
multiphase reactor design; non-ideal reactor and residence time
distribution.
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มคอ.2

040125305

กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Separation Process in Petrochemical Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
เคมีเชิงฟิสิกส์ของระบบหลายวัฏภาค ความสามารถในการสกัดด้วยตัวทาละลาย
การขนถ่ายมวลของก๊าซและของเหลว กระบวนการสกัดด้วยตัวทาละลาย กระบวนการ
กลั่นกระบวนการดูดซับก๊าซ การร่อนด้วยตะแกรงและการแยกเชิงกล กระบวนการ
แยกตะกอนและการกรอง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การแยกในอุ ต สาหกรรม
ปิโตรเคมี
Physical chemistry of multiphase component; solvent extraction
capacity; mass transfer of gas and liquid; solvent extraction; distillation, and
gas adsorption process; sieving and mechanical separation; decanting and
filtration; instrument and equipment for separation process in
petrochemical industry.

040125306

วิศวกรรมการกลั่น
3(3-0-6)
(Distillation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
องค์ ป ระกอบของน้ ามั น ดิ บ สมบั ติ ข องน้ ามั น ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก ลั่ น ได้
การวิเคราะห์น้ามันดิบในห้องปฏิบัติการ หลักการของการกลั่น ประเภทของการกลั่น
การกลั่นแบบชั้นเดียว การกลั่นแบบหลายชั้น การกลั่นแบบเฉพาะงวด และการกลั่น
แบบต่อเนื่อง และการออกแบบหอกลั่น
Composition of crude oil; properties of crude oil and distillate; crude
oil analysis in laboratory; principles of distillation; types of distillation;
single stage distillation; multistage distillation; batch distillation; continuous
distillation; and design of distillation unit.
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มคอ.2

040125307

สารมัธยันตร์ว่องไวในปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Reactive Intermediates in Petrochemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
ที่มาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน นิยามของสารตั้งต้นและปฏิกิริยา ประเภทของ
สารมั ธ ยั น ตร์ ที่ มี ค วามว่ องไว เสถี ยรภาพของสารมั ธ ยั น ตร์ ปฏิ กิ ริ ย าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คาร์ โ บแคตไอออนและคาร์ แ บนไอออน ประเภทของกรด ความแรงของกรด
การเปลี่ ย นโครงสร้ า งทางเคมี ข องโอเลฟิ น ไฮโดรคาร์ บ อนอิ่ ม ตั ว และอะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน การเกิดพอลิเมอร์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัว การเติม
และการกาจัดหมู่อัลคิลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การแตกตัวของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและความร้อน
Source of hydrocarbons; definition of reagent and reaction; type of
active intermediate; stability of intermediate; reaction involving carbocation
and carbanion; types of acid, acid strength, isomerisation of olefin; saturated
hydrocarbon and aromatic hydrocarbon; polymerisation of unsaturated
hydrocarbon; alkylation and dealkylation of hydrocarbon; catalytic and
thermal cracking of hydrocarbon.

040125308

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและการพัฒนากระบวนการ
3(3-0-6)
(Petrochemical Product and Process Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
การวิ จั ย และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม แนวโน้ ม การใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย และพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมระดั บ โลก โครงสร้ า งของอุ ต สาหกรรมเคมี กระบวนการนวั ต กรรม
สิ ท ธิ บั ต ร บทบาทของสิ ท ธิ บั ต ร การจั ด การด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การลงทุนโครงการและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์
Industrial research and development; global trend in spending in
research and development; structure of the chemical industry; innovation
process; patent; role of patent; management of industrial research and
development; project investment and economic evaluation.
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040125309

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Selected Topics in Petrochemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
การศึกษาและอภิปรายในหัวข้อคัดเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี
Study and discussion in interesting selected topics related to
petrochemistry.

040125310

เรื่องคัดพิเศษทางด้านปิโตรเคมี
(Special Topics in Petrochemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
การศึกษาในหัวข้อคัดพิเศษที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี
Study in interesting special topics related to petrochemistry.

040125400

การออกแบบกระบวนการ
3(3-0-6)
(Process Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิ ด ในการออกแบบและควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเคมี
การพิจ ารณาปั จจั ย ที่เกี่ยวข้อง การเลือกระบบการทางานของกระบวนการ วัตถุดิบ
ผลผลิต การรีไซเคิล การปล่อยทิ้งและการส่งเลี่ยงของกระบวนการผลิต กระบวนการ
แยกสาร การออกแบบหน่วยปฏิบัติการ การออกแบบที่มีความปลอดภัย การลดและ
การควบคุมปริมาณของเหลือทิ้ง
Concepts of designing and controlling in industrial chemical process;
consideration of relevant factors; selection of in chemical process working
system; input-output, recycle; purge and by pass in manufacturing process;
separation process; design of operating unit; industrial safety design; waste
reduction and control.

1(1-0-2)
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040125401

การคานวณเชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Applied Computation in Chemical Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาหรับการวิเคราะห์ผล โปรแกรมสาหรับการฟิตเส้นโค้ง
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น การหาผลลัพธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข การใช้ซอฟต์แวร์
สาหรับหาผลลัพธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข การใช้ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบอุปกรณ์และ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการทางเคมี และ
วิธีการแก้ปัญหาเชิงเส้น
Application of software for data analysis; curve fitting program, linear
regression analysis; numerical method in problem solving; application of
software for problem solving by numerical method; the use of software for
equipment and industrial chemistry process design; optimization of
chemical process and solving problem using linear solution.

040125402

ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Safety in Industrial Chemical Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี พิษวิทยาและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของสารเคมี
การเก็บและการทิ้งสารเคมีที่เป็นอันตราย การแพร่กระจายของสารเคมีจากแหล่งกาเนิด
อันตรายทางความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ระบบวาวล์นิรภัยและการคานวณหาขนาด
การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
Safety in chemical usage; toxicology and industrial hygiene of chemical;
storage and disposal hazardous chemical; dispersion of chemical from
source; thermal hazard of chemical reaction; safety relief valve and size
calculation; hazardous identification; risk assessment; and laws related to
safety.
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040125403

จลนพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Kinetics and Chemical Reaction Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รูปแบบการไหล การสัมผัสและ
การไหลแบบไม่อุดมคติ แบบจาลองเครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ การดูดซับและ
ปฏิ กิริ ย าที่ ผิ ว ของตัว เร่ ง ปฏิ กิริ ยา กฎอัต ราของปฏิกิ ริย าแบบวิ วิธ พั นธ์ อิ ท ธิพ ลของ
การถ่ายเทมวลในปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์
Chemical reaction engineering; chemical reaction rate; flow pattern,
contacting and non-ideal flow; non-ideal reactor model, adsorption and
reaction on the catalyst surface; rate law of heterogeneous reaction; effect
of mass transfer in the heterogeneous reaction.

040125404

การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Industry Investment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีของการลงทุน เงินทุน ค่าของเงินตามเวลา การลงทุนของบริษัท
การประเมิ น ความคงตั ว การตั ด สิ น ใจลงทุ น และวางแผน การจั ด การความเสี่ ย ง
การศึกษาความเป็นไปได้ในทางอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์การลงทุน
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 and investment
analysis.
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040125405

เทคโนโลยีสีย้อมและสีทา
3(3-0-6)
(Dyes and Paint Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดจาแนก แหล่งกาเนิดตามธรรมชาติ และโครงสร้าง สีย้อมสังเคราะห์ สีย้อม
อินทรีย์ การติดสี เทคนิคการย้อม การปรับปรุงผิวเส้นใย การย้อมเส้ นใยธรรมชาติ
การย้อมเส้นใยสังเคราะห์ สีสาหรับอาหาร สีทา องค์ประกอบของผงสี ประเภท การผลิต
และมาตรฐาน สารช่วยยึดเกาะ ตัวทาละลาย สารเติมแต่ง เทคโนโลยีสี ทา ข้อกาหนด
เฉพาะและข้อบังคับของสีย้อมและสีทา
Classification; natural sources and structures; synthetic dyestuffs,
organic dye; dying affinity; dying technique; fiber surface treatment; natural
fiber dying; synthetic fiber dying, food dye; paint, component of pigments;
type, manufacturing and standards; binder; solvents; additives; paint
technology; specification and regulation of dye and paint.

040125406

พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณและการจาลองแบบกระบวนการ
3(3-0-6)
(Computational Fluid Dynamics and Process Simulation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยด้วยระเบียบวิธี
เชิ ง ตั ว เลขแบบท าซ้ า แบบจ าลองความปั่ น ป่ ว น การประยุ ก ต์ พ ลศาสตร์ ข องไหล
เชิงคานวณในงานด้านวิศวกรรมเคมี ดุลมวลสารและดุลพลังงานของหน่วยปฏิบัติการ
แบบสภาวะคงตั ว และไม่ ค งตั ว การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารออกแบบกระบวนการส าหรั บ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี
Mathematic model; numerical method; problem solving by iteration
method; turbulence model; application of computational fluid dynamics in
chemical engineering problem; mass and energy balance of unit operation
for steady-state and unsteady-state; application of process simulation for
industrial chemistry process.
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040125407

เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Clean Technology and Eco-design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หลักการของเทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษ ของ
แหล่ ง ก าเนิ ด การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ การตรวจสอบโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาด
การออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการประยุกต์หลักการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณในการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
Environmental management system; principles of clean technology;
pollution source reduction; process analysis; clean technology audit; ecodesign of equipment and production process and application of
quantitative environmental risk assessment in eco-design.

040125408

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Industrial Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาและอภิปรายในหั ว ข้อ คัด เฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวข้องด้านกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม
Study and discussion in interesting selected topics related to industrial
process.

040125409

เรื่องคัดพิเศษทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
(Special Topics in Industrial Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาในหัวข้อคัดพิเศษที่น่าสนใจเกี่ยวข้องด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
Study in interesting special topics related to industrial process.
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040125500

สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การน าเสนอหั ว ข้ อทางเคมี และการประยุ กต์ ใช้ ที่น่ าสนใจ หรื อการค้น พบใหม่
จากวารสาร หรือแหล่งวิชาการอื่นๆ มาบรรยายในชั้นเรียน ภายใต้การให้คาแนะนาและ
ชี้แนะของอาจารย์ที่รับผิดชอบ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลเป็น ผ่าน หรือไม่ผ่าน
Presentation of interesting topics in chemistry and its applications or
current discoveries from journals or other academic sources. Presentation
will be carried out under the supervision of the course instructors. Students
will be evaluated in terms of satisfactory (S)/unsatistory (U) grading option.

040125501

วิทยานิพนธ์
12
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา และ/หรือ
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Prerequisite : Department Permission and/or
under supervision of a senior advisor
หัวข้องานวิจัยที่อยู่ในความสนใจของอาจารย์ในภาควิชาในแต่ละแขนงวิชา และ
เป็ นที่ต้องการของอุตสาหกรรมและประเทศ หั วข้อวิจัยที่เลือกไว้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย
Topics are research interests of the department’s instructors/advisors
and serve the needs of industries in Thailand. The chosen topic has to be
approved by the department and the graduate college.
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040125600

วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Advanced Science for Health and Beauty Products)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กายวิภาคศาสตร์และและสรีรวิทยา เคมีวิเคราะห์สาหรับวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
และความงาม การตั้ ง ต ารั บ สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑ์ และตั ว อย่ า ง กระบวนการผลิ ต
ความปลอดภัยและการประเมินผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กฎหมายและจริยธรรม
ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
Physiology; analytical chemistry for health and beauty application;
product formulation and samples; manufacturing production; safety and
product evaluation; product development; law and ethics for health and
beauty product.

040125601

เทคโนโลยีระบบนาส่งเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Delivery System for Health and Beauty Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบนาส่งประเภทต่างๆ วิถีและกลไกการซึมผ่านและการปลดปล่อยสารสาคัญ
การออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตระบบนาส่งในระดับไมโครและนาโน เช่น อิมัลชัน
พอลิ เ มอริ ก ไมเซลล์ พอลิ อิ เล็ กโทรไลท์ มัล ติเ ลเยอร์ อนุภ าคไขมัน (เอ็น แอลซี และ
เอสแอลเอ็น) อนุภาคฟอสโฟลิปิด (ลิโปโซม และ นีโอโซม) การพิสูจน์เอกลักษณ์สาหรับ
ระบบนาส่ง การประเมินความปลอดภัย ความคงตัว และประสิทธิภาพของระบบนาส่ง
Type of delivery system; penetration pathways and release mechanism;
micro and nano-delivery system design and production technology,
emulsion, polymeric micelle, polyelectrolyte multilayer, lipid-based
particles (nanostructured lipid carriers-NLC), solid-lipid nanoparticles-SLN);
phospholipid-based particles (liposome & niosome); characterization
technique for delivery systems; safety, stability and efficacy evaluation.
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040125602

เคมีคอลลอยด์
3(3-0-6)
(Colloidal Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เคมีของคอลลอยด์ ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน รอยต่อพื้นผิวของเหลวกับของเหลว
รอยต่อพื้นผิวของเหลวกับของแข็ง การศึกษาการเปียก สารลดแรงตึงผิวและการกัน
น้าซึม ความคงตัวของอิมัลชัน การประเมินและคาดคะเนอายุของอิมัลชัน การป้องกัน
การเกิดอัน ตรกิริ ย าระหว่างสารเติมแต่ง กับองค์ประกอบของอิมัล ชัน ประกอบด้ว ย
สารลดแรงตึงผิวประเภทพอลิเมอร์ชอบน้า การคาดคะเนประสิทธิภาพของสารเติมแต่ง
การเกิดไมเซลล์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดไมเซลล์ การประยุกต์ใช้คอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงาม
Colloidal chemistry; interfacial phenomena; liquid–liquid interface,
liquid-solid interface; detailed study of wetting; surfactant and water
repellency; stabilization of emulsions; assessment and prediction of
emulsion shelf life; equations, prevention of interaction between additives
and emulsion ingredients; surface active agents hydrophilic polymers,
predication of additives’ efficiency, micelle formation; factors affecting
micelle formation; applications of colloid in health and beauty product.

040125603

สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสาอาง
3(3-0-6)
(Natural Products for Cosmetic Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ ฤทธิ์ทางชีว ภาพ ความเป็นพิษ การสกัด
และการแยกสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ และสารสกั ด
การพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข องสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ใ นกลุ่ ม ต่ า งๆ การประยุ ก ต์ ใ ช้
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางสุขภาพและเครื่องสาอาง
Chemical and physical property; biological activitie; toxicology;
extraction and isolation of natural product; quality control of raw material
and crude extracts; identification of chemical constituent from natural
product ; application on health and beauty of natural product.
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040125604

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
(Health and Beauty Product Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เคมี เ พื่ อ สุ ข ภาพและความงาม เคมี ภัณ ฑ์ แ ละความปลอดภั ย ในการใช้ ง าน
แนวโน้มการพัฒนาและการตั้งสูตรสาหรับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในระบบอิ มั ล ชั น ประเภทและการเลื อ กใช้ ส่ ว นประกอบในผลิ ต ภั ณ ฑ์ การน าส่ ง
สารส าคั ญ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ระบบน าส่ ง การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ของผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Chemistry for health and beauty; chemical product and safety;
trends in product formulation and development; emulsion system in
product development; type and selection of product ingredient; active
ingredient delivery; production technology of delivery system; product
evaluation; case study of product development.

040125605

วัสดุชีวภาพเพื่อใช้ในระบบนาส่ง
3(3-0-6)
(Biomaterials for Delivery System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประเภท โครงสร้ า ง และการสั ง เคราะห์ วั ส ดุ ชี ว ภาพเพื่ อ ใช้ ใ นระบบน าส่ ง
เดนไดรเมอร์ ไฮโดรเจล สารลดแรงตึงผิวและการเกิดไมเซลล์ การผลิตวัสดุชีวภาพด้วย
เทคนิ ค การปั่ น และการพ่ น ด้ ว ยไฟฟ้ า สถิ ต การพั ฒ นาวั ส ดุ ลู ก ผสม การประยุ ก ต์ ใ ช้
ในระบบนาส่ง
Type; structure and biomaterial synthesis for delivery system;
dendrimer; hydrogel; surfactant and micelle formation; electrospinning and
electrospraying for biomaterial synthesis; hybrid material development;
application of delivery system.
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040125606

การบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Health and Beauty Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิ เ คราะห์ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและทิ ศ ทางอุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพและความงาม
เทคโนโลยีดิจิตัลในธุรกิจสุขภาพและความงาม กฎหมายเครื่องสาอางไทยกับทิศทาง
เครื่องสาอางโลก สร้ างแบรนด์อย่างมืออาชีพกับธุรกิจสุ ขภาพและความงาม การคิด
เชิ ง ออกแบบและการสร้ า งคุ ณ ค่ า ใหม่ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค นวั ต กรรมและงานวิ จั ย สู่ ก ารค้ า
เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม สร้างโมเดลธุรกิจและตัวชี้วัดสาหรับ
การประกอบกิจการ กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่สาหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความ
งาม มาตรฐานการรับรองสาหรับอุตสาหกรรม (ISO, HACCP, GMP) การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการเพื่ อ ขอรั บ ทุ น จากแหล่ ง ทุ น รั ฐ บาลหรื อ นั ก ลงทุ น ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ
เป็นผู้เชี่ยวชาญการนาเสนอโครงการ สอบนาเสนอโครงการด้วยวิธีการ Business Pitch
Overview trend and supply chain analysis for health and beauty
industry; digital technology in health and beauty industry; global cosmetic
directive and Thai food and drug administration (FDA) regulations;
professional branding for health and beauty business; design thinking and
new value creation for consumers; innovation and research
commercialization for health and beauty industry; business model canvas
and key performance metrics for business; modern marketing strategy for
health and beauty business; international standard certificationsproposal
development for government grant fund or venture capital, mastering in
communication skill for pitching; business pitch project.

040125607

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Health and Beauty Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาและอภิปรายในหัวข้อคัดเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี สุขภาพ
และความงาม
Study and discussion in interesting selected topics related to health
and beauty technology.
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มคอ.2

เรื่องคัดพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
1(1-0-2)
(Special Topics in Health and Beauty Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาในหัวข้อคัดพิเศษที่น่าสนใจเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
Study in interesting special topics related to health and beauty
technology.

น.ส.นฤมล เครือองอาจนุกูล

น.ส.สไบทิพย์ ตุงคะมณี

น.ส.มนฤดี ผ่องอักษร

น.ส.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์

น.ส.สุกญ
ั ญา เทพวาที

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล

1

ลาดับที่

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

Ph.D. (Energy and Mineral
Engineering, Fuel Science Option)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)
วท.บ. (เคมี)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) (เกียรตินิยม)

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

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

Ph.D. (Chemistry)

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

3.2 ชื่อ-สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

The Pennsylvania State University,
USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

University of Waterloo, Canada
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

2553
2551

2559

2548
2541
2539

2553
2546
2541

2537

2539

2544

2526

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

3

3

3

3

3

3

3

3

ภาระการสอน
ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่สาเร็จ
ทางวิชาการ ปีการศึกษา
การศึกษา
256 2564
2529
รอง
3
3
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น.ส.รังสิมา หญีตสอน

น.ส.นพวรรณ ชนัญพานิช

นายโกวิทย์ ปิยะมังคลา

นางวลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ

น.ส.สุณิสา จินดาสุวรรณ

7

8

9

10

ชื่อ-สกุล

6

ลาดับ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)

Ph.D. (Polymer)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
(หลักสูตรนานาชาติ)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) (เกียรตินิยม)

ปร.ด. (เคมีเทคนิค)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)

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

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

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)

2552
2547
2543

2539

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2548
2541

2551
2545
2537

2543
2531
2525

2553
2543
2540

La Trobe University, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Polytechnic University, New York, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

University of Waterloo, Canada
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคใต้)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2563 2564
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นายศิริศาส เอื้อใจ

นายณคเดช ยังวิลัย

นายธนากร รัตนะ

น.ส.ธนาวดี เดชะคุปต์

13

14

15

16

Ph.D. (Materials Science and
Engineering)
วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
วท.บ. (เซรามิกส์และวัสดุศาสตร์)

ปร.ด. (เคมีฟิสิกัล)
วท.ม. (เคมีวเิ คราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม)

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

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

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
วท.บ. (วิศวกรรมเคมี)

นายปริญญา คงพรม

12

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

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

ชื่อ-สกุล

11

ลาดับ
ที่

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)

2543
2540

The Pennsylvania State University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546
2539

2549
2541
2537

2553
2544

2550
2543
2540

2548
2542
2539
2539
2550

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Colorado School of Mines, USA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

RMIT University, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

University of Akron, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2563 2564
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น.ส.ลิดา สิมะสาธิตกุล

น.ส.วรนุช สมส่งกุล

น.ส.เสาวภา ถ้าสิงห์ นิยมไทย

นายเทวารักษ์ ปานกลาง

น.ส.นิศาลักษณ์ ตรงศิริวัฒน์

นายชนัต บารุงวงศ์ดี

18

19

20

21

22

ชื่อ-สกุล

17

ลาดับ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

Ph.D. (Chemistry)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วท.บ. (เคมี)

Ph.D. (Inorganic Chemistry)
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม)

วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
(หลักสูตรนานาชาติ)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
(เกียรตินิยม)

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

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี))

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)

Cardiff University, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

University of Pennsylvania, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2542
2539

2562
2556

2556
2548

2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559

2555
2550
2547

2556
2552
2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2563 2564
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น.ส.จันทร์ลัดดา โชติรตั นดิลก

นายประวิตร จันทรานุภาพ

น.ส.ชัชลิฎา บุญพะเนียด

น.ส.จารุวรรณ ตาฬวัฒน์

นายธารา มานะงาน

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล

1

ลาดับ
ที่

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

M.A. (Chemistry and
Biochemistry))
วท.บ. (เคมี)

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
M.Sc. (Environmental Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)

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

วท.ม. (เคมีฟิสิกลั )
วท.บ. (เคมี)

Ph.D. (Chemistry)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
วท.บ. (เคมี)

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

2545
2537

University of Delaware, USA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555
2541
2534

2538

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Rutgers University, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545
2541

2534
2529

2543
2535
2531

Chiba University, Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

University of Leeds, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3

3

3

3

3

2563

3

3

3

3

3

2564

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
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น.ส.สริญญา ชวพันธ์

น.ส.ปิยรัตน์ ตรีกติ ติวงศ์

น.ส.สุนันทา ช่วยประคอง

7

8

ชื่อ-สกุล

6

ลาดับ
ที่

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน (ต่อ)

Ph.D. (Materials Science and
Engineering)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และ
เทคโนโลยี)
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม)

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

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

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

2548
2545

มหาวิทยาลัยมหิดล

2559

The Pennsylvania State University,
USA
มหาวิทยาลัยมหิดล

2547

มหาวิทยาลัยมหิดล

2541

มหาวิทยาลัยมหิดล

2555
2549

2543

Lehigh University, USA

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

Lehigh University, USA

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3

3

3

2563

3

3

3

2564

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ในหลักสูตรนักศึกษาจะเริ่มทาวิทยานิพนธ์ ได้นั้น จะต้องผ่านวิชาบังคับทั้งหมด หรือโดยความ
เห็ น ชอบของภาควิ ช า และ/หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ค วรอยู่ ใ นความสนใจ
ของนักศึกษาหรือเป็นงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจของอาจารย์ในภาควิชาในแต่ละแขนงวิชา นอกจากนี้
หัวข้อดังกล่าวควรเป็นที่ต้องการและเป็นประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทาวิจัยในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี เ นื้ อ หาสาระที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สั ง คมและไม่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(2) นักศึกษาต้องมีจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในการทาวิจัย ไม่คัดลอก
ผลงานวิจัยของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่นาผลงานวิจัยของผู้อื่นมาเป็นของตน
(3) นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลาในการทาวิจัย สามารถดาเนินงานวิจัยตามขอบเขตและ
แผนงานที่กาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
5.2.2 ด้านความรู้
(1) นักศึกษารู้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
นักศึกษาสามารถดาเนิ นการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย สามารถเรียบเรียงและ
วิจารณ์ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปได้
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) นักศึกษาสามารถดาเนินการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย สามารถ
เรี ย บเรี ย งและวิ จ ารณ์ ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ พร้ อ มเสนอแนวทางแก้ ไ ข เพื่ อ น าไปสู่ ข้ อ สรุ ป และ
การปรับปรุงพัฒนาผลงานวิจัย
(2) นั กศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรื อ
วารสาร สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
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5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานวิจัยร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มงานวิจัยเดียวกันได้
(2) นักศึกษามีความสามารถในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือผู้วิจารณ์ผลงานวิจัยของตนเอง เมื่อมีการสัม มนาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย
ร่วมกัน และการทางานเป็นทีม
(3) นักศึกษามีการวางแผนงานวิจัยอย่างมีระบบ เพื่อการทาวิจัยที่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
อย่างประหยัด
5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ภาควิ ช าได้ เ ปิ ด สอนวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ท าให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
(2) นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการประมวล
วิเคราะห์ผลการทดลอง
(3) นั กศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรื อ
วารสาร สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานประชุมทางวิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่อานวยความสะดวก
ภาควิ ช าจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี พื้ น ฐานและเคมี เ ฉพาะทาง
เครื่ องมือ และอุป กรณ์ ที่อานวยความสะดวกในการทาวิจัย โดยทาการสารวจและจัดหาทรัพยากร
ที่จาเป็นและเป็นความต้องการของคณาจารย์ในภาควิชาและนักศึกษาที่ทางานวิจัย เพื่อเอื้อต่อการทาวิจัย
5.5.2 ด้านการจัดการเพื่อการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ภาควิชาจะมีการเตรียมการดังนี้
(1) ภาควิ ช าจั ดวั น ปฐมนิ เทศของนัก ศึกษาบั ณฑิต ศึก ษาของภาควิช า โดยอาจารย์ ของ
ภาควิชาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชานาเสนองานวิจัยที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษาทราบผลงานวิจัยในแต่ละกลุ่ม
สาขาที่ได้ดาเนินการในภาควิชา
(2) นักศึกษาเลือกหัวข้องานวิจัยที่ถูกกาหนดโดยอาจารย์ของภาควิชาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
หรือหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ
(3) อาจารย์ ที่ ป รึ กษาพบนั กศึ กษาเพื่อ กาหนดทิ ศทางการด าเนิน งานวิ จัย ตามขอบเขต
งานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสอบความก้าวหน้า และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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(4) นักศึกษาดาเนินงานวิจัยตามขอบเขตของงานวิจัย และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษานาเสนอ
ความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาไปสู่การสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนดของหลักสูตร
(5) นักศึกษาจะต้องมีการวางแผนการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานบางส่วนของ
วิทยานิพนธ์ โดยการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
ประชุ ม ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากผลงานวิจัยในรูปแบบการสอบปากเปล่าอย่างเปิดเผย ดังนี้
(1) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อวัดผลความเข้าใจในหลักการ ที่มา และความสาคัญ
ของงานวิจัย ขอบเขตของงานงานวิจัยและแผนการดาเนินงาน
(2) การสอบความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการ
ทาวิทยานิพนธ์ และทาให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาในผลงานวิจัยของนักศึกษา
(3) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อวัดผลความเข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา
5.6.2 นาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
การประเมินผลจากผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานวิทยานิพนธ์ ดังนี้
รายงานการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ รายงานความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ภาควิ ช าได้ ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษา
ส่งรายงานความก้าวหน้าก่อนการยื่นขอสอบความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ภาควิชาและอาจารย์
ที่ปรึกษาสามารถติดตามและทราบความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
คณะกรรมการประเมินผล
ภาควิชาได้มีเกณฑ์ กาหนดเพิ่มเติมให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหั วข้อวิทยานิพนธ์ และ
การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในระดับภาควิชา เพื่อประเมินการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษาให้อยู่
ในกรอบของวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อกฎหมาย
ทัศนคติที่ดีต่อสังคมต่อ
กฎเกณฑ์ของสังคมที่เกี่ยวข้องและที่ควรรับทราบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้นักศึกษาตรงต่อเวลา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ส่ ง งานตรงตามก าหนดเวลา และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
3. มีภาวะการเป็นผู้นา และการ ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อการนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม และให้ทุกคนมี
ทางานเป็นกลุ่ม
ส่ ว นร่ ว มในการน าเสนอผลงาน เพื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งภาวะ
การเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4. มีความสามารถในการใช้ภาษา เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ชาวไทยและต่ า งประเทศ
ในการสื่อสาร และการใช้
เพื่อบรรยายในหัวข้อพิเศษ หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา เพื่ อส่งเสริม
เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
ความรู้เฉพาะเรื่อง ทันสมัย และการค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาเรียนในฐานข้อมูลออนไลน์
5. มีทักษะวิชาชีพ
ให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพในแนวต่างๆ เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจ และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม
มาบรรยายและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เ พื่ อ ให้นั ก ศึ ก ษามี แ นวทาง
ในการพัฒนางานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น ชีวิ ต ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ
ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพในแต่ละแขนงวิชา
อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา
ซึ่งไม่จาเป็น ต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้การสั งเกตพฤติกรรมระหว่างทากิจกรรมที่กาหนด มีการกาหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริย ธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษา
ทีม่ คี ะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนสาเร็จการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่ อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ เช่น ในการทางานกลุ่ม ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบ เป็นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ เป็นต้น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและมีความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเคมีอุตสาหกรรม และ
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แขนงวิ ช าต่ า งๆ ที่ ศึ ก ษา และต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งทราบ เพื่ อ น าไปใช้
ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเคมีอุตสาหกรรม
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี กระบวนการ
ทางอุ ต สาหกรรม และเทคโนโลยี สุ ขภาพและความงาม รวมทั้ ง การสร้ างนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะในแขนงวิชาต่างๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในแขนงวิชาต่างๆ ในการประยุกต์แก้ไขปัญหางานจริง
ในอุตสาหกรรม
การทดสอบมาตรฐานนี้ ส ามารถท าได้ จากข้ อ สอบของแต่ ล ะวิ ช าในชั้ น เรี ย น
ตลอดระยะเวลาในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิ ช า ตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) โครงการที่นาเสนอ
(5) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
(7) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
(8) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(9) การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
(10) การตีพิมพ์บทความวิจัย หรือการนาผลงานเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ หรือ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั กศึกษาต้ องสามารถพั ฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่ งตนเองได้เมื่อส าเร็ จ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้ เกี่ย วกับ สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงวิช าต่างๆ ในขณะที่สอน อาจารย์
ต้องเน้ น ให้ นั กศึกษาคิดหาเหตุผ ล เข้าใจที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปัญญาดังนี้
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(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงวิชา
ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสื บ ค้น ข้อ มูล และแสวงหาความรู้ เพิ่ม เติ มได้ด้ว ยตนเอง เพื่ อการเรีย นรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบเช่นเดียวกับหลักสูตรระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบ
ที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ศึกษาทางการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงวิชาต่างๆ
(2) การอภิปรายกลุ่ม การทาวิทยานิพนธ์
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงานและการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช่ น ประเมิ น จาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรีย น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ การสอบจากรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่มาจากสถาบันอื่นๆ
และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม
คนต่างๆ เป็น เรื่ องจ าเป็น อย่ างยิ่ ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ
ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา
(1) สามารถสื่ อสารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าชี พ มาสื่ อ สารต่ อ สั ง คมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุด ยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล การทางาน
ที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ข้ า มหลั ก สู ต ร เพื่ อ ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากบุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์
โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรั บ ตัว เข้ ากั บสถานการณ์แ ละวัฒ นธรรมองค์ กรที่ไ ปปฏิบั ติง านได้ เป็ น
อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุ ทธ์ การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ด้า นทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่ างบุค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม หรือ
รายบุคคลในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ด้านทัก ษะการวิเ คราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสารและการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อสารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศสามารถแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
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2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เช่ น จั ด ท า e-mail group ของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ การสื่ อ สาร
การส่งรายงาน และการประสานงาน เป็นต้น
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ท ฤษฎี การเลื อกใช้ เครื่อ งมือ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแขนงวิชาต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทางการปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(4) สามารถวิเ คราะห์ แ ละประเมิน ผลกระทบจากการใช้ค วามรู้ ทางวิ ศวกรรมต่อ บุค คล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพด้านเคมีอุตสาหกรรมในแต่ละแขนงวิชา
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเคมีอุตสาหกรรม เพื่อการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานทางด้ า นพลั ง งานและเทคโนโลยี สี เ ขี ย ว วั ส ดุ ศ าสตร์ ปิ โ ตรเคมี กระบวนการ
ทางอุ ต สาหกรรม และเทคโนโลยี สุ ขภาพและความงาม รวมทั้ งการสร้ างนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะในแขนงวิชาต่างๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในแขนงวิชาต่างๆ ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง
ในอุตสาหกรรม
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงวิชาต่างๆ
ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าชี พ มาสื่ อ สารต่ อ สั ง คมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่ อสารข้อมูล ทั้ งทางการพูด การเขียน และการสื่ อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหา





































   



 















 













































































  




040125108 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านพลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว



040125106 เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อม
040125107 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย



040125105 เทคโนโลยีชีวมวล



040125104 การประเมินวัฏจักรชีวิต





040125103 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม





040125102 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



040125101 พลังงานทางเลือก



040125100 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม



040125003 ระเบียบวิธีวิจัย



040125002 ปฏิบัติการตรวจพิสจู น์ทางกายภาพและเคมี



040125001 การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี

040125004 หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม

รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2สารสนเทศ
3 4 5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

- 62 มคอ.2






 

 




        

  

 

 

040125301 กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี





 


 





 








 



 













 






 

 
















 







  

















  






  











040125302 การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์

 




040125300 เทคโนโลยีปิโตรเลียม




040125210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์
040125211 เรื่องคัดพิเศษทางด้านวัสดุศาสตร์



040125209 วัสดุนาโน

 

040125208 เคมีพื้นผิว



040125207 โลหะวิทยาและการกัดกร่อน





040125206 วัสดุขั้นสูง



040125205 เทคโนโลยีเซรามิก



040125204 วัสดุประกอบ



040125203 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์

 

040125202 การสังเคราะห์และการดัดแปรของพอลิเมอร์

040125201 กระบวนการผลิตวัสดุ

040125200 สมบัติของวัสดุ

             

040125109 เรื่องคัดพิเศษทางด้านพลังงาน และทคโนโลยีสีเขียว

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2สารสนเทศ
3 4 5
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

- 63 มคอ.2

  








  




































             




  





 










  




  




















040125406 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณและการจาลองแบบ
กระบวนการ







040125405 เทคโนโลยีสีย้อมและสีทา




040125403 จลนพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกรณ์เคมีขั้นสูง
040125404 การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี



040125402 ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี



040125401 การคานวณเชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมเคมี



040125400 การออกแบบกระบวนการ



040125310 เรื่องคัดพิเศษทางด้านปิโตรเคมี





040125309 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี






040125308 ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีและการพัฒนากระบวนการ



040125307 สารมัธยันตร์ว่องไวในปิโตรเคมี






040125306 วิศวกรรมการกลั่น






040125305 กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี



040125304 การออกแบบระบบปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง

040125303 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2สารสนเทศ
3 4 5
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

- 64 มคอ.2

 






 







 

040125408 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม


  



 



  
    

040125608 เรื่องคัดพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม



040125607 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม



040125606 การบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม






040125605 วัสดุชีวภาพเพื่อใช้ในระบบนาส่ง



040125604 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สุขภาพและ ความงาม

 



040125603 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้
ทางเครื่องสาอาง


    
 
 

   
    


040125602 เคมีคอลลอยด์



 
 





040125601 เทคโนโลยีระบบนาส่งเพื่อสุขภาพและความงาม




040125600 วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม






  





040125501 วิทยานิพนธ์



040125500 สัมมนา




040125409 เรื่องคัดพิเศษทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม





040125407 เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 สารสนเทศ
2 3 4 5
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

- 65 มคอ.2
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มคอ.2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELO)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแบ่งเป็นผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังเฉพาะทาง (Specific Outcome : S) และ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (Generic Outcome: G) ตลอดจนระดับความรู้
ความเข้าใจของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Cognition Level of ELOs) เป็นจาได้ เข้าใจได้ (Remembering /
Understanding: U) ประยุกต์ใช้ได้วิเคราะห์เป็น (Applying /Analyzing: A) และ (Evaluation/Creating: E)
แสดงดังนี้
ELO 1 (S)
ELO 2 (S)
ELO 3 (S, G)
ELO 4 (S, G)
ELO 5 (S, G)
ELO 6 (S)
ELO 7 (S)

ELO 8 (S)

ELO 9 (S)
ELO 10 (S)

ระดับ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ในวิชาชีพ และวางแผนการทางานโดยคานึงถึง
A
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีระบบ
สามารถเลือกใช้ เครื่องมือ เฉพาะทางสาหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี
A
เพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี และพัฒนางานวิจัยได้
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ประมวลผล และนาเสนอข้อมูลทาง
E
อุตสาหกรรมเคมีได้
สามารถออกแบบและวางแผนฐานความคิดในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและ
E
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคมีได้
สามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการได้
E
สามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค วามรู้ ด้ า นพลั ง งานทดแทนและเทคโนโลยี สี เ ขี ย ว
A
เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับระบบต่างๆได้
สามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค วามรู้ ด้ า นสมบั ติ แ ละกระบวนการขึ้ น รู ป วั ส ดุ
A
ด้านพอลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบ เซรามิกส์และโลหะ เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการในอุตสาหกรรมได้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ด้านกระบวนการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และตัวเร่ง
A
ปฏิ กิ ริ ย า เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา และพั ฒ นา กระบวนการตลอดจนผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้
สามารถวิเคราะห์และจาลองระบบในการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการผลิต
A
ในอุตสาหกรรมเคมีได้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสารธรรมชาติและการสกัด เคมีคอลลอยด์ รวมถึง
A
ระบบการนาส่งสารสาคัญ ในการพัฒนาและออกแบบสูตรเพื่อเป็นแนวทางการสร้าง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้

หมายเหตุ
6
7
8
9
10

เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชาวัสดุศาสตร์
เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชาปิโตรเคมี
เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม
เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

2.1,
2.2,
2.3

2.1,
2.2



(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
ด้านเคมีอุตสาหกรรมในแต่ละแขนงวิชา









(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

TQF

ELO 6
(S)
TQF
2.1,
3.1,
3.4

TQF

ELO 7 ELO 8
(S)
(S)

1.1,
2.1,
2.1,
1.2,
2.2,
2.2,
1.4,
2.3,
2.4,
1.5, 4.5 3.1, 3.4 3.1, 3.4

TQF

ELO 5
(S,G)

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรม ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม



(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

1.1, 1.2,
1.3, 4.1,
4.2, 4.3,
4.4, 5.1,
5.2, 5.3,
5.4, 5.5

TQF



3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

TQF

TQF

TQF

ELO 4
(S,G)

(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ELO 3
(S,G)

ELO 1 ELO 2
(S)
(S)

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 9
(S)

2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในแขนงวิชาต่างๆ ในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงในอุตสาหกรรม

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เคมีอุตสาหกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านพลังงานและ
เทคโนโลยีสีเขียว วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี กระบวนการทางอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการทีส่ าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะในแขนงวิชาต่างๆ

2. ด้านความรู้

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)








2.1,
2.2,
2.3

2.1,
2.2



TQF

TQF

TQF
3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

ELO 3
(S,G)

ELO 1 ELO 2
(S)
(S)
1.1, 1.2,
1.3, 4.1,
4.2, 4.3,
4.4, 5.1,
5.2, 5.3,
5.4, 5.5

TQF

ELO 4
(S,G)
TQF

ELO 6
(S)
TQF















2.1,
3.1,
3.4

TQF

ELO 7 ELO 8
(S)
(S)

1.1,
2.1,
2.1,
1.2,
2.2,
2.2,
1.4,
2.3,
2.4,
1.5, 4.5 3.1, 3.4 3.1, 3.4

TQF

ELO 5
(S,G)





2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 9
(S)









2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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2.1,
2.2,
2.3

2.1,
2.2







(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในแขนงวิชาต่างๆ ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) จินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกีย่ วข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ



3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

TQF

TQF

TQF

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี

3. ด้านทักษะทางปัญญา

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ELO 3
(S,G)

ELO 1 ELO 2
(S)
(S)
1.1, 1.2,
1.3, 4.1,
4.2, 4.3,
4.4, 5.1,
5.2, 5.3,
5.4, 5.5

TQF

ELO 4
(S,G)
TQF

ELO 6
(S)
TQF













2.1,
3.1,
3.4

TQF

ELO 7 ELO 8
(S)
(S)

1.1,
2.1,
2.1,
1.2,
2.2,
2.2,
1.4,
2.3,
2.4,
1.5, 4.5 3.1, 3.4 3.1, 3.4

TQF

ELO 5
(S,G)







2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 9
(S)







2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม่ สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผูต้ ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และ
การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม



(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

1.1, 1.2,
1.3, 4.1,
4.2, 4.3,
4.4, 5.1,
5.2, 5.3,
5.4, 5.5





3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

(2) สามารถเป็นผู้รเิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ

2.1,
2.2,
2.3



2.1,
2.2

TQF

ELO 4
(S,G)

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

TQF

TQF

TQF

ELO 3
(S,G)

ELO 1 ELO 2
(S)
(S)
TQF

ELO 6
(S)
TQF



2.1,
3.1,
3.4

TQF

ELO 7 ELO 8
(S)
(S)

1.1,
2.1,
2.1,
1.2,
2.2,
2.2,
1.4,
2.3,
2.4,
1.5, 4.5 3.1, 3.4 3.1, 3.4

TQF

ELO 5
(S,G)
2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 9
(S)

2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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2.1,
2.2,
2.3

2.1,
2.2




(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ
การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์

(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา





(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ







(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสามารถแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

1.1, 1.2,
1.3, 4.1,
4.2, 4.3,
4.4, 5.1,
5.2, 5.3,
5.4, 5.5

TQF



3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

TQF

TQF

TQF

ELO 4
(S,G)

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ได้เป็นอย่างดี

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ELO 3
(S,G)

ELO 1 ELO 2
(S)
(S)
TQF

ELO 6
(S)
TQF
2.1,
3.1,
3.4

TQF

ELO 7 ELO 8
(S)
(S)

1.1,
2.1,
2.1,
1.2,
2.2,
2.2,
1.4,
2.3,
2.4,
1.5, 4.5 3.1, 3.4 3.1, 3.4

TQF

ELO 5
(S,G)
2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 9
(S)

2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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040125001 การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี

040125002 ปฏิบัติการตรวจพิสจู น์ทางกายภาพ
และเคมี

040125003 ระเบียบวิธีวิจัย

040125100 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

040125101 พลังงานทางเลือก

040125102 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

040125103 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม

040125104 การประเมินวัฏจักรชีวิต





TQF
2.1, 2.2,
2.3

TQF
2.1, 2.2

040125004 หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม

รายวิชา

ELO 2
(S)

ELO 1
(S)



















TQF
3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

ELO 3
(S,G)



















TQF
1.1, 1.2, 1.3,
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5

ELO 4
(S,G)







TQF
1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
4.5

ELO 5
(S,G)











TQF
2.1, 2.2,
2.3, 3.1,
3.4

ELO 6
(S)
TQF
2.1, 2.2,
2.4, 3.1,
3.4

ELO 7
(S)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา

TQF
2.1,
3.1, 3.4

ELO 8
(S)

TQF
2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

ELO 9
(S)

TQF
2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

ELO 10
(S)
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040125106 เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อม









040125108 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านพลังงานและ
เทคโนโลยีสีเขียว

040125109 เรื่องคัดพิเศษทางด้านพลังงานและ
เทคโนโลยีสีเขียว

040125200 สมบัติของวัสดุ

040125201 กระบวนการผลิตวัสดุ

040125202 การสังเคราะห์และการดัดแปรของพอลิเมอร์

040125203 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ
พอลิเมอร์

040125204 วัสดุประกอบ

040125205 เทคโนโลยีเซรามิก

040125107 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย



2.1, 2.2

040125105 เทคโนโลยีชีวมวล

รายวิชา



2.1,
2.2,
2.3























3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

TQF

TQF

TQF

ELO 3
(S,G)

ELO 1 ELO 2
(S)
(S)





















1.1, 1.2, 1.3,
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5

TQF

ELO 4
(S,G)



1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
4.5

TQF

ELO 5
(S,G)











2.1, 2.2,
2.3, 3.1,
3.4

TQF

ELO 6
(S)













2.1, 2.2,
2.4, 3.1,
3.4

TQF

ELO 7
(S)

2.1,
3.1, 3.4

TQF

ELO 8
(S)

2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 9
(S)

2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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2.1, 3.2, 3.3,
2.2, 2.3 3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

2.1, 2.2















040125208 เคมีพื้นผิว

040125209 วัสดุนาโน

040125210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์

040125211 เรื่องคัดพิเศษทางด้านวัสดุศาสตร์

040125300 เทคโนโลยีปิโตรเลียม

040125301 กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

040125302 การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์

040125303 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์

040125304 การออกแบบระบบปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง

040125305 กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

040125306 วิศวกรรมการกลั่น

























040125207 โลหะวิทยาและการกัดกร่อน





TQF

TQF

TQF

040125206 วัสดุขั้นสูง

รายวิชา

ELO 3
(S,G)

ELO 2
(S)

ELO 1
(S)



























TQF
1.1, 1.2, 1.3,
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5

ELO 4
(S,G)
1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
4.5

TQF

ELO 5
(S,G)
2.1, 2.2,
2.3, 3.1,
3.4

TQF

ELO 6
(S)













2.1, 2.2,
2.4, 3.1,
3.4

TQF

ELO 7
(S)















2.1,
3.1, 3.4

TQF

ELO 8
(S)
2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 9
(S)

2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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040125308 ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีและการพัฒนา
กระบวนการ

040125309 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี

040125310 เรื่องคัดพิเศษทางด้านปิโตรเคมี

040125400 การออกแบบกระบวนการ

040125401 การคานวณเชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมเคมี

040125402 ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี

040125403 จลนพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกรณ์เคมี
ขั้นสูง

040125404 การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี

040125405 เทคโนโลยีสีย้อมและสีทา

2.1,
2.2

040125307 สารมัธยันตร์ว่องไวในปิโตรเคมี

รายวิชา
2.1,
2.2,
2.3





















3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

TQF

TQF

TQF

ELO 3
(S,G)

ELO 1 ELO 2
(S)
(S)





















1.1, 1.2, 1.3,
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5

TQF

ELO 4
(S,G)





1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
4.5

TQF

ELO 5
(S,G)

2.1, 2.2,
2.3, 3.1,
3.4

TQF

ELO 6
(S)

2.1, 2.2,
2.4, 3.1,
3.4

TQF

ELO 7
(S)









2.1,
3.1, 3.4

TQF

ELO 8
(S)













2.1, 2.3,
2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 9
(S)

2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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TQF

ELO 3
(S,G)







040125409 เรื่องคัดพิเศษทางด้านกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม

040125500 สัมมนา

040125501 วิทยานิพนธ์

040125600 วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม



















2.1, 2.2 2.1, 2.2, 3.2, 3.3,
2.3
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

TQF

TQF

040125408 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม

040125407 เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

040125406 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณและ
การจาลองแบบกระบวนการ

รายวิชา

ELO 2
(S)

ELO 1
(S)
TQF

ELO 5
(S,G)
TQF

ELO 6
(S)



















1.1, 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
4.1, 4.2, 4.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3.1,
4.4, 5.1, 5.2,
4.5
3.4
5.3, 5.4, 5.5

TQF

ELO 4
(S,G)

2.1, 2.2,
2.4, 3.1,
3.4

TQF

ELO 7
(S)
TQF

ELO 9
(S)









2.1, 2.1, 2.3,
3.1, 3.4 2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 8
(S)



2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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040125608 เรื่องคัดพิเศษทางด้านเทคโนโลยี
สุขภาพและความงาม



040125606 การบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงาม

040125607 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สุขภาพและความงาม



040125605 วัสดุชีวภาพเพื่อใช้ในระบบนาส่ง



040125603 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการประยุกต์
ใช้ทางเครื่องสาอาง




040125602 เคมีคอลลอยด์

040125604 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และความงาม



2.1, 2.2

2.1, 2.2,
2.3

TQF

TQF

040125601 เทคโนโลยีระบบนาส่งเพื่อสุขภาพ
และความงาม

รายวิชา

ELO 2
(S)

ELO 1
(S)

















3.2, 3.3,
3.4, 3.5,
4.5, 5.2,
5.3, 5.5

TQF

ELO 3
(S,G)
TQF

ELO 5
(S,G)
TQF

ELO 6
(S)

















1.1, 1.2, 1.3,
1.1,
2.1, 2.2,
4.1, 4.2, 4.3,
1.2,
2.3, 3.1,
4.4, 5.1, 5.2,
1.4,
3.4
5.3, 5.4, 5.5 1.5, 4.5

TQF

ELO 4
(S,G)

2.1, 2.2,
2.4, 3.1,
3.4

TQF

ELO 7
(S)
TQF

ELO 9
(S)

2.1,
2.1, 2.3,
3.1, 3.4 2.5, 3.1,
3.2, 3.4

TQF

ELO 8
(S)

















2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.4

TQF

ELO 10
(S)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนาไปดาเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทาได้โดยระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดกลวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึ กษา เน้ นการทาวิจัย สั มฤทธิ์ผ ล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรื อนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ หรื อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ
โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว จานวน 1 เรื่อง
3.5 เกณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
- กรณี ที่ เ รี ย นรายวิ ช าหรื อ ท ากิ จ กรรมวิ ช าการอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม โดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต ต้ อ งมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
- สอบผ่ านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ภาควิชามีการเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพครู (หลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่)
ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 กาหนดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ เพื่อให้เข้าใจเนื้ อหาต่างๆ ในหลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิช า และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในฐานะอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ต้องสอนในรายวิชาต่างๆ ที่มีในหลักสูตร และ/หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยให้ความสาคัญในเรื่องการ
พัฒ นาทั กษะการจั ด การเรี ย นการสอน กลยุท ธ์ก ารสอน การวัด ผลและการประเมิ นผลการสอน
โดยกาหนดให้ อาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่ว มอบรม สั ม มนาทางวิช าการ อย่างน้อยปีละ 12 ชั่ว โมง หรือ
2 ครั้งต่อปี
1.4 อาจารย์ ใ นภาควิ ช าให้ ก ารดู แ ลและช่ ว ยเป็ น พี่ เ ลี้ ยงอาจารย์ใ หม่ ใ นกิจ การที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ
ภาระงานสอนและหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ภาควิชามีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสั มมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
2.1.2 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านการสอน การถ่ายทอดวิชาการ
ต่าง ๆ มีการทาสื่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษา เช่น สื่อการเรียนรู้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นต้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มการพัฒ นาองค์ความรู้ต่างๆ โดยการสร้ างและขยายเครือข่ายความร่ว มมือกั บ
ภาคอุตสาหกรรม
2.2.2 สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.3 จัดกลุ่มงานวิจัยในภาควิชาให้เป็นรูปธรรม มีการบูรณาการองค์ความรู้และข้อมูลงานวิจัย
เพื่อสร้างกลุ่มงานวิจัยที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมั่นใจ
2.2.4 สร้างบรรยากาศที่ดีในการทาวิจัยในภาควิชา
2.2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรนาเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
2.2.6 สนับ สนุน ให้บุ คลากรในภาควิช าทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ทางานวิจัย
ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะการทาวิจัยที่ยั่งยืน
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2.2.7 ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการเครื่องมือให้อยู่ในระดับมาตรฐาน พร้อมใช้งานทางด้านเคมี
วิเคราะห์ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อันจะเกิดประโยชน์
ในด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ
2.2.8 สนับสนุนให้มีการจัดอบรมสัมมนาด้านวิชาการและด้านวิจัยในหัวข้อต่างๆ แก่หน่วยงานเอกชน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ทักษะและขีดความสามารถแก่บุคลากรในภาควิชา

- 81 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
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1. การกากับมาตรฐาน
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเป็ น การด าเนิ น การภายใต้ ก ารก ากั บ มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพ
หลั กสู ตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยให้ ร ายงานผลการด าเนิ น การตามเกณฑ์ ดั ง กล่ า วทุ ก ปี ทั้ ง นี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกข้อ และผ่านการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ตามวงรอบที่กาหนด
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี)
1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
1.8 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
1.9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
1.10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด หรือกรณีมีการปรับปรุง
หลักสูตรแบบเล็กน้อย
2. การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
2.1 ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO)
2.2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Program Specifications)
2.3 โครงสร้างและเนือ้ หาของหลักสูตร (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 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
2.10 การส่งเสริมการประกันคุณภาพ (Quality Enhancement)
2.11 ผลผลิต (Output)

เกณฑ์ดาเนินการ
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
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2. บัณฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมนั้น คาดว่ามีความต้องการกาลังคนที่สูง ทั้งนี้
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการสารวจ
ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
นอกจากนี้มีการกาหนดอัตลักษณ์ของภาควิชา คือ ผลิตบัณฑิต สรรค์สร้างงานวิจัย เคียงคู่อุตสาหกรรม
รวมถึ ง การศึ กษาข้ อ มู ล วิ จั ย อัน เกี่ ย วกั บ การประมาณความต้ อ งการของตลาดแรงงาน เพื่ อ น ามาใช้
ในการวางแผนการรับนักศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนก่ อ นที่ นั ก ศึ ก ษาจะมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พ นธ์ โดยนั กศึก ษาที่มีปั ญหาในการเรี ยนวิ ช าต่างๆ สามารถปรึกษากั บอาจารย์ที่ ปรึ กษาได้
โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะก าหนดชั่ ว โมงให้ ค าปรึ ก ษา (Office Hours) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ปรึ ก ษาได้
โดยมีการประสานการนัดหมายอย่างเป็นระบบ
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ ละรายวิชาได้ หรือ
สามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้
3.3 เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่องเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14
4. คณาจารย์
4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.1.1 มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3
4.1.3 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.4 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การพัฒนาอาจารย์
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ร่ ว มสั ม มนา ฝึ ก อบรม ดู ง าน เพื่ อ รั บ วิ ท ยาการใหม่ ๆ ในวิ ช าชี พ
เพิ่มศักยภาพด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการทาวิจัย
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4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ ผู้ สอน ได้มีการประชุม
ร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตรเป็นผู้กากับดูแล คอยให้ คาแนะนา และแนวปฏิบัติแก่อาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารของภาควิชา ติดตามและรวบรวมข้อมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและ
การเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการในการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก
ที่ เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการวิ จั ย และการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา โดยตอบสนองความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 หลักสูตรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการหลักสูตรตั้งแต่การวางแผนดาเนินการ
การกระตุ้น สนั บ สนุ น ให้ เกิดการปฏิบั ติการตรวจสอบเพื่อให้ เ กิดการปรับ ปรุงแก้ไขและพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่องเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
5.2.2 คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและกาหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นที่ผู้เรียน ให้เกิดความอยากเรียนรู้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5.2.3 ภาควิชามีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลั กสูตรร่ว มเป็ น คณะกรรมการสอบหัว ข้อวิทยานิพนธ์และสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ มี
กระบวนการสอบที่สมบู รณ์ อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการมีการเสนอแนะแก่นักศึกษานอกจากอาจารย์
ที่ปรึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
มี ค ณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ ก ากั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษา โดยกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และ
ประเมินผู้เรียนที่แสดงถึงความสาเร็จของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน และความสาเร็จของผู้เรียนตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อให้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ภาควิ ช าได้ จั ด สรรงบประมาณในการจั ด หาจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ รวมทั้ ง
ทาการปรั บ ปรุ งห้ องปฏิบั ติการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการทาวิจัยในงานวิทยานิพนธ์ของ
นั กศึ กษา เพื่ อให้ นั ก ศึกษามีป ระสบการณ์ การใช้เ ครื่ องมื อและอุป กรณ์ ต่า งๆ เพื่อ ให้ เกิด ความเข้ าใจ
ในหลั กการวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่ งสารสนเทศ
ทั้งห้ องสมุ ดและอิน เทอร์ เ น็ ต และสื่ อการสอนส าเร็ จรู ป สื่ อ ประกอบการสอนที่ จัดเตรี ยมโดยผู้ ส อน
โดยมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
6.1.1 มีห้องเรียนที่มีระบบเครือข่าย สื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถ
ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีห้ อ งปฏิบั ติ การที่ มีความพร้ อมทั้ งวั ส ดุ อุปกรณ์ ที่ส อดคล้ อ งกั บ แขนงวิช าที่เ ปิด สอน
อย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาวิทยานิพนธ์
6.1.3 มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานสาหรับการเรียนการสอน
และการทาวิทยานิพนธ์
6.1.4 มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
6.1.5 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในการทาวิทยานิพนธ์
6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นโดย
6.2.1 จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาในเรื่องการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน
6.2.2 จัดประชุมภาควิ ชาเพื่อระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
เพื่อวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้อยู่ในภาควิชาเดียวกับหลักสูตร และเพื่อเตรียมความพร้อม
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 16 (6)
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษาของการ
ใช้หลักสูตร ดังแสดงในตาราง

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาจารย์
ผู้ ส อนจะได้ รั บ ผลการประเมิ น จากการใช้ แ บบสอบถามที่ ไ ด้ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาโดยตรง (ปกปิ ด
ชื่อนักศึกษา) รวมทั้งการประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค การสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายของนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมผลการประเมินได้แล้วจะต้องมีการ
ประชุ ม ร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม ภาควิ ช า
เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละขอค าแนะน าในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนให้ เ หมาะสมต่ อ ไป
เพื่อหาข้อสรุปในการเปลี่ยนแปลงการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถทาการประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา การสังเกตการณ์
ของผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร/ประธานหลั กสู ตร และ/หรือ ทีม ผู้ ส อน ในทุก ด้าน ทั้ง ด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกภาควิชาในเกณฑ์ของ AUNQA และเมื่อนักศึกษาในหลักสูตรสาเร็จการศึกษา จะมีการติดตาม
จากแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ว่าผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
วิช าชีพมากน้อยเพียงใด และยังมีจุดอ่อนในด้านใด หรือจากอาจารย์พิเศษที่มาสอน รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อการพัฒนารายละเอียดในหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
ในภาพรวมและในแต่ละวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรรม จะได้รับการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และตัวบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประจาปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนสามารถทาได้
โดยการรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการประเมินโดยนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์และทบทวนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และนาผลการวิเคราะห์มาใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอน และมี ก ารประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนผล
การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ต่ อ ไป ซึ่ ง สามารถ
ดาเนิ น การได้ ทั้ง การปรั บ ปรุ งเล็ ก น้ อ ย และการปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รทั้ งฉบับ โดยกระท าทุ ก 5 ปี ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างแท้จริง ซึง่ ดาเนินการโดยอาจารย์ทไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา
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ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
ผลงานวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง)
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

มคอ.2
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร

มคอ.2
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1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผน ก แบบ ก 2
Semester 1

Semester 2

040125000
3(3-0-6)
หลักการเชิงเคมีอุตสาหกรรม

040125501
วิทยานิพนธ์

040125001
3(3-0-6)
การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี

040125xxx
3(3-0-6)
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา

040125002
1(0-3-1)
ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพ
และเคมี

040125xxx
3(3-0-6)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา

3

040125003
ระเบียบวิธีวิจัย

1(0-3-1)

040125xxx
3(3-0-6)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา

040125500
สัมมนา

1(0-3-1)

xxxxxxxxx
วิชาเลือกทั่วไป

0401255xxx
3(3-0-6)
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
รวม

15

12

Semester 3
040125501
วิทยานิพนธ์
รวม

รวม

3(x-x-x)

Semester 4
6
6

040125501
วิทยานิพนธ์
รวม

3
3
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2. รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
อธิบายรหัสวิชาของภาควิชาของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเลข 9 หลัก
หลักที่ 1
0

2
4

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษาปริญญาโท

3
0

4
1

5
2

6
5

7
X

8
X

9
X

ลาดับวิชา
แขนงวิชา/หมวดวิชา*

*ความหมายของเลขแขนงวิชา/หมวดวิชา คือ
0 หมายถึง วิชาบังคับ
1 หมายถึง แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
2 หมายถึง แขนงวิชาวัสดุศาสตร์
3 หมายถึง แขนงวิชาปิโตรเคมี
4 หมายถึง แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม
5 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
6 หมายถึง แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
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ผลงานวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร
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2-3, 2019. Bangkok, Thailand : Mahidol University, (47-52).
Thumsing, S., and Kreua-ongarjnukool, N. (April, 2019). “Preparation of injectable
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of The Pure and Applied Chemistry International Conference 2019
(PACCON 2019), February 2-3, 2019. Bangkok, Thailand : Mahidol University,
(65-70).
Sonthirak, P., Kreua-ongarjnukool, N., and Thumsing, S. (November, 2018). “Fabrication
of gelatin microparticles for control biosubstances.” International Journal of
Advances in Science Engineering and Technology. 6 : 81-85.
Sonthirak, P., Kreua-ongarjnukool, N., and Thumsing, S. (September, 2018). “Preparation
and characterization of PLGA/gelatin hybrid microspheres as a drug delivery
system.” In Proceedings of the IRES-457th International Journal of Advances
in Science Engineering and Technology. Bangkok, Thailand : The Institute of
Research Engineers and Scientists, (56-61).
Silpcharu, K., Yeetsorn, R., Kreua-ongarjnukool, N., Kritanusorn A., and Tzoganakis, C.
(October, 2017). “Observation of Scratch Damage Resistance and Impact
strength of PMMA-PU-Si Composite Sheets.” Key Engineering Materials.
757 : 3-8.
Soomherun, N., Kreua-ongarjnukool, N., Chumnanvej, S, and Thumsing, S.
(November, 2017). “Encapsulation of Nicardipine Hydrochloride and Release
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Emulsion Process: Effect of Emulsion Stability and Different Parameters on Drug
Entrapment.” International journal of biomaterials. article ID1743765 : 1-13.
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สิทธิบัตร ประเทศไทย และอนุสิทธิบัตร ประเทศไทย
นฤมล เครือองอาจนุกูล, พิชญ์ ศุภผล และรมัยมาศ จันทร์ขาว. (31 สิงหาคม 2561). หัวฉีดแบบแกนร่วม
เพื่อใช้ในการปั่นและพ่นด้วยไฟฟ้าสถิต. อนุสิทธิบัตร ประเทศไทย เลขที่ 6609.
นฤมล เครือองอาจนุกูล, มนัสชนก โกศลจิตร และพิมลพรรณ เนียมหลาง. (29 พฤศจิกายน 2560).
กรรมวิธีการเตรียมแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันพอลิอะคริโลไนไทรล์ที่ปรับปรุงด้วยเตตระเอทิลีน
เพนตะเอมีนสาหรับใช้ในการดูดซับไอออนโลหะหนักในระบบทุติยภูมิ. อนุสิทธิบัตร
ประเทศไทย เลขที่ 13321.
นฤมล เครือองอาจนุกูล, สรยุทธ ชานาญเวช และนพรุจ สุ่มหิรัญ . (4 พฤษภาคม 2559). กรรมวิธีเตรียม
ระบบนาส่งยาจากอนุภาคพอลิแลคติคโคไกลโคลิกแอซิด กักเก็บยานิคาร์ดิปีนไฮโดรคลอริก
แอซิด สาหรับใช้ในระหว่างผ่าตัดหลอดเลือดสมอง. สิทธิบัตร ประเทศไทย เลขที่ 1601002611.
นฤมล เครือองอาจนุกูล, กิติกร จามรดุสิต, ไพโรจน์ อารีวงศ์ และจุฑาทิพย์ โสวัฒน์. (7 มีนาคม 2550).
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Intarasiri, S., Ratana, T., Sornchamni, T., Phongaksorn, M., and Tungkamani, S.
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56(24) : 1625-1635.
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พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 24 : 596-605.
4. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ตาฬวัฒน์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่
Sawang, S., Talawat, J., and Piyamongkala, K. (April, 2017). “Kinetics and mechanism of
using chitosan ans silica as adsorbents for removal aqueous humic acid, In
Proceedings of the Pure and Applied Chemistry International Conference
2017 (PACCON 2017), February 2-3, 2017. Bangkok, Thailand : KMUTNB,
(201-205).
5. อาจารย์ ธารา มานะงาน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่
Manangan, T., and Shawaphun, S. (November, 2016). “Methyl Salicylate Encapsulation
in Biodegradable Polymer Microcapsule.” The Journal of Applied Science.
15(2) : 24-38.
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริญญา ชวพันธ์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่
Manangan, T. and Shawaphun, S. (November, 2016). “Methyl Salicylate Encapsulation in
Biodegradable Polymer Microcapsule.” The Journal of Applied Science.
15(2) : 24-38.
7. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ตรีกิตติวงศ์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่
Maliwong, J., and Trikittiwong, P. (March, 2019). “Efficient of palladium chlorideimpregnated on Al2O3-pillared clay for reduction of nitrobenzene.”
In Proceedings of the Pure and Applied Chemistry International Conference
2019 (PACCON 2019), February 2-3, 2019. Bangkok, Thailand : Mahidol
University, (80-83).
8. อาจารย์ ดร.สุนันทา ช่วยประคอง
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่
Jitreewas, P., Saengvattanarat, S., Tansiri, P., Pranee, S., Chuayprakong, S., Khemtong, C.,
and Seeyangnok, S. (October, 2017). “Synthesis of PAA-PAMPS-PnaSS
Terpolymers as Ultraviolet-Tagged Scale Inhibitor for Industrial Water Cooling
System.” Key Engineering Materials. 757 : 68-72.
Sirimahasal, T., Pranee, S., Chuayprakong, S., Durmus, S., and Seeyangnok, S.
(October, 2017). “Synthesis and Characterization of Bismuth Oxo Compounds
Supported on TiO2 Photocatalysts for Waste Water Treatment.”
Key Engineering Materials. 757 : 108-112.
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ ๑๐๗๑/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา
คงพรม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ชนัต
บารุงวงศ์ดี
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์นฤมล
เครือองอาจนุกูล ประธานกรรมการ
นายวุฒิพงษ์
ผาณิตเศรษฐกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จากัด
เภสัชกรหญิง ดร. ชญานันท์
เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นักวิจัยประจาห้องปฏิบัติการระบบนาส่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์ประจาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ญา
สุนินทบูรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. เทอดไทย
วัฒนธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สไบทิพย์
ตุงคะมณี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนฤดี
ผ่องอักษร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์
พงษ์ธรรมรักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริญญา
ชวพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมิทธิชัย
สียางนอก
กรรมการ
/๑๔. อาจารย์ ดร.เสาวภา
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-๒-

๑๔. อาจารย์ ดร. เสาวภา
๑๕. อาจารย์ ดร. สุกัญญา
๑๖. นางสาวการะเกด

ถ้าสิงห์ นิยมไทย
เทพวาที
จันทรคุณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2559

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2559
.................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้อนุมั ติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
การปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ได้เพิ่มแขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม
อีกทั้งช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นทางเลือกหนึ่งให้นักศึกษาในการทาวิจัย
ด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดรับกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(S-Curve) ของภาครัฐ โดยต่างจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่เน้นเครื่องสาอางอย่างเดียว
และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาควิชาจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์
และความต้องการของประเทศ
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
5.2 เพิ่มแขนงวิชา 1 แขนงวิชา (แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม)
5.3 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชา 1 วิชา คือ 040125000 หลักการเชิงเคมีอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
ศึกษารายวิชา
วิทยานิพนธ์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

โครงสร้างเดิม
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Master of Science in Industrial Chemistry
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Chemistry)
M.Sc. (Industrial Chemistry)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Master of Science in Industrial Chemistry
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Chemistry)
M.Sc. (Industrial Chemistry)

7.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป
3 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป
3 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
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7.3 รายวิชาในแต่ละหมวด
รหัสวิชา

040125000
040125001
040125002

040125003
040125500
040125501

040125100
040125101

040125200
040125201

040125300
040125301

040125400
040125401

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับร่วม
หลักการเชิงเคมีอุตสาหกรรม
(Principles in Industrial Chemistry)
การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
(Physical and Chemical Characterization)
ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
(Physical and Chemical Characterization Laboratory)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
สัมมนา
(Seminar)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
ในแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวน 6 หน่วยกิต
แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Science)
พลังงานทางเลือก
(Alternative Energy)
แขนงวิชาวัสดุศาสตร์
สมบัติของวัสดุ
(Properties of Materials)
กระบวนการผลิตวัสดุ
(Materials Processing)
แขนงวิชาปิโตรเคมี
เทคโนโลยีปโิ ตรเลียม
(Petroleum Technology)
กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
(Petrochemical Industrial Process)
แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม
การออกแบบกระบวนการ
(Process Design)
การคานวณเชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมเคมี
(Applied Computation in Chemical Industry)

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)

040125004

3(3-0-6)

040125001

1(0-3-1)

040125002

1(0-3-1)

040125003

1(0-3-1)

040125500

12

040125501

3(3-0-6)

040125100

3(3-0-6)

040125101

3(3-0-6)

040125200

3(3-0-6)

040125201

3(3-0-6)

040125300

3(3-0-6)

040125301

3(3-0-6)

040125400

3(3-0-6)

040125401

040125600

040125601

040125501

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

12

040125501

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)
ชื่อวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
(Principles of Industrial Chemistry)
การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
(Physical and Chemical Characterization)
ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
(Physical and Chemical Characterization
Laboratory)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
สัมมนา
(Seminar)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับเฉพาะแขนง
วิชาในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง จานวน 6 หน่วยกิต
แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Science)
พลังงานทางเลือก
(Alternative Energy)
แขนงวิชาวัสดุศาสตร์
สมบัติของวัสดุ
(Properties of Materials)
กระบวนการผลิตวัสดุ
(Materials Processing)
แขนงวิชาปิโตรเคมี
เทคโนโลยีปโิ ตรเลียม
(Petroleum Technology)
กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
(Petrochemical Industrial Process)
แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม
การออกแบบกระบวนการ
(Process Design)
การคานวณเชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมเคมี
(Applied Computation in Chemical Industry)
แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
(Advanced Science for Health and Beauty
Products)
เทคโนโลยีระบบนาส่งเพื่อสุขภาพและความงาม
(Delivery System for Health and Beauty
Applications)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
12

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)

3(3-0-6)

12

- 121 รหัสวิชา

040125102
040125103
040125104
040125105
040125106
040125107
040125108

040125109

040125202
040125203
040125204
040125205
040125206
040125207
040125208
040125209
040125210
040125211

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
ในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง จานวน 6 หน่วยกิต
แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(Energy Conservation in Industry)
การประเมินวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment)
เทคโนโลยีชีวมวล
(Biomass Technology)
เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Analysis Technology)
เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
(Hazardous Waste Management Technology)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสเี ขียว
(Selected Topics in Energy and Green Technology)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
(Special Topics in Energy and Green Technology)
แขนงวิชาวัสดุศาสตร์
การสังเคราะห์และการดัดแปรของพอลิเมอร์
(Polymer Synthesis and Modification)
การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์
(Polymer Degradation and Stability)
วัสดุประกอบ
(Composites)
เทคโนโลยีเซรามิก
(Ceramic Technology)
วัสดุขั้นสูง
(Advanced Materials)
โลหะวิทยาและการกัดกร่อน
(Metallurgy and Corrosion)
เคมีพื้นผิว
(Surface Chemistry)
วัสดุนาโน
(Nano Materials)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์
(Selected Topics in Material Science)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านวัสดุศาสตร์
(Special Topics in Material Science)

มคอ.2

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)

040125102

3(3-0-6)

040125103

3(3-0-6)

040125104

3(3-0-6)

040125105

3(3-0-6)

040125106

3(3-0-6)

040125107

3(3-0-6)

040125108

1(1-0-2)

040125109

3(3-0-6)

040125202

3(3-0-6)

040125203

3(3-0-6)

040125204

3(3-0-6)

040125205

3(3-0-6)

040125206

3(3-0-6)

040125207

3(3-0-6)

040125208

3(3-0-6)

040125209

3(3-0-6)

040125210

1(1-0-2)

040125211

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)
ชื่อวิชา
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
ในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง จานวน 6 หน่วยกิต
แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(Energy Conservation in Industry)
การประเมินวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment)
เทคโนโลยีชีวมวล
(Biomass Technology)
เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Analysis Technology)
เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
(Hazardous Waste Management Technology)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสเี ขียว
(Selected Topics in Energy and Green
Technology)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
(Special Topics in Energy and Green
Technology)
แขนงวิชาวัสดุศาสตร์
การสังเคราะห์และการดัดแปรของพอลิเมอร์
(Polymer Synthesis and Modification)
การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์
(Polymer Degradation and Stability)
วัสดุประกอบ
(Composites)
เทคโนโลยีเซรามิก
(Ceramic Technology)
วัสดุขั้นสูง
(Advanced Materials)
โลหะวิทยาและการกัดกร่อน
(Metallurgy and Corrosion)
เคมีพื้นผิว
(Surface Chemistry)
วัสดุนาโน
(Nano Materials)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์
(Selected Topics in Material Science)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านวัสดุศาสตร์
(Special Topics in Material Science)

หน่วยกิต

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)

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)
1(1-0-2)

- 122 รหัสวิชา
040125302
040125303
040125304
040125305
040125306
040125307
040125308

040125309
040125310

040125402
040125403

040125404
040125405
040125406

040125407
040125408
040125409

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
แขนงวิชาปิโตรเคมี
การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์
(Homogeneous Catalysis)
การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
(Heterogeneous Catalysis)
การออกแบบระบบปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
(Advanced Chemical Reaction System Design)
กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
(Separation Process in Petrochemical Industry)
วิศวกรรมการกลั่น
(Distillation Engineering)
สารมัธยันตร์ว่องไวในปิโตรเคมี
(Reactive Intermediates in Petrochemistry)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและการพัฒนากระบวนการ
(Petrochemical Product and Process
Development)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี
(Selected Topics in Petrochemistry)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านปิโตรเคมี
(Special Topics in Petrochemistry)
แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
(Safety in Industrial Chemical Process)
จลนพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
(Advance Kinetics and Chemical Reaction
Engineering)
การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี
(Chemical Industry Investment)
สีย้อมและเทคโนโลยีสี
(Dyes and Paint Technology)
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณและการจาลองแบบ
กระบวนการ
(Computational Fluid Dynamics and Process
Simulation)
เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Clean Technology and Eco-design)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
(Selected Topics in Industrial Process)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
(Special Topics in Industrial Process)

มคอ.2

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)

040125302

3(3-0-6)

040125303

3(3-0-6)

040125304

3(3-0-6)

040125305

3(3-0-6)

040125306

3(3-0-6)

040125307

3(3-0-6)

040125308

3(3-0-6)

040125309

1(1-0-2)

040125310

3(3-0-6)

040125402

3(3-0-6)

040125403

3(3-0-6)

040125404

3(3-0-6)

040125405

3(3-0-6)

040125406

3(3-0-6)

040125407

3(3-0-6)

040125408

1(1-0-2)

040125409

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)
ชื่อวิชา
แขนงวิชาปิโตรเคมี
การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์
(Homogeneous Catalysis)
การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
(Heterogeneous Catalysis)
การออกแบบระบบปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
(Advanced Chemical Reaction System Design)
กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
(Separation Process in Petrochemical Industry)
วิศวกรรมการกลั่น
(Distillation Engineering)
สารมัธยันตร์ว่องไวในปิโตรเคมี
(Reactive Intermediates in Petrochemistry)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและการพัฒนากระบวนการ
(Petrochemical Product and Process
Development)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี
(Selected Topics in Petrochemistry)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านปิโตรเคมี
(Special Topics in Petrochemistry)
แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
(Safety in Industrial Chemical Process)
จลนพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
(Advance Kinetics and Chemical Reaction
Engineering)
การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี
(Chemical Industry Investment)
เทคโนโลยีสีย้อมและสีทา
(Dyes and Paint Technology)
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณและการจาลองแบบ
กระบวนการ
(Computational Fluid Dynamics and Process
Simulation)
เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Clean Technology and Eco-design)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
(Selected Topics in Industrial Process)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
(Special Topics in Industrial Process)

หน่วยกิต
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)
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)
1(1-0-2)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ.2
รหัสวิชา
040125602
040125603

040125604
040125605
040125606

040125607

040125608

วิชาเลือกทั่วไป
นัก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นวิ ช าเลือ กที่ เ ปิดสอนในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาภายในภาควิ ช าหรื อ ภายนอกภาควิ ช าได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)
ชื่อวิชา
แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
เคมีคอลลอยด์
(Colloidal Chemistry)
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้ทาง
เครื่องสาอาง
(Natural Products for Cosmetic Applications)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
(Health and Beauty Product Development)
วัสดุชีวภาพเพื่อใช้ในระบบนาส่ง
(Biomaterials for Delivery System)
การบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
ความงาม
(Health and Beauty Business Management)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
(Selected Topics in Health and Beauty
Technology)
เรื่องคัดพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
(Special Topics in Health and Beauty
Technology)
วิชาเลือกทั่วไป
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของภาควิชา
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(1-0-2)

- 124 -

มคอ.2

ภาคผนวก 6
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

- 125 -

มคอ.2

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ผลที่ได้จากการศึกษา
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ในแขนงวิชา
1. พลังงานและ
-หลักการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสีเขียว
สิ่งแวดล้อม
-พลังงานทางเลือกและพลังงาน
หมุนเวียน
-หลักการประเมินผลกระทบและ
การจัดการต่อสิ่งแวดล้อม
-ทักษะการปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการต่างๆ

รายวิชาในหลักสูตร
040125004 หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
040125001 การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
040125002 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
040125003 ระเบียบวิธีวิจัย
040125100 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
040125101 พลังงานทางเลือก
040125102 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
040125103 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
040125104 การประเมินวัฏจักรชีวิต
040125105 เทคโนโลยีชีวมวล
040125106 เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อม
040125107 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
040125108 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านพลังงานและเทคโนโลยี
สีเขียว
040125109 เรื่องคัดพิเศษทางด้านพลังงานและเทคโนโลยี
สีเขียว
040125402 ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
040125500 สัมมนา
040125501 วิทยานิพนธ์
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2. วัสดุศาสตร์
-หลักการธรรมชาติของวัสดุ
-หลักการด้านการสังเคราะห์และ
กระบวนการผลิตวัสดุ
-หลักการด้านการวิเคราะห์และ
ทดสอบวัสดุ
-การบูรณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมวัสดุ เพื่อประยุกต์ใช้งาน
-ทักษะการปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการต่างๆ

3. ปิโตรเคมี

-หลักการด้านปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี
-หลักการกระบวนทางปิโตรเลียม
-หลักการกระบวนการใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-พื้นฐานด้านการเร่งปฏิกิริยาใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-ทักษะการปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการต่างๆ

มคอ.2
รายวิชาในหลักสูตร

040125004 หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
040125001 การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
040125002 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
040125003 ระเบียบวิธีวิจัย
040125200 สมบัติของวัสดุ
040125201 กระบวนการผลิตวัสดุ
040125202 การสังเคราะห์และการดัดแปรของพอลิเมอร์
040125203 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์
040125204 วัสดุประกอบ
040125205 เทคโนโลยีเซรามิก
040125206 วัสดุขั้นสูง
040125207 โลหะวิทยาและการกัดกร่อน
040125208 เคมีพื้นผิว
040125209 วัสดุนาโน
040125210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์
040125211 เรื่องคัดพิเศษทางด้านวัสดุศาสตร์
040125402 ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
040125500 สัมมนา
040125501 วิทยานิพนธ์
040125004 หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
040125001 การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
040125002 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
040125003 ระเบียบวิธีวิจัย
040125300 เทคโนโลยีปิโตรเลียม
040125301 กระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
040125302 การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์
040125303 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
040125304 การออกแบบระบบปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
040125305 กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
040125306 วิศวกรรมการกลั่น
040125307 สารมัธยันตร์ว่องไวในปิโตรเคมี
040125308 ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีและการพัฒนากระบวนการ
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040125309 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี
040125310 เรื่องคัดพิเศษทางด้านปิโตรเคมี
040125402 ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
040125500 สัมมนา
040125501 วิทยานิพนธ์
-หลักการออกแบบและควบคุม
040125004 หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี 040125001 การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
-การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐาน
040125002 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
เพื่อวิเคราะห์ผลในอุตสาหกรรมเคมี 040125003 ระเบียบวิธีวิจัย
-การบริหารและการจัดการระบบ
040125400 การออกแบบกระบวนการ
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี 040125401 การคานวณเชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมเคมี
-หลักการการลงทุนในอุตสาหกรรม 040125402 ความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
เคมี
040125403 จลนพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
-ทักษะการปฏิบตั ิงานใน
040125404 การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี
สถานประกอบการต่างๆ
040125405 เทคโนโลยีสีย้อมและสีทา
040125406 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณและการจาลองแบบ
กระบวนการ
040125407 เทคโนโลยีสะอาดและการออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ
040125408 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรม
040125409 เรื่องคัดพิเศษทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรม
040125500 สัมมนา
040125501 วิทยานิพนธ์
-หลักการทางเทคโนโลยีสุขภาพและ
ความงาม
-การประยุกต์ใช้ระบบนาส่งเพื่อ
เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
-การบริหารจัดการด้านสุขภาพและ
ความงาม
-เทคโนโลยีด้านคอลลอยด์เพื่อใช้ใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
-ทักษะการปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการต่างๆ

040125004 หลักการทางเคมีอุตสาหกรรม
040125001 การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
040125002 ปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางกายภาพและเคมี
040125003 ระเบียบวิธีวิจัย
040125500 สัมมนา
040125501 วิทยานิพนธ์
040125600 วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม
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040125601 เทคโนโลยีระบบนาส่งเพื่อสุขภาพและความงาม
040125602 เคมีคอลลอยด์
040125603 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้ทาง
เครื่องสาอาง
040125604 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
040125605 วัสดุชีวภาพเพื่อใช้ในระบบนาส่ง
040125606 การบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม
040125607 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพ
และความงาม
040125608 เรื่องคัดพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพ
และความงาม
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