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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

   1.1 รหัสหลักสูตร: 25470101103693 

   1.2 ชื่อหลักสูตร 

  (ภาษาไทย): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

  (ภาษาอังกฤษ): Master of Science Program in Applied Chemistry 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

   2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 

  (ภาษาอังกฤษ):   Master of Science (Applied Chemistry) 

   2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (เคมีประยุกต์)   

  (ภาษาอังกฤษ):  M.Sc. (Applied Chemistry) 

3. วิชาเอก  

      ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

  แผน ก แบบ ก 1   36 หน่วยกิต 

  แผน ก แบบ ก 2   36 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

  5 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2  ปี 

 
 5.2 ภาษาที่ใช้  

  5 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) โดยมีรายวิชาที่สอนเป็น

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีเอกสารและต าราในรายวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ  โดยก าหนดให้แต่ละรายวิชา

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วย ในกรณีของรายวิชาสัมมนาและกรณีที่มีนักศึกษาต่างชาติ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว   

  

 5.3 การรับเข้าศึกษา  

  5 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบัน 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรเคมีประยุกต์ได้มีความร่วมมือด้าน

งานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์

การอาหารและโภชนาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

ภาควิชาพรีคลินิก และภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้ งยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศ เช่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมีความ

ร่วมมือด้านงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น University Malaysia Terengganu ประเทศ

มาเลเซีย  University Technology Malaysia ประเทศมาเลเซีย  Technical University of Denmark ประเทศ

เดน มาร์ ค  Università degli Studi Niccolò Cusano ป ระ เท ศ อิต าลี และ  Griffith University ป ระ เท ศ

ออสเตรเลีย นอกจากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาแล้วอาจารย์ประจ าหลักสูตรเคมีประยุกต์ยังมีความร่วมมือ

ด้านงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม เช่น บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ ากัด บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ 

(สงขลา) จ ากัด บริษัท หลินซินเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอสที ลาเทกซ์ จ ากัด บริษัท สงขลา

แคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท เวสท์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จ ากัด และ บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวท าให้การวิจัยของหลักสูตรเข้มแข็งขึ้นและสอดคล้องกับนโยบาย

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 ส าหรับรูปแบบความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ นั้น ปัจจุบันนอกจากความร่วมมือเรื่องขององค์ความรู้ ยังมี

การส่งนักศึกษาในหลักสูตรไปท าวิจัย อบรมการใช้เครื่องมือ หรือฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ในสถาบันการศึกษาท้ังใน

และต่างประเทศที่มีความร่วมมือกันทางด้านงานวิจัย ส าหรับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการด าเนินการ

หลักสูตรที่ผ่านมามีนักศึกษาจ านวนหนึ่งได้รับทุนการศึกษาและทุนส าหรับด าเนินงานวิจัย ทั้งที่เป็นการให้ทุนจาก

โรงงานอย่างเดียว และเป็นการให้ทุนจากสถาบันวิจัยร่วมกับโรงงาน โดยการรับทุนนี้นักศึกษาจะท าวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธ์ที่เป็นโจทย์วิจัยของทางโรงงาน และนักศึกษาด าเนินงานวิจัยบางส่วนในโรงงาน ซึ่งทางอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีความร่วมมือในเชิงประจักษ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้มีผลงานวิชาการในรูปแบบ

ของบทความวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการบริการวิชาการอ่ืน ๆ และความ

ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  5 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 5 หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

  5 เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 
 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          ในคราวประชุมครั้งที่ ....12 (3/2563)...เมื่อวันที่...13.... เดือน.....มีนาคม....... พ.ศ..2563... 

 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

  ในคราวประชุมครั้งที่ ....4/4 (4/2563)...เมื่อวันที่...16... เดือน.....พฤษภาคม...... พ.ศ..2563..... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 5  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

        ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552      ในปีการศึกษา 2564       

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือ นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ ภาคอุตสาหกรรม เช่น 

อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มและน้ ามันพืช อุตสหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมพลังงาน 
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2) อาจารย์สาขาวิชาเคมีและสาขาท่ีเกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาระดับ

มัธยมหรืออุดมศึกษา 
3)   ผู้แทนจ าหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีประยุกต์ 

4) ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวเสาวภา  

โชติสุวรรณ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2548 

2539 

2536 

วท.ด. 

วท.ม. 
วท.บ 

เคม ี

เคม ี

เคมีอุตสาหกรรม 

ม.เทคโนโลยสีุรนารี  

ม.เชียงใหม ่

ม.เชียงใหม ่
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายประวิทย ์

คงจันทร์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2553 

2542 

2536 

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Life Science 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมเคม ี

Technical University of Denmark, Denmark 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ม.สงขลานครินทร์  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางรัตนา  

จริยาบูรณ ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี
2553 

2548 

วศ.ด. 

วท.บ. 
วิศวกรรมเคม ี

เคมีอุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์  

ม.สงขลานครินทร์  
4.  อาจารย ์ นายปรีชา  

กสิกรรมไพบูลย ์
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2556 

2543 

2536 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมเคม ี

ม.สงขลานครินทร ์

ม.เชียงใหม่  

ม.สงขลานครินทร์  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 5 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุกล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า จะต้องเร่ง

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และความคิดสร้างสรรค์

บนพ้ืนฐานการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมี

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศไทย 4.0 ส าหรับขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถหลุดพ้นจากกับดัก

รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพใน First S-
curve และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพใน New S-curve ส าหรับทิศทางการพัฒนาภาคใต้

นั้นแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของ

ประเทศรวมถึงการพัฒนาด้านการประมง ตามหลักการพัฒนาของโครงการต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

นอกจากนี้ จากการสืบค้นข้อมูลต าแหน่งงานที่สามารถรองรับบัณฑิตจากสาขาเคมีประยุกต์พบว่า  1)

จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  พบว่า ในปี 

2560 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน 21 คนต่อประชากร 10,000 คน และตั้งเป้าหมายให้ได้ 25 

คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2564 เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเพ่ิมศักยภาพการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจรวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  (ข้อมูลจาก เว็บไซต์ 

stiic.sti.or.th) 2) จากข้อมูลจาก IRIS consulting ซึ่งท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 10,000 บริษัท  

พบว่า 1 ในแนวโน้ม 5 อาชีพเด่นในอนาคต คือสายอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพซึ่งมีความ

ต้องการต าแหน่งงานมากกว่า 9,000 ต าแหน่ง (ข้อมูลจากเพจของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ  3) จากข้อมูลสถิติสะสมของโรงงานอุตสาหกรรม 

ณ สิ้นปี 2560 พบว่ามีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ านวน 139466 โรงงาน (ข้อมูลจาก 

เว็บไซต์ https://www.diw.go.th/) 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ระบุไว้ว่า ในด้านสังคม 

ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมาย ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังมี

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ
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สภาพทางสังคมในด้านต่าง ๆ โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับ  ส่งผล

ให้ เกิดการขาดแคลนแรงงาน เกิดความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีปัญหาการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลือง เกิดการร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีภาวะ

ขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ

จัดการได้ประมาณร้อยละ 70 และยังมีปัญหามลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานหลายแห่งและคุณภาพแหล่งน้ า

ลดลง 

นอกจากนี้ จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีการเน้นการ

พัฒนาอุดมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่พิเศษมีจุดอ่อนเรื่อง

การศึกษาและขาดแคลน ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่นและสังคม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  

และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

จากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องการ

การลงทุนเพ่ิมทางด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศมีขีดความสามารถใน

การแข่งขันเพ่ิมขึ้น ผนวกกับหลักสูตรมีการเก็บข้อมูลผ่านแบบส ารวจและการสัมภาษณ์ในประเด็นความพึง

พอใจต่อหลักสูตรคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และอาจารย์ โดยมีการเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึง ปี 

พ.ศ.2562 จากนั้นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Programme Expected 

Learning Outcome, PLO) จากการระดมสมองในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่ม ร่วมกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และผนวกเข้ากับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และได้การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ในรูปแบบของตาราง ดังแสดงภาคผนวก ค  

   เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรได้ออกแบบ

ให้มี 4 สาขาคือ เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพและวัสดุประยุกต์ ที่จะ

สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม First S-curve และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพใน New S-curve และอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาและวิจัย

ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการใน

ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูง มี
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ความสามารถเฉพาะทาง และ/หรือมีทักษะหลายด้าน เพ่ือรองรับสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ ที่

ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งพัฒนางานวิจัยเพ่ือเพ่ิมทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยยึดคนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี  สร้างแรงงานคุณภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย 

ประเทศไทย 4.0 ที่ เน้น การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ ที่ประกอบไปด้วย 1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

(Economic Wealth) 2) ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings) 3) การรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(Environmental Wellness) 4) การยกระดับศักยภาพและคุณค่ามนุษย์ (Human Wisdom) 
  นอกจากนี้ยังได้น าข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์แล้วปรับปรุงโครงสร้าง

หลักสูตร เนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การจัด

กลุ่มสาขาวิชาตามสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การเพ่ิมรายวิชาเลือก การปรับปรุงโครงสร้างให้มีจ านวนหน่วยกิตของวิชาเลือกที่เพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบโมดูล การน างานวิจัยมาสอนและให้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการการเรียนรู้ สนับสนุนให้มีการเรียน

การสอนแบบใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และนอกจากนี้จากความต้องการของสถานประกอบการที่ใช้การวิจัยเพ่ือ

พัฒนากระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์และพนักงานของสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง  ทาง

หลักสูตรจึงได้จัดแผนการเรียนตามโครงการการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม (Higher Education for 

Industry: Hi-Fi) ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 

Programe: ITAP)  เพ่ือออกแบบการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท  ร่วมกับสถานประกอบการ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปัจจุบันท างานในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้เพ่ิมสูงขึ้น สามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทหรืออุตสาหกรรม ซึ่งจะ

ด าเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ณ ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการ 

 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์คือ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็น

เลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของ

อาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 และพันธกิจ 3 ด้าน คือ พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและ

นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล พันธ

กิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะใน

ศตวรรษที่  21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ  และพันธกิจ 3 พัฒนา
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มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้

ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ  

จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมที่กล่าวมีผลกระทบต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ การสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ ใน

สาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล  การผสมผสานและประยุกต์

ความรู้บนพ้ืนฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล

ให้แก่มหาบัณฑิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงปัญหา

ความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนใต้ การปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง

วิชาการ วิชาชีพและการด ารงตนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคม น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้

ในท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดย

ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยหลักสูตรเคมีประยุกต์สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

อย่างชัดเจนในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) 

ยุทธศาสตร์ย่อย: 1.1 การผลิตบัณฑิต 
เป้าประสงค:์  HRD1 บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก  

          HRD2 ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น 

แนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์:   

HRD1-1 จัดท าแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อมุ่ง

สร้างบัณฑิตสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก(Global Citizen) ที่สมบูรณ์ อีกท้ังเป็นหลักสูตรที่

สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ 
HRD2-2 จัดการศึกษาร่วมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Work Integrated Learning : WIL) ซึ่งให้

ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทอย่างใกล้ชิดในการร่วมจัดการศึกษาในลักษณะที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ  (Research and 

Innovation Development : RID) 

เป้าประสงค์: RID1 น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และ บริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และเพ่ือการ

พัฒนา ประเทศ  

แนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์:  
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RID1-1 บูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่าง  ศาสตร์ (Discipline 

Based) และประเด็น (Issues Based)   

RID1-2 ผลักดันการวางระบบพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  เครือข่ายวิจัย โดยเน้นการพัฒนาในด้าน

เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  5  หมวดวิชาบังคับเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ 

    950-500 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)          3(3-0-6) หน่วยกิต 

  5  หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  

    จ านวน 1 รายวิชา  ได้แก่ 

               747-501 สถิติส าหรับงานวิจัย (Statistics for Research) 3(2-2-3)  หน่วยกิต 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

         5  หมวดวิชาเลือกเปิดสอนให้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

                   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่    

         721-532 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Science) 3(3-0-6) หน่วยกิต 

           721-517 เทคโนโลยีทางเคมี (Chemical Technology) 3(3-0-6) หน่วยกิต  

 13.3  การบริหารจัดการ 

1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา  

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้

องค์ความรู้เคมีเชิงบูรณาการในสาขาต่าง ๆ คือ เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ และ

วัสดุประยุกต์ สามารถใช้ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ ประเทศและ

อาเซียนอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยจัดการศึกษาตามแนวทาง

พัฒนาการนิยม (progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active 

learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

อย่างมีคุณค่าและยึดประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ มีความหลากหลายในสาขาวิชาที่ตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด คือ เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ และวัสดุประยุกต์ 

สาขาเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ (Applied analytical chemistry) มุ่งเน้นการใช้และการพัฒนาวิธี 

เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ครอบคลุมกระบวนการในการแยกสาร การท า

ปฏิกิริยาจ าเพาะต่อสารที่ต้องการวิเคราะห์และการตรวจวัดสาร เพ่ือประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพ การผลิต 

และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางเคมีประเภทต่าง ๆ เช่น การผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

และยา ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ ามัน สิ่งทอ ก่อสร้าง และวัสดุทางการแพทย์ 

 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental technology) มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ

และการบ าบัดมลพิษน้ า อากาศ ดินและของเสียอันตราย โดยเน้นการศึกษาวิจัย 1) เทคโนโลยีการน าของเสีย

กลับมาใช้ใหม่หรือเพ่ือผลิตเป็นพลังงาน ปุ๋ย หรือประโยชน์ด้านอ่ืน 2) เทคโนโลยีการบ าบัดของเสียและของเสีย

อันตรายเพ่ือลดความเป็นมลพิษก่อนการปล่อยสู่ธรรมชาติรวมถึงการจัดเก็บ ซึ่งขอบเขตของการวิจัยเน้นของเสีย

จากอุตสาหกรรมท้องถิ่นในภาคใต้ เช่น ยาง ปาล์ม อาหารทะเล เคมีภัณฑ์และพลังงาน 

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-based products) มุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ไดานการผลิตเพ่ือสร้างคุณค่า ใหกับผลิตผลทางการเกษตรของพืชกลุ่มน้ ามัน (ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าว) พืชกลุ่ม

ที่ให้แป้งและน้ าตาล (ขาว มันส าปะหลัง และออย) วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอาหาร รวมทั้งทรัพยากร

ชายฝั่ง โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-

products) เช่นสารเคมีชีวภาพ (Bio-chemicals) เอนไซม์และวัตถุดิบเพ่ือผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic 
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building block) และ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น เวชภัณฑ์รักษาโรคและเครื่องส าอาง  โดยบูรณาการ

กระบวนการแปรสภาพด้วยกระบวนการ เคมีความร้อน กระบวนการชีวเคมี และกระบวนการเคมี การศึกษาวิจัย

เพ่ือผลิตสารในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชี วภาพและเคมี

ชีวภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมใหม่  

สาขาวัสดุประยุกต์ (Applied material) มุ่งเน้นการศึกษาและงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวัสดุโดยการ

สังเคราะห์หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของวัสดุเพ่ือประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เกิดเป็นนวัตกรรม

ด้านวัสดุศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยยุค 4.0 และร่วมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท้องถิ่น เช่น วัสดุดูดซับที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การ

ผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาเพ่ือผลิตสารมูลค่าเพ่ิมหรือพลังงาน การผลิตพลาสติกชีวภาพ วัสดุนาโนและวัสดุฉลาด 

หลักสูตรนี้เน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ ที่การแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจมีมากขึ้น และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรใน

วิชาชีพด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ การผลิตมหาบัณฑิตของหลักสูตรนี้จึงมีส่วน

ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพด้านเคมีประยุกต์เพ่ือเข้าสู่งานวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับ

อุตสาหกรรมและภาครัฐ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี ที่ว่า 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” อันจะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการ

ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.3 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน มี

หลักฐานและตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ตามเหตุผล หลักการและค่านิยมที่ดี 

2) มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการคือ เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพและวัสดุประยุกต์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจในการ

ด าเนินงานได้ด้วยตนเอง และสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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4) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานและร่วมมือ

ท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในการ

ค้นคว้า วางแผนและด าเนินการวิจัยทางวิชาการ ตลอดจนการน าเสนองานที่มีคุณภาพผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

         คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (2 ปี) 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.  ปรับปรุงหลักสูตร

ตามเกณฑ์  

มาตรฐานของ 

สกอ. และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 
2.  ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.  ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน

วิชาชีพ 

4.  ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู้

ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร  
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) 

3. ผลสรุปและผลการประเมินการประชุม

ด าเนินการและปรับปรุงหลักสูตร 

4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

2.  ส่งเสริมการ

จัดการเรียนการ

สอนที่เน้น active 

learning 

1.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน

การสอนที่เน้น active learning 
2.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่

เน้น active learning 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน

ทักษะการจัดการเรียน การสอนที่เน้น 

active learning 

2. ผลประเมินรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอน

แบบ active learning 

3. ส่งเสริมการ

เรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 

1.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.  พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน

ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี

ระดับคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. ส่งเสริมการ

เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงาน/วิจัย

ในสถานที่จริง 

(work-

integrated 

learning (WIL) 

1. ร่วมมือกับคณะ/มหาวิทยาลัยในการสร้าง 

MOU/MOA ร่วมกับสถานประกอบการใน

เรื่องงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้สร้าง

เครื่อข่ายและโจทย์วิจัยจากสถาน

ประกอบการ 

3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ร่วมมือกันในการส่ง

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการ

วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานจากสถาน

ประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ เข้าศึกษาต่อ

โดยท าวิทยานิพนธ์ที่เป็นโจทย์วิจัยจากท่ี

ท างาน 

5. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

1. จ านวนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่เป็น WIL 

2. จ านวนทุนวิจัยที่เป็นงานเพื่อวิทยานิพนธ์ 

3. จ านวนสถานประกอบการที่มีความร่วมมือ

ในงานวิจัยเพื่อวิทยนิพนธ์ 

5.  ปรับปรุงวิธีการวัด

และประเมินผล 
1.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด

และประเมินผล 
2.  ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและการ

ประเมินผล 

1. อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน

ทักษะในการวัดและประเมินผล 
2. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและการ

ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6.  การพัฒนา

อาจารย์และ

บุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ

บุคลากรได้พัฒนาความรู้ในวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ทาง

วิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

และบุคลากร/นักวิทยาศาสตร์ได้รับการ

พัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อปี 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

6. สิ่งอ านวยความ

สะดวกดา้นการ

เรียนการสอน 

1. จัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกห้อง

บรรยาย ห้องปฏิบัติการและห้องท าวิจัย

เพ่ิมมากข้ึน 

1. จ านวนอุปกรณ/์เครื่องมือที่ส าคัญในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน/การ

ปฏิบัติการ/การวิจัยที่เพ่ิมข้ึนต่อปี 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ปรับปรุง/ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จ านวนอุปกรณ/์เครื่องมือส าคัญที่ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

5 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่

นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

5 ไมม่ีภาคฤดูร้อน  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 5   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.4  การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองต่อ Hi-Fi   

      5  เป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนองต่อ โครงการการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม (Higher 

Education for Industry: Hi-Fi) ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ  (สอวช.) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 

Technology Assistance Programe: ITAP)  โดยเป็ น โครงการพัฒนาบุ คลากรด้าน เทคโน โลยี เพ่ื อ

อุตสาหกรรมร่วมกับการจัดการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ 

ให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือออกแบบการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทร่วมกับสถานประกอบการ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปัจจุบันท างานในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้เพ่ิมสูงขึ้น สามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทหรืออุตสาหกรรม ซึ่ง

จะด าเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ณ ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการ 
1.5  การจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบโมดูล   
      5  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้นในรายวิชาใดวิชาหนึ่งจนจบรายวิชานัน้ แล้วจึงเริ่มเรียน

รายวิชาถัดไปตามการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยแต่ละโมดูลประกอบด้วย
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รายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงกันท าให้เกิดความสมบูรณ์ในมิติผลลัพธ์การเรียนของแต่ละโมดูล 

เป็นแนวทางให้ผู้เรียนเลือกเรียนเพื่อให้มีผลลัพธ์การเรียนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโมดูลนั้น ๆ  

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  

5 วัน – เวลาราชการปกติ 

 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 

 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

      ปีการศึกษา 2565 – 2567 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 

5 นอกวัน – เวลาราชการ   ตามความเหมาะสม 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดย 
  2.2.1  แผน ก แบบ ก 1 

                2.2.1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

(หรือเทียบเท่า) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

 2.2.1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาข้ันปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

(หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 และมี

ประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจัย/การวิจัยที่เก่ียวข้องกับเคมีและผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 2.2.1.3  คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2.2.1.1  และ 2.2.1.2  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตร  

      2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

       2.2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ  

 สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง    

2.2.2.2  คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2.2.2.1  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
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2.2.3 แผน ก แบบ ก 1 (Hi-Fi) 

 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาให้เป็นไปตามของ แผนก แบบ ก 1 และผู้สมัครเข้าเรียนต้องส่ง

แบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการส าหรับการเข้าศึกษาต่อสาขา วท.ม. เคมี

ประยุกต ์แผนการเรียนแบบ Hi-Fi (ภาคผนวก ฉ) 

2.2.4 แผน ก แบบ ก 2 (Hi-Fi) 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาให้เป็นไปตามของ แผนก แบบ ก 2 และผู้สมัครเข้าเรียนต้องส่ง

แบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการส าหรับการเข้าศึกษาต่อสาขา วท.ม. เคมี

ประยุกต ์แผนการเรียนแบบ Hi-Fi (ภาคผนวก ฉ) 

  และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

2) พ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาแต่ละรายจากต่างสถาบันแตกต่างกัน  

3) ต้องการทุนทรัพย์และทุนการศึกษาในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

4) ไม่สามารถลางานได้เต็มเวลาเพื่อศึกษาต่อ  

5) ขาดหลักคิดวิเคราะห์และประมวลผลอย่างเป็นระบบ 

2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพือ่แกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  

1) ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมและเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มีการจัดการเรียนการ

สอนที่เป็นภาษาอังกฤษคือในรายวิชาสัมมนา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่

นักศึกษา สนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2) พิจารณาให้นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาในระดับปริญญาตรีโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ไม่เกินจ านวน

หน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3) หาแหล่งทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

4) จัดกิจกรรมการอ่านบทความวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฟัง

การสอบต่าง ๆ ให้โอกาสนักศึกษาฝึกตั้งค าถามในเชิงวิทยาศาสตร์ในการสัมมนา อาจารย์เป็น

ตัวอย่างในการแสดงออกหรือแนะแนวทางเพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิด วิเคราะห์และประมวลผล 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ   5 ปี 

ระดับปริญญาโท  

แผนการศึกษา จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2563 2564 2565 2566 2567 

แผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 

จ านวนที่คาดว่าจะจบ - 1 1 1 1 

แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 4 4 4 4 4 

ชั้นปีที่ 2 - 4 4 4 4 

จ านวนที่คาดว่าจะจบ - 4 4 4 4 

แผน ก แบบ ก 1 

(Hi-Fi) 

ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 

จ านวนที่คาดว่าจะจบ - 1 1 1 1 

แผน ก แบบ ก 2 

(Hi-Fi) 

ชั้นปีที่ 1 4 4 4 4 4 

ชั้นปีที่ 2 - 4 4 4 4 

จ านวนที่คาดว่าจะจบ - 4 4 4 4 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 

 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 

28,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,473,425 4,607,628 4,745,856 4,888,232 5,034,879 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 322,271 331,938 341,896 352,153 362,718 

3. ทุนการศกึษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 4,795,695 4,939,566 5,087,753 5,240,386 5,397,597 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 

รวม (ก) + (ข) 4,995,695 5,139,566 5,287,753 5,440,386 5,597,597 

จ านวนนักศึกษา  10 10 10 10 10 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 499,569.54 513,957 528,775 544,039 559,760 

 

2.7 ระบบจัดการศึกษา 

5 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ......... 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 5 แผน  ก  แบบ ก1 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

 5 แผน  ก  แบบ ก2 36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ   4 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับเลือก   5 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก   9 หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  

 5 แผน  ก  แบบ ก1 (Hi-Fi) 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

 5 แผน  ก  แบบ ก2  (Hi-Fi) 36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ   4 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับเลือก   2 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก   6 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต  

 

3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 / แผน ก แบบ ก 1 (Hi-Fi) 

 ก. หมวดวิชาบังคับ     -  หน่วยกิต 

 ข. หมวดวิชาเลือก                                             -  หน่วยกิต 

 ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                36 หน่วยกิต 

721-591   วิทยานิพนธ์          36(0-108-0) 

     Thesis 

หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) และได้ผลการเรียน S ใน

รายวิชาต่อไปนี้ 
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721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์  2(0-2-4)  

 Thesis Preliminary Study 
721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1  1(0-2-1)  

 Seminar on Applied Chemistry I 

721-594 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2  1(0-2-1)  

 Seminar on Applied Chemistry II 

   และเลือกจากวิชาต่อไปนี้ จ านวน 1 วิชา 

721-581  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี     2(2-0-4) 

    Research Methodology in Chemistry 

  950-500  ระเบียบวิธีวิจัย      2(1-2-3)  

     Research Methodology 

หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 (Hi-Fi) ต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) และได้ผลการเรียน 

S จ านวน 2 วิชา ในรายวิชาต่อไปนี้ 

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์  2(0-2-4)  

 Thesis Preliminary Study 
721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1  1(0-2-1)  

 Seminar on Applied Chemistry I 

3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2  /   แผน ก แบบ ก 2  (Hi-Fi) 

 ก. หมวดวิชาบังคับ     4 หน่วยกิต 

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์  2(0-2-4)  

 Thesis Preliminary Study 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1  1(0-2-1)  

 Seminar on Applied Chemistry I 

721-594 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2  1(0-2-1)  

 Seminar on Applied Chemistry II 

 ข. หมวดวิชาบังคับเลือก     5 หน่วยกิต 

 - บังคับเลือกของกลุ่มระเบียบวิธีวิจัย จากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน  2 หน่วยกิต 
721-581  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี     2(2-0-4) 
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    Research Methodology in Chemistry 

  950-500  ระเบียบวิธีวิจัย      2(1-2-3) 

     Research Methodology  

 - บังคับเลือกของกลุ่มวิชา   จากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน  3 หน่วยกิต  (เฉพาะ แบบ ก แบบ ก2) 

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 

  721-511     การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ     3(2-3-4)  

                                     Instrumental Analysis 

         721-515     วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ    3(3-0-6) 

      Physical Methods for Characterization     
     

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

721-522    เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

                                    Environmental Biotechnology   

721-526    เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย    3(3-0-6) 

                                    Hazardous Waste Technology and Management 

721-557    การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ   3(3-0-6) 

                                    Biological Waste Treatment and Utilization  

กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

721-548    ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์      3(3-0-6) 

       Microbiological Products 

 721-551   วิศวกรรมชีวเคมี       3(3-0-6) 

      Biochemical Engineering 

 721-554   เทคโนโลยีการแยกและการท าบริสุทธิ์ส าหรับกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 

     Separation and Purification Technology for Bioprocess 

กลุ่มวิชาวัสดุประยุกต์ 

  721-515   วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ    3(3-0-6) 

       Physical Methods for Characterization 

721-562   โครงสร้างและวัสดุฉลาด     3(3-0-6)                 

              Smart Materials and Structures 
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ค. หมวดวิชาเลือก                  9  หน่วยกิต   (แผน ก แบบ ก 2) 
           6  หน่วยกิต   (แผน ก แบบ ก 2 (Hi-Fi)) 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใน 4 กลุ่มวิชาเคมี ตามความสนใจและความถนัดเพ่ือผสมผสานสาระ

ความรู้และการประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการทางเคมีสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  รวมถึงรายวิชาบังคับเลือกของกลุ่มวิชาที่

ยังไม่ได้ลงทะเบียน และรายวิชาเลือกที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการหรือรายวิชาที่เกี่ยวกับการนวัตกรรมที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สนใจ 

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 

721-510  เทคนิคการสกัดสารตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์                3(3-0-6)

          Sample Extraction Technique for Analysis 

721-512   แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟี 3(2-3-4)  

  Gas and Liquid Chromatography 

721-513  วิธีทางสเปกโทรสโกปี 2(2-0-4)  

  Spectroscopic Methods 

721-514   การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์   1(1-0-2) 

  Analytical Methods Development 

721-516   การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

  Environmental Chemical Analysis  
  721-517   เทคโนโลยีทางเคมี  3(3-0-6) 

Chemical Technology 

721-518   วิทยาศาสตร์ของอนุมูลอิสระ   2(2-0-4) 

  Free Radicals Science 

721-519  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์  3(2-3-4)  

    Special Topics in Applied Analytical Chemistry 

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

  721-521   พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

Environmental Toxicology 

721-523   มลภาวะทางดินและน้ า  3(3-0-6)  

  Soil and Water Pollution 

721-524   มลภาวะทางอากาศ    3(3-0-6)  

  Air Pollution 
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721-525   เทคโนโลยีการบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย  3(3-0-6) 

  Solid Waste Treatment Technology and Management 

721-527   การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  

  Environmental Impact Assessment and Risk Assessment 

721-528   เทคโนโลยีการบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม        2(2-0-4)  

  Environmental Remediation Technology 

   721-529  เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3(3-0-6) 
  Wastewater Treatment Technology   

   721-530  เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ 3(3-0-6) 

Anaerobic Digestion Technology 

721-535   มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
  Environmental Management and Safety Standards 

721-536   การจัดการคาร์บอน 3(3-0-6) 

  Carbon Management 

721-537   การติดตามและควบคุมการผลิตแก๊สชีวภาพ 3(3-0-6) 

  Biogas Production Process Monitoring and Control 

721-538   การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ 3(3-0-6) 

  Biogas Upgrading and Utilization 

721-539   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  

    Special Topics in Environmental Technology 

721-552   เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ     3(3-0-6) 

              Bio-Energy Technology 
721-556   การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 3(3-0-6) 

 Waste Conversion to Energy  

721-557   การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3(3-0-6) 

              Biological Waste Treatment and Utilization 

กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

721-530  เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ 3(3-0-6) 

Anaerobic Digestion Technology 

  721-534  วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ     3(3-0-6) 

Biopolymer Materials 

721-537   การติดตามและควบคุมการผลิตแก๊สชีวภาพ 3(3-0-6) 

  Biogas Production Process Monitoring and Control 
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721-538   การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ 3(3-0-6) 

  Biogas Upgrading and Utilization 

721-541   เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)  

  Chemistry of Natural Products 

721-542   อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  3(3-0-6) 

              Functional Foods and Nutraceuticals 

721-543   การผลิตทางเคมีชีวภาพ   3(3-0-6) 

              Bio-chemicals Production 

721-544   เคมีของยา    3(3-0-6) 

 Medicinal Chemistry  

721-545   วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง    3(3-0-6) 

  Cosmetic Science  

721-546   การผลิตสารโอลีโอเคมีและการประยุกต์ใช้งาน  3(3-0-6) 

    Oleo-chemicals Manufacture and Applications 

 721-547   เทคโนโลยีน้ ามันและไขมันขั้นสูง 3(3-0-6) 

    Advances in Technology of Oils and Fats 

721-549  มาตรฐานในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ  3(3-0-6) 

             Standards for Industry and Laboratory 

721-550   หัวข้อพิเศษทางผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ  3(3-0-6)  

    Special Topics in Bio-based Products 

721-552   เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ     3(3-0-6) 

              Bio-Energy Technology 
721-553   การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ 3(3-0-6) 

              Biochemical Reactor Analysis and Design  

721-555   เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3 (3-0-6) 

              Enzyme Technology 

721-556   การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 3(3-0-6) 

 Waste Conversion to Energy  

721-557   การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3(3-0-6) 

              Biological Waste Treatment and Utilization 

 

 



27 

 

 

กลุ่มวิชาวัสดุประยุกต์ 

  721-531  การดัดแปลงทางเคมีของยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 

    Modification of Natural Rubber and Applications 

  721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  3(3-0-6) 

    Polymer Science 

  721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด์  3(3-0-6) 

    Polymer Colloids 

  721-534  วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ   3(3-0-6) 

Biopolymer Materials 

721-561   การเร่งปฏิกิริยา    3(3-0-6) 

  Catalysis 

721-563   การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง 3(3-0-6) 

 Photocatalysis 

721-564   เคมีพ้ืนผิวของวัสดุ        3(3-0-6) 

    Surface Chemistry of Materials 

721-565   วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบ                                      3(3-0-6) 

  Nano Materials and Composites 

721-566   วิธีทางเคมีส าหรับดัดแปลงวัสดุ 3(3-0-6) 

 Chemical Modification for Materials  

721-567   หัวข้อพิเศษทางวัสดุประยุกต์   3(3-0-6) 

 Special Topics in Applied Materials 

กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ที่สนใจ 

        xxx-xxx     รายวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ  

                    xxx-xxx      รายวิชาเกี่ยวกับการนวัตกรรม  

 

ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                              

แผน ก แบบ ก 2    18 หน่วยกิต  

721-592  วิทยานิพนธ์                             18(0-54-0) 

  Thesis 
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แผน ก แบบ ก 2 (Hi-Fi)    24 หน่วยกิต  

721-590  วิทยานิพนธ์                             24(0-72-0) 

  Thesis 

 จ. หมวดวิชาโมดูล* 
โมดูลที่ 1 การออกแบบ การผลิต การควบคุมระบบแก๊สชีวภาพและการใช้ประโยชน์  

  ประกอบไปด้วย 3 รายวิชาดังนี้ 
721-530  เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ 3(3-0-6) 

Anaerobic Digestion Technology 

721-537   การติดตามและควบคุมการผลิตแก๊สชีวภาพ 3(3-0-6) 

  Biogas Production Process Monitoring and Control 

721-538   การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ 3(3-0-6) 

 Biogas Upgrading and Utilization 

โมดูลที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยและการผลิตขยะเชื้อเพลิง  ประกอบไปด้วย 3 รายวิชาดังนี้ 
721-525   เทคโนโลยีการบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย  3(3-0-6) 

  Solid Waste Treatment Technology and Management 

721-556   การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 3(3-0-6) 

 Waste Conversion to Energy  

721-536   การจัดการคาร์บอน 3(3-0-6) 

  Carbon Management 

โมดูลที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ประกอบไปด้วย 2 รายวิชาดังนี้ 
721-527   การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  

 Environmental Impact Assessment and Risk Assessment 

721-535   มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
  Environmental Management and Safety Standards 

โมดูลที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  ประกอบไปด้วย 3 รายวิชาดังนี้ 
721-548    ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์      3(3-0-6) 

       Microbiological Products 

 721-551   วิศวกรรมชีวเคมี       3(3-0-6) 

      Biochemical Engineering 

721-555   เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(3-0-6) 
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              Enzyme Technology 

โมดูลที่ 5 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์และการพัฒนาวิธีใหม่  

            ประกอบด้วยจ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

   721-514 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์   1(1-0-2) 

             Analytical Methods Development 

721-519 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์  3(2-3-4)  

           Special Topics in Applied Analytical Chemistry 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)
 Seminar on Applied Chemistry I 

*รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก ค-4 

 

3.1.3.3 ความหมายของรหัสวิชา 

  รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสแผนกวิชาเคมี 

  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ 

   เลข 5 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 

  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 

   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีสิ่งแวดลอ้ม 

   เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีสิ่งแวดลอ้ม และพอลิเมอร์ 

   เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

   เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

   เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวัสดุประยุกต์ 

   เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 

   เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวจิัยทางเคมี 

   เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวิชา 

   

3.1.3.4 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี ้

  ตัวเลขที่ 1 (3)     หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 

  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

721-591 วิทยานิพนธ์                                4 

            Thesis 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1*                  1 

            Seminar on Applied Chemistry I    

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์*     2 

            Thesis Preliminary Study 

วิชาบังคับเลือกกลุ่มระเบียบวิธีวิจัย*                 2 

721-591 วิทยานิพนธ์                             12 

             Thesis 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2*               1 

             Seminar on Applied Chemistry II    

                             รวม            4  หน่วยกิต                       รวม            12    หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

721-591 วิทยานิพนธ์                              12 

            Thesis 

721-591 วิทยานิพนธ์                              8 

            Thesis 

                          รวม             12  หน่วยกิต                      รวม             8  หน่วยกิต 

       รวมตลอดหลักสูตร                          36 หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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3.1.4.2  แผน ก แบบ ก 2  

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1                    1 

            Seminar on Applied Chemistry I    

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์       2 

            Thesis Preliminary Study 

วิชาบังคับเลือกกลุ่มระเบียบวิธีวิจัย                      2 

วิชาบังคับเลือกของกลุ่มวิชา                              3                     

721-594 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2                 1 

           Seminar on Applied Chemistry II    

721-592 วิทยานิพนธ์                                  4 

             Thesis 

             วิชาเลือก                                    6 

                      รวม                 8  หน่วยกิต                       รวม              11 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

721-592 วิทยานิพนธ์                                    6 

            Thesis 

            วิชาเลือก                                       3 

721-592 วิทยานิพนธ์                                  8 

             Thesis 

                      รวม                 9  หน่วยกิต                       รวม                8   หน่วยกิต 

                                                              รวมตลอดหลักสูตร                             36  หน่วยกิต 
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1.1.4.3 แผน ก แบบ ก 1  (Hi-Fi) 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

721-591 วิทยานิพนธ์                                 4 

            Thesis 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1*                  1 

            Seminar on Applied Chemistry I    

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์*     2 

            Thesis Preliminary Study 

721-591 วิทยานิพนธ์                             12 

             Thesis 

  

                             รวม            4  หน่วยกิต                       รวม            12    หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

721-591 วิทยานิพนธ์                              12 

            Thesis 

721-591 วิทยานิพนธ์                              8 

            Thesis 

                          รวม             12  หน่วยกิต                      รวม             8  หน่วยกิต 

                 รวมตลอดหลักสูตร                          36 หน่วยกิต 
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3.1.4.4  แผน ก แบบ ก 2  (Hi-Fi) 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1                    1 

            Seminar on Applied Chemistry I    

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์       2 

            Thesis Preliminary Study 

วิชาบังคับเลือกกลุ่มระเบียบวิธีวิจัย                      2 

วิชาเลือกของกลุ่มวิชา                                     3                     

721-594 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2                 1 

           Seminar on Applied Chemistry II    

721-590 วิทยานิพนธ์                                  6 

             Thesis 

วิชาเลือก                                                 3 

                      รวม                 8  หน่วยกิต                       รวม              10 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

721-590 วิทยานิพนธ์                                    9 

            Thesis 

721-590 วิทยานิพนธ์                                  9 

             Thesis 

                      รวม                 9  หน่วยกิต                       รวม                9   หน่วยกิต 

                                                              รวมตลอดหลักสูตร                             36  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

721-510 เทคนิคการสกัดสารตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์                  3(3-0-6)

         Sample Extraction Technique for Analysis 

   การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ความเที่ยง ความแม่น ร้อยละการกู้คืน การเก็บ

รักษาตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ หลักการของเทคนิคการสกัด การสกัดสารกึ่งระเหยจากตัวอย่างที่

เป็นของเหลว การสกัดสารกึ่งระเหยจากตัวอย่างที่เป็นของแข็ง การสกัดสารที่ระเหยได้จากตัวอย่างที่

เป็นของเหลวหรือของแข็ง 

     Qualitative and quantitative analysis, accuracy, precision, recovery, 

preservation of samples; principle of extraction, extraction of semivolatile organic 

compounds organics from liquids, extraction of semivolatile organic compounds 

organics from solid matrices, extraction of volatile organic compounds from solids 

and liquids 

 

721- 511 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ    3(2-3-4)  

 Instrumental Analysis 

 หลักการวิเคราะห์สารโดยใช้เครื่องมือทางเคมีข้ันสูงทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี ไฟฟ้า

เคมีและเทคนิคอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและการแก้ไขในการวิเคราะห์ข้อมูล  การท าโครงการวิจัย

ขนาดเล็ก 

 Analysis of samples by using advanced chemical instruments in spectroscopy, 

chromatography, electrochemistry and related techniques; problems and solution of 

data analysis; conducting research on small project 

 

721-512   แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟี          3(2-3-4)  

  Gas and Liquid Chromatography 

 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเทคนิคโครมาโทกราฟี โดยเน้นเทคนิคแคปปิลลารีแก๊ส 
โครมาโทกราฟี  เทคนิคโครมาโทกราฟีประสิทธิภาพสูง และการประยุกต์เทคนิคโครมาโทกราฟี

ร่วมกับเทคนิคอ่ืน ๆ ได้แก่ แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี และลิควิดโครมาโทกราฟี-แมส 
สเปกโทรเมตรี 

 Theory and practices of chromatographic technique emphasizing on capillary 

gas chromatography, high performance liquid chromatography and applications of 
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chromatography with other techniques including gas chromatography-mass 

spectrometry and liquid chromatography-mass spectrometry 

 

721-513  วิธีทางสเปกโทรสโกปี            2(2-0-4)  

  Spectroscopic Methods 

 เทคนิคต่าง ๆ ด้านสเปกโทรโฟโตเมตรี  ครอบคลุมเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชัน  สเปกโทร 
สโกปี  อิมิสชันสเปกโทรสโกปี เคมิลูมิเนสเซนส์ ฟอสโฟเรสเซนส์ การกระเจิงและการหักเหของแสง 

Techniques in spectrophotometry including atomic absorption spectroscopy, 

emission spectroscopy, chemiluminescence, phosphorescence, light scattering and 

reflection 

 

721-514  การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์     1(1-0-2) 

 Analytical Methods Development 

 การพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ทางเคมีวิเคราะห์ โดยเน้นด้านการพัฒนาเทคนิคและการยืนยัน

ความถูกต้องของเทคนิค  
 Development of new techniques in analytical chemistry emphasizing on 

technique development and validation 

 

721-515  วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ     3(3-0-6) 

  Physical Methods for Characterization 

 เทคนิคต่าง ๆ ทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะของวัสดุ ได้แก่ การเลี้ยวเบนและการ

กระเจิงของรังสีเอ็กซ์ โฟโตอิเล็กตรอนอิมิสชัน และการกระเจิงแสงของรามาน เทคนิคต่าง ๆ ส าหรับ

การศึกษาลักษณะเฉพาะของพ้ืนผิวและสัณฐานวิทยา ได้แก่ การสะท้อนของรังสีอินฟราเรด กล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน รวมทั้งการวิเคราะห์

โดยความร้อนและแสงซินโครตรอน 
 Physical techniques for characterization of materials including diffraction and 

scattering of X-ray, photoelectron emission and Raman scattering; various techniques 

for surface and morphology characterization e.g., reflection of infrared ray, scanning 

electron microscope, transmission electron microscope, including thermal analysis 

and synchrotron light technique 
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721-516  การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

  Environmental Chemical Analysis  

 ภาพรวมของกระบวนการวิเคราะห์สารเคมีในทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บ การรักษา และ

การเตรียมตัวอย่าง อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ปัญหาในการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยวิธีทางเคมี และการใช้

เครื่องมือทางเคมีข้ันสูง และการแก้ไขปัญหา การจัดการข้อมูลและการรายงานผล 
 Overviews of environmental chemical analysis processes including sampling, 

preservation and preparation of sample, sampling apparatus, problems of sample 

analysis by chemical methods and by using advanced chemical instruments and their 

solutions, data management and result report 

721-517  เทคโนโลยีทางเคมี     3(3-0-6)  

  Chemical Technology 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางเคมี กระบวนการผลิต เทคนิคการแยก การสังเคราะห์ 

การวิเคราะห์สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความปลอดภัยในโรงงาน ระบบคุณภาพ และการ  
ทัศนศึกษา  

 Principle of chemical technology, production processes, separation 

techniques, synthesis, chemical characterization in industry, safety in industry, quality 

system and field trip 

 

721-518  วิทยาศาสตร์ของอนุมูลอิสระ         2(2-0-4) 

 Free Radicals Science 

  ความหมายของอนุมูลอิสระ ที่มาของอนุมูลอิสระ ชนิดของอนุมูลอิสระ ความหมายของสาร

ต้านอนุมูลอิสระ  ความส าคัญของสารต้านอนุมูลอิสระ  ชนิดของสารต้านอนุมูลอิสระ บทบาทของสาร

ต้านอนุมูลอิสระต่อสุขภาพ กลไกการท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

การหาค่าความเข้มข้นที่สารนั้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งที่ร้อยละ 50  

 Principle of free radicals, source of free radicals, type of free radicals; principle 

of antioxidation, antioxidants role, type of antioxidants, role of antioxidants to human 

health, mechanism of antioxidants, antioxidants assay, Inhibitory Concentration (IC50) 
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721-519  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์        3(2-3-4)  

  Special Topics in Applied Analytical Chemistry 

 อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉาน

ในวิชาการ หรือความรู้ใหม่ในเชิงบูรณาการ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ประยุกต์   
 Discussion of interested problems or current issues in applied analytical 

chemistry to create experience and new integrated ideas in applied analytical 

chemistry 

 

721-521  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)  

  Environmental Toxicology 

 มลภาวะในสิ่งแวดล้อม ประเภทและแหล่งก าเนิดของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การท านาย

ความเป็นไปและพฤติกรรมของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษของสาร การทดสอบความเป็นพิษ

ของสาร การติดตามผลทางชีวภาพในภาคสนาม การก าจัดสารพิษในสิ่งมีชีวิต การสะสมทางชีวภาพ 

ตัวชี้วัดทางชีวภาพ และการประเมินความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อม 

 Environmental pollution, source and type of pollutants in the environment, 

prediction of fate and behavior of toxicants in the environment, chemical toxicity, 

toxicity testings of chemicals, in situ biological monitoring; biological detoxication; 

bioconcentration; biomarkers and environmental risk assessment 

 

 

721-522  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

  Environmental Biotechnology 

 หลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม การบ าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสีย  

กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 Principle and biotechnological processes; applications of biotechnology on 

management of environmental problems; bioremediation; bioprocesses in 

wastewater treatment; case study of environmental management 
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721-523  มลภาวะทางดินและน้ า     3(3-0-6)  

  Soil and Water Pollution 

 ภาพรวมหลักการและการประยุกต์งานด้านปฐพีวิทยา โดยเน้นด้านอันตรกิริยาระหว่างดิน

และน้ า เคมีของน้ าและการละลายของแร่ธาตุ แร่ธาตุในดิน สมบัติทางเคมีพ้ืนผิวและพฤติกรรมของแร่

ธาตุในดิน ไฟฟ้าเคมีของดินและจลนศาสตร์ การควบคุมมลภาวะของสารเคมีเกษตร  การท าลายหน้า

ดิน คอลลอยด์และกระบวนการเคลื่อนย้ายในดิน เทคโนโลยีส าหรับการควบคุมคุณภาพของการวัด

และมาตรการการจัดการสารปนเปื้อนทางเคมีกลุ่มส าคัญ และวิธีการบ าบัด 

 Overview of principle and application of soil science emphasizing on an 

interaction between soil and water, aquatic chemistry and minerization, soil minerals, 

chemical surface properties and behavior of minerals, soil electrochemistry and 

kinetics; pollution control of agricultural chemicals and soil erosion; colloid and its 

transport in soil; technology for control of quality measurement and management 

procedures of chemical pollutants; and treatment methods  

 

721-524  มลภาวะทางอากาศ       3(3-0-6)  

  Air Pollution 

 แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของอากาศ  

ผลกระทบของสารมลพิษในอากาศต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการวัดสารมลพิษใน

อากาศ การควบคุม การวางแผนจัดการและการป้องกันเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ 
   Sources of air pollution; physical, chemical and biological properties of air,  

  impact of air pollutants on human and environment; analyis and detection of air  

  pollutants; management planning, prevention and control of air quality 

 

721-525   เทคโนโลยีการบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย     3(3-0-6) 

  Solid Waste Treatment Technology and Management 

แหล่งก าเนิด  การจ าแนกชนิด ปริมาณ และสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของมูลฝอย

ทั่วไปและของเสียอันตราย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิ ด การเก็บ

รวบรวม การขนส่ง การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน ากลับมาใช้ใหม่  กระบวนการบ าบัด  การฝัง

กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ย การเผาไหม้ การควบคุมมลพิษและการติดตามผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย   

Sources, types, quantity and physical, chemical and biological properties of 

solid waste and hazardous waste; impact on the environment; solid waste 
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management at source; collection, transportation, separation and recycling of solid 

waste; solid waste treatment; sanitary landfill; composting; incineration; pollution 

control and environmental impact monitoring; law and policy on solid waste 

management 

 

721-526  เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย       3(3-0-6)  

  Hazardous Waste Technology and Management 

 ความหมาย  การจ าแนกประเภทและแหล่งของของเสียอันตราย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของ

เสียอันตราย การเคลื่อนย้ายของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม  หลักปฏิบัติของการจัดการในปั จจุบัน 

ได้แก่ การตรวจสอบ การลดปริมาณของเสียอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด การท าให้กลับสู่สภาพเดิมและ

การน ากลับมาใช้ใหม่ การควบคุมในโรงงาน การเก็บและการขนย้าย การเลือกและการประเมินแหล่ง

ของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัดของเสีย

อันตราย โดยวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  การขจัดของเสียอันตรายโดยวิธีใช้ความร้อน การ

ท าให้เสถียร การเก็บในดินโดยการฝังกลบ และการฟื้นฟูบริเวณท่ีมีการปนเปื้อน 
 Definition, classification and sources of hazardous wastes; regislations related 

to hazardous wastes, transport of contaminated substances in environment; current 

management practices including environmental audits, waste minimization, recovery 

and recycling, operations in industry, storing and transportation, decision making and 

assessing of hazardous waste sources; integrated risk assessment; hazardous waste 

treatment and disposal technology; physical, chemical and biological processess, 

thermal methods, stabilization and solidification, land disposal by landfills, and 

contaminated site remediation 

 

721-527  การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6)  

  Environmental Impact Assessment and Risk Assessment 

 หลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี สารอันตราย สารพิษ และอุบัติภัยต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยง

อย่างเป็นระบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์และระบบนิเวศ  การใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์

ผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือการตัดสินใจในการหามาตรการลดและป้องกันความเสี่ยง การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 

 Principle and process of environmental impact assessment; environmental 

monitoring, risk assessment of chemicals, hazardous substances, toxicants and 

accidents; direct and indirect integrated risk assessment for humans and ecological 
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systems; use of biomarkers in environmental impact assessment to decision making 

of risk reduction and protection; public participation on environmental risk 

assessment  

 

721-528  เทคโนโลยีการบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม              2(2-0-4)  

  Environmental Remediation Technology 

 ภาพรวมของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้กันมากในการบ าบัดแหล่งที่มีการปนเปื้อน โดยเน้นถึงทฤษฎี 

การประยุกต์ใช้ และข้อจ ากัด ของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการอภิปรายตัวอย่างการบ าบัด 

ณ แหล่งที่มีการปนเปื้อน และเทคนิคใหม่ ๆ ในการบ าบัด 
 Overview of techniques widely used in remediation of contaminated sources 

emphasizing on theory, application and limitation of utilization of appropriate 

technology; discussion of examples of contaminated source remediation and new 

techniques for environmental remediation 

 

721-529  เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย       3(3-0-6) 
  Wastewater Treatment Technology       

ลักษณะน้ าเสียชุมชนและน้ าเสียอุตสาหกรรม พารามิเตอร์ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ

น้ าเสีย การบ าบัดทางกายภาพและเคมี การออกแบบถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพ การบ าบัดด้วยระบบไร้

ออกซิเจน การบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหลักของประเทศและท้องถิ่น 
Municipal and industrial wastewater characteristics, physical, chemical and 

biological parameters in wastewater, physical and chemical treatment units; 

biological reactors design in wastewater treatments, anaerobic wastewater treatment; 

advance wastewater treatments, case study in major national and regional industries 

 

721-530  เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ     3(3-0-6) 

  Anaerobic Digestion Technology 

สถานะและมุมมองของการผลิตแก๊สชีวภาพ หลักการเบื้องต้นของกระบวนการย่อยสลายไร้

อากาศ เทอร์โมไดนามิกส์และจลนพลศาสตร์ในระบบการย่อยสลายไร้อากาศ ลักษณะสมบัติของซับส

เตรต ศักยภาพการผลิตมีเทนชีวภาพ เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ การย่อยสลายร่วมไร้อากาศ 

การย่อยสลายไร้อากาศสองขั้นตอน การย่อยสลายไร้อากาศในสถานะของแข็ง การออกแบบถัง

ปฏิกรณ ์กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหลักของประเทศและท้องถิ่น 
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Status and perspectives of biogas production; anaerobic digestion process 

principle; thermodynamic and kinetic in anaerobic digestion system; substrate 

characterization; biomethane production potential; anaerobic digestion technologies; 

co-substrate, two-stage, solid state anaerobic digestion; reactor design, case study in 

major national and regional industries 

   

721-531  การดัดแปลงทางเคมีของยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้     3(3-0-6)  

  Modification of Natural Rubber and Applications 

 โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ  การดัดแปลงทางเคมีของยางธรรมชาติ  ได้แก่  ไฮโดร 
จิเนชัน ฮาโลจิเนชัน ไซไคลเซชัน อิพอกซิเดชัน และมาเลไนเซชันของยางธรรมชาติ การเตรียมยาง

ธรรมชาติเหลวและยางโปรตีนต่ ารวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ของน้ ายางดัดแปลงชนิด

ต่างๆ 

 Chemical structure of natural rubber; chemical modifcation of natural rubber 

e.g., hydrogenation, halogenation, cyclization, epoxidation and maleinization; 

preparation of liquid natural rubber and deproteinized rubber including novel 

techniques for chemical modification; and application of various modified rubber 

latex 

 
721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์      3(3-0-6) 

  Polymer Science 

  แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โครงสร้าง สมบัติและการประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์

พอลิเมอร์แบบควบแน่นและแบบเติม ตลอดจนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบ Atom-transfer radical 

(ATRP) แบบ Reversible addition-fragmentation chain transfer และแบบ Click 
 Concepts for polymer science, structure, properties and application; 

condensation and addition polymersations as well as atom-transfer addition radical 

polymerisation (ATRP), reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) 

polymerisation and click polymerization 
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721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด์      3(3-0-6)  

  Polymer Colloids 

  ความหมายและความส าคัญของพอลิเมอร์คอลลอยด์  ปฏิกิริยา และกระบวนการที่ใช้ เตรียม

พอลิเมอร์คอลลอยด์ กลไกการเกิดอนุภาคพอลิเมอร์คอลลอยด์ ความเสถียรของพอลิเมอร์คอลลอยด์ 

โครงสร้างสัณฐานและการตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์คอลลอยด์ พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ในทาง

การค้า รวมทั้งการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ในภาคอุตสาหกรรม 
 Definition and the importance of polymer colloids, polymerization and 

preparation process of polymer colloids, formation mechanism of polymer colloid 

particle, stability of polymer colloids, morphology and charcterization of polymer 

colloids, commercial polymer latexes including their industrial application 

 

721-534  วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ        3(3-0-6) 

   Biopolymer Materials 

 ความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์ที่ได้จากพืช โปรตีนจากพืช น้ ามันพืช แป้ง และเส้นใยเซลลูโลส 

กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์จากพืช วิธีการดัดแปรทางเคมีของพอลิเมอร์จากพืช และการใช้

ประโยชน์ วัสดุเชิงประกอบ โฟม พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ กาว และสารเคลือบผิว 
 Overview of plant polymers; plant proteins, plant oil, starch and cellulose 

fiber; plant polymer processing, chemical modification methods of plant polymers 

and their applications; composites foams, biodegradable polymers, adhesives and 

coating materials 

 

721-535   มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย    3(3-0-6) 
  Environmental Management and Safety Standards 

หลักการและความส าคัญของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย  การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัยในการท างาน กฎหมายและนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จริยธรรมส าหรับ

วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Principles and importance of environmental management standards;  

occupational health and safety management standards; identification and assessment 

of safety risk and environmental hazards; occupational safety; occupational health 

and safety law and policy; ethics for safety engineering and environmental 

management 
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721-536   การจัดการคาร์บอน           3(3-0-6) 

  Carbon Management 

วัฏจักรแก๊สเรือนกระจก ชนิดและหน่วยวัดของคาร์บอน การประเมินสมรรถนะการปล่อย

คาร์บอน การติดตามคาร์บอน การลดและการชดเชยคาร์บอน การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

ฉลากคาร์บอน การค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มาตรฐานการปล่อยแก๊สเรือนกระจก การจัดการ

คาร์บอนส าหรับอุตสาหกรรม  

Cycle of greenhouse gases; types and units for carbon emission measurement; 

assessment of carbon emission performance; carbon monitoring; carbon emission 

reduction and compensation; life cycle assessment of products; carbon label; carbon 

footprint calculation; greenhouse gas emission standards; industrial carbon 

management 

 

721-537  การติดตามและควบคุมการผลิตแก๊สชีวภาพ     3(3-0-6) 
Biogas Production Process Monitoring and Control 

พารามิเตอร์กระบวนการ การวิเคราะห์ชุมชนจุลินทรีย์ แบบจ าลองจลนพลศาสตร์และถัง

ปฏิกรณ ์การจ าลองและการหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ การติดตามและควบคุม

กระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหลักของประเทศและท้องถิ่น 

Process parameters; microbial community analysis; kinetic and reactor model, 

process simulation and optimization, monitoring and control in biogas process, case 

study in major national and regional industries 

 

721-538   การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ   3(3-0-6) 
Biogas Upgrading and Utilization 

เทคโนโลยีและการออกแบบการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพ การดูดซับแบบสลับความดัน 

การดูดซึม เทคโนโลยีเมมเบรน เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ การใช้ประโยชน์

แก๊สชีวภาพในรูปของแก๊สชีวภาพที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ แก๊สมีเทนชีวภาพ ระบบผลิตไฟฟ้าและ

ความร้อนร่วม กระบวนการเปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลวและอ่ืน ๆ กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศและท้องถิ่น 

Biogas upgrading technologies and designation, pressures swing adsorption, 

absorption, membrane technology, new developments in upgrading technology; 



44 

 

 

biogas utilization as upgraded biogas, biomethane, combined heat and power system, 

gas to liquid process and other, case study in major national and regional industries 

 

721-539  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6)  

  Special Topics in Environmental Technology 

 อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉาน

ในวิชาการ หรือความรู้ใหม่ในเชิงบูรณาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 Discussion of interested problems or current issues in environmental 

technology to create experience and new integrated ideas in environmental 

technology 

 

721-541  เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ           3(3-0-6)  

  Chemistry of Natural Products 

 โครงสร้าง และวิถีชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่  ลิปิด ฟีนอลิก คาร์โบ 
ไฮเดรท กรดอะมิโน แอลคาลอยด์ และเทอร์ปีน กระบวนการแยกให้บริสุทธิ์ การหาโครงสร้างด้วยวิธี

ทางสเปกโทรสโกปี การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 
 Structures and biosynthetic pathways of various natural products including 

lipids, phenolics, carbohydrates, amino acids, alkaloids and terpenes; purification, 

structural elucidation by spectroscopy; synthesis and bioassay of  some interesting 

natural products 

 

721-542  อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร      3(3-0-6) 

             Functional Foods and Nutraceuticals 

นิยาม ประโยชน์ และบทบาทความส าคัญของอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

แหล่ง   ก าเนิด สมบัติทางเคมี การออกฤทธิ์ และเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น โปรไบโอติก  พรีไบโอติก  สารต้านอนุมูลอิสระ  เส้นใยอาหาร  

อาหารเสริมวิตามินและเกลือแร่  รวมถึงตัวอย่างการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและพืชท้องถิ่นภาคใต้ 

Definition, benefit and important role of functional foods and nutraceuticals; 

sources, chemical properties, bioactivity and processing technology of functional 

foods and nutraceuticals such as probiotics, prebiotics, antioxidants, dietary fibers, 
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vitamin and mineral fortifying foods; examples of functional foods and nutraceuticals 

production from agricultural products and local plants in southern Thailand 

 

721-543  การผลิตทางเคมีชีวภาพ         3(3-0-6) 

             Bio-chemicals Production 

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมบนฐานการผลิตทางชีวภาพเบื้องต้น ชีวมวลในประเทศไทย การ

แปรสภาพชีวมวลและฐานการผลิตทางชีวภาพ วิถีเมทาบอลิกเบื้องต้นและวิศวกรรมเมทาบอลิกในการ

ผลิตทางชีวภาพ วัสดุลิกโนเซลลูโลสและวิธีการแปรสภาพเบื้องต้นและตัวยับยั้ง ผลผลิตทางชีวภาพ

จากยีสต์ แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ใช้แสง และที่มีศักยภาพในประเทศไทย กระบวนการผลิตทาง

ชีวภาพ 
Introduction to bioeconomy industry, biomass in Thailand, biorefinery and bio-

based platform for bio-chemicals production; introduction to metabolic pathways 

and metabolic engineering in biochemicals production; lignocellulosic materials, 

pretreatment technology and inhibitions; biochemicals from yeasts, bacteria and 

photosynthetic microorganisms and potential bio-chemicals in Thailand; bio-
chemicals production process 

 
721-544  เคมีของยา       3(3-0-6) 

  Medicinal Chemistry  

 แนวคิดเกี่ยวกับเคมีของยา รูปแบบทางเคมีอินทรีย์ของการออกแบบยาและการพัฒนายา 

ประเภทต่าง ๆ ของยา หลักเบื้องต้นทางเคมีฟิสิกส์ของการออกฤทธิ์ยา กลไกการออกฤทธิ์ยา 

โครงสร้างมูลฐานทางโมเลกุลของการออกฤทธิ์ยา โครงสร้างทางเคมีที่เกี่ยวพันกับการออกฤทธิ์ยา ยา

สมุนไพร 
 Medicinal chemistry concepts, organic aspects of drug design and 

development, various class of drugs, physicochemical principles of drug action, drug 

action mechanism, molecular basis of drug action, chemical structure related to drug 

action, herbal medicine 

 

721-545  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง        3(3-0-6) 

  Cosmetic Science  

 รูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิวหนัง ผลิตภัณฑ์เสริมความ

งาม สารเติมแต่ง รูปแบบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการผลิตเครื่องส าอาง การใช้
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ประโยชน์ ความส าคัญ และการประยุกต์ใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การออกสูตรและประเมิน

ผลิตภัณฑ์ ประเด็นทางด้านกฎหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

แนวโน้มกระแสทางด้านเครื่องส าอาง 

 Type of cosmetic products, hair and skin care products, makeup products, 

fragrances, type of raw materials and natural products, importance and their 

applications, product formulation and evaluation, legal issues related to cosmetic 

products, analysis of cosmetic products, cosmetic current trends 

 
721-546  การผลิตสารโอลีโอเคมีและการประยุกต์ใช้งาน        3(3-0-6) 

   Oleo-chemicals Manufacture and Applications 

ทฤษฎีพ้ืนฐานของสารโอลีโอเคมี ผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี และอุตสาหกรรมน้ ามันสมัยใหม่ สารลด

แรงตึงผิวฐานอนุภาคประจุบวกและประจุลบ การผลิตสารลดแรงตึงผิว สารหล่อลื่นและสารไฮดรอลิก 

เชื้ อเพลิงชีวภาพที่ ผลิตได้จากน้ ามันพืชและไขมัน  การใช้ประโยชน์ของสารโอลี โอเคมี ใน

ภาคอุตสาหกรรม การวิเคราะห์สารโอลีโอเคมี การวิเคราะห์สารโอลีโอเคมี สารเคมีชนิดใหม่ของน้ ามัน

และไขมัน สารโอลีโอเคมีและสิ่งแวดล้อม  

Basic theory of oleo-chemicals, oleo-chemical products and new industrial oils; 

cationic and anionic- based surfactants; manufacture of surfactants; lubricants and 

hydraulic fluids; biofuels derived from vegetable oils and fats; Industrial uses of oleo-
chemicals; analysis of oleo-chemicals; new chemistry of oils and fats; oleo-chemicals 

and environment 

 

721-547  เทคโนโลยีน้ ามันและไขมันขั้นสูง         3(3-0-6) 

   Advances in Technology of Oils and Fats 

การพัฒนาแนวใหม่ในโรงงานและกระบวนการผลิตของกระบวนการเติมไฮโดรเจนในน้ ามัน 

การแยกน้ ามันโดยใช้เมมเบรน เทคโนโลยีทางเลือกของตัวท าละลายส าหรับการสกัดด้วยวิธีใหม่ 

เทคโนโลยีชีวภาพของการพัฒนาน้ ามันและเมล็ดน้ ามัน ส าหรับสารโอลีโอเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และกระบวนการที่มีประสิทธิการใช้พลังงานการใช้ประโยชน์จากของเสีย  

New developments in plants and processes for hydrogenation oil, refining 

membrane separation; alternative technology of solvents for modern extraction 

methods in extraction of oilseeds, biotechnology of oils and oilseeds developments 

for oleo-chemicals with eco-friendly and energy efficient processes,  utilization of 

wastes 
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721-548  ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์        3(3-0-6) 

    Microbiological Products 

 กระบวนการผลิตสารชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและมีคุณค่าทางอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์  การ

คัดเลือก การเก็บรักษาและการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรม  สภาวะและ

กระบวนการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการท าให้บริสุทธิ์ ตัวอย่างการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่ใหม่และน่าสนใจในระดับอุตสาหกรรม 

Processes for production of high-value and industrially important 

microbiological products; isolation, screening, long term preservation and strain 

development of microorganisms in industry; conditions and processes for producing 

microbiological products; product recovery and purification; examples of new and 

interesting production of  microbiological products in industry 

 

721-549 มาตรฐานในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ      3(3-0-6) 

            Standards for Industry and Laboratory 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการและการ

น าไปใช้ ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน มาตรฐานใหม่ ๆ และการควบคุมคุณภาพที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ  

Basic knowledge of quality control in the industry and laboratories and their 

implementation.  Standard operating procedure examples; related documents and 

the process of applying for certification. New standards and quality control of interest 

in the industry and laboratories 

 

721-550  หัวข้อพิเศษทางผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ        3(3-0-6)  

  Special Topics in Bio-based Products 

 อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจทางผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉาน

ในวิชาการ หรือความรู้ใหม่ในเชิงบูรณาการ ในสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ  
 Discussion of interested problems or current issues in bio-based products  to 

create experience and new integrated ideas in bio-based products  
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721-551  วิศวกรรมชีวเคมี         3(3-0-6) 

 Biochemical Engineering 

  หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใช้เซลล์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม โดย

ครอบคลุมหัวข้อการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบแบทช์และต่อเนื่อง  จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาการเร่งโดย

เอนไซม์  วิถีทางเมทาบอลิซึม จลนศาสตร์ของการใช้สารตั้งต้น การเกิดผลิตภัณฑ์และการผลิตชีวมวล

ในการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ 

 Biochemical and engineering principle of the industrial microbial processes 

including batch and continuous culture, kinetics of enzyme-catalyzed reaction, 

metabolic pathway, kinetics of substrate utilization, product formation and biomass 

production in cell cultures    

 

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ              3(3-0-6) 

             Bio-Energy Technology 

หลักพ้ืนฐานของเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพ วัตถุหมุนเวียน การหามา

ได้และลักษณะส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ/พลังงานชีวภาพ กระบวนการชีวเคมีส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง การผลิตเอทานอล บิวทานอล มีเทน ไฮโดรเจน และไบโอดีเซล 

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการเพ่ิมมูลค่าของของเสียด้วย

การผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ กรณีศึกษาส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  

Fundamental principles of biofuel/ bioenergy technology; renewable 

feedstocks, availability and attributes for biofuel/ bioenergy production; biochemical 

process for conversion of biomass to fuel; ethanol, butanol, methane, hydrogen and 

biodiesel production; environmental impacts on biofuel production; value-added 

processing of residues conversion to biofuel; case studies on biofuel production 

 

721-553  การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ      3(3-0-6) 

             Biochemical Reactor Analysis and Design  

การประยุกต์การดุลมวลสาร/พลังงานและจลนศาสตร์ปฏิกิริยาเพ่ือการออกแบบ การ

วิเคราะห์ การสร้างแบบจ าลอง และการขยายขนาดของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเพ่ือการเพาะเลี้ยง

จุลินทรีย์ 

Application of mass/energy balances and reaction kinetics for design, analysis, 

modeling and scale up of bio-reactors for microbial cultures 
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721-554 เทคโนโลยีการแยกและการท าบริสุทธิ์ส าหรับกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 

 Separation and Purification Technology for Bioprocess 

หลักการและการใช้เทคนิคการแยกและท าบริสุทธิ์สารชีวโมเลกุลที่แยกได้จากกระบวนการ

ชีวภาพ ระบบปฏิบัติการแยกสารโดยการกรอง การรวมและการตกตะกอน การปั่นเหวี่ยง การสกัด  

การแลกเปลี่ยนไอออน โครมาโตกราฟีและการดูดซับ การแยกโดยเมมเบรน การกลั่นและเพอแวป

พอเรชัน การดูดซึมและการเป่าไล่ด้วยแก๊ส และเซลล์อิเล็กโทรไลซิสชนิดใช้เมมเบรน 

Principles and application of separation and purification techniques of 

biomolecules produced from bioprocess; product recovery operations by filtration, 

precipitation and sedimentation, centrifugation, extraction, Ion exchange, 

chromatography and adsorption, membrane separation, distillation and 

pervaporation, absorption and stripping, and membrane- electrolysis cell 

721-555  เทคโนโลยีของเอนไซม์         3(3-0-6) 

             Enzyme Technology 

โครงสร้างทางเคมีของเอนไซม์ จลนศาสตร์และกลไกการท างานของเอนไซม์ การควบคุมและ

การผลิตเอนไซม์ การสกัดและการท าบริสุทธิ์เอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ใน

อุตสาหกรรม 

Chemical structure of enzyme; kinetics and mechanisms of enzyme; enzyme 

regulation and production, extraction and purification; immobilization of enzymes; 

application of enzymes in industries   

 

721-556  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน      3(3-0-6) 

Waste Conversion to Energy  

การเผาไหม้พ้ืนฐาน การเผาของเสียชุมชนชนิดของแข็ง ของเสียอันตรายและสลัดจ์ตาม

ลักษณะเฉพาะของของเสีย การค านวณค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเสียและการน าความร้อน

ไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นความร้อน แก๊ส 

และเชื้อเพลิงเหลว  

Fundamental  of combustion, combustion of municipal solid waste, 

hazardous waste and sludge based on waste characteristics; calculation and 
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utilization of available heat from waste combustion; technology for conversion of 

agricultural and industrial wastes to heat, combustible gas and liquid fuels  

 

721-557  การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ    3(3-0-6) 

             Biological Waste Treatment and Utilization 

ชนิด แหล่งและส่วนประกอบของของเสียที่เป็นของแข็งและของเหลว การบ าบัดน้ าเสีย

ชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์และอุตสาหกรรม และการน าน้ ากลับมาใช้  กระบวนการเก็บของเสีย การ

แยกส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในของเสียและการน ากลับมาใช้ประโยชน์  

Types, sources and composition of solid and liquid wastes; biological 

treatment of waste water from livestock farming and industry, and recycle; waste 

handling and storage; composition separation and waste utilization 

 

721-561  การเร่งปฏิกิริยา      3(3-0-6) 

  Catalysis 

 หลักการของตัวเร่งปฏิกิริยา การดูดซับและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาที่พ้ืนผิว  กลไกของการ

เร่งปฏิกิริยา จลนศาสตร์ทางปฏิกิริยาของการเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ เคมีพ้ืนผิว การ

ท าลายความเป็นตัวเร่ง การเลือกเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หลัก  รูปแบบอย่างง่ายของความว่องไวในการท า

ปฏิกิริยา ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งในอุตสาหกรรม 

 Principle of catalysts, adsorption and kinetic of surface reaction, mechanism of 

catalysis, reaction kinetic of homogeneous and heterogeneous catalysis; surface 

chemistry; deactivation, selectivity, simple model of reaction activity; examples of 

catalytic reaction in industry 

 

721-562  โครงสร้างและวัสดุฉลาด       3(3-0-6) 

 Smart Materials and Structures 

พ้ืนฐานของวัสดุฉลาด ชนิด โครงสร้าง และสมบัติต่าง ๆ โครงสร้างระดับนาโน การเคลือบผิว 

เซนเซอร์ โลหะผสมที่คืนรูปร่างได้ วัสดุเซรามิกส์ วัสดุเพียโซอิเล็คตริก สารกึ่งตัวน า พอลิเมอร์ทาง

ไฟฟ้า ระบบไฮบริดและเชิงประกอบ และการประยุกต์ใช้  

Fundamental of smart materials, types, structures and properties, 

nanostructures, coatings, sensors, shape memory alloys, ceramic materials, 
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piezoelectric materials, semiconductors, electroactive polymers, hybrid and 

composite systems; applications 

 

721-563  การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง                 3(3-0-6) 

    Photocatalysis 

หลักการของการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง การจ าแนกปฏิกิริยาเชิงแสง การส่งผ่านพลังงาน การ          

ส่งผ่านอิเล็กตรอน และการไวต่อสิ่งเร้า กระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ที่ใช้แสง กลไกการ

เกิดปฏิกิริยา เคมีที่ใช้แสง และสารมัธยันตร์ การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง

วิวิธพันธุ์และการ ประยุกต์ 

Principle of photocatalysis, classification of photoreactions, energy transfer, 

electron transfer, and sensitization, heterogeneous photocatalysis processes, 

photochemical reaction mechanisms and reaction intermediates; characterization of 

heterogeneous photocatalysts and applications 

 

721-564  เคมีพื้นผิวของวัสดุ                       3(3-0-6) 

   Surface Chemistry of Materials 

        สมบัติเบื้องต้นของเคมีพ้ืนผิว ความตึงผิว รอยต่อระหว่างผิวของ ของแข็ง-แก๊ส และ ของแข็ง-
ของเหลว อุณหพลศาสตร์ของพ้ืนผิววัสดุ ทฤษฎีการดูดซับบนพื้นผิว ตัวดูดซับและการพัฒนาตัวดูดซับ 

การวิเคราะห์หาพ้ืนที่ผิวและการกระจายตัวของรูพรุนของวัสดุตัวดูดซับ การวิเคราะห์ภาพพ้ืนผิววัสดุ

โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไอโซเทอร์มการดูดซับ จลนศาสตร์ของการดูดซับ กลไกของดูดซับ 

การประยุกต์ใช้การดูดซับ  
Basic property of surface chemistry, surface tension, solid-gas and solid-liquid  

interfaces, thermodynamics of surface materials, theory of adsorption on surface, 

adsorbent and development of adsorbent, surface area analysis and pore size 

distribution of adsorbent materials, surface materials image analysed by scanning 

electron microscopy; adsorption  isotherm, adsorption kinetics, adsorption 

mechanism; applications of adsorption 
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721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบ                                                             3(3-0-6) 

     Nano Materials and Composites 

ที่มาและความก้าวหน้าในวัสดุระดับนาโน และทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุนาโน วัสดุเชิงประกอบ 

และวัสดุเชิงประกอบนาโน การจัดจ าแนกและวิธีการผลิตวัสดุ เชิงประกอบนาโน การตรวจสอบ

ลักษณะเฉพาะและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบนาโน การประยุกต์ใช้งานของวัสดุเชิงประกอบ

นาโน  

History and advances in nano-scale materials, general theory about nano 

materials, composite materials and nano-composite materials; type and production 

of nano-composite materials; characterization and  properties of nano-composite 

materials; applications of nano-composite materials 

 

721-566  วิธีทางเคมีส าหรับดัดแปลงวัสดุ      3(3-0-6) 

 Chemical Modification for Materials  

  เทคนิคต่าง ๆ ทางเคมีในการปรับปรุงสมบัติเฉพาะของวัสดุ ได้แก่ การเตรียม การสังเคราะห์  

การท าปฏิกิริยา การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน การกราฟต์และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี  

  Chemical techniques for modification of material properties including 

preparation,  synthesis, reactions, modification of functional groups, grafting and 

chemical industrial processes 

 

721-567  หัวข้อพิเศษทางวัสดุประยุกต์     3(3-0-6) 

  Special Topics in Applied Materials 

อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจทางวัสดุประยุกต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉานในวิชาการ 

หรือความรู้ใหม่ในเชิงบูรณาการ ในสาขาวิชาวัสดุประยุกต์ 
Discussion of interested problems or current issues in applied materials to create 

experience and new integrated ideas in applied materials 
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721-581  ระเบียบวิธีวิจัยทางแคมี     2(2-0-4) 

  Special Topics in Applied Materials 

 กรอบแนวคิดการวิจัยทางเคมีในเชิงบูรณาการ การเขียนโครงงานวิจัย หลักจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการวิจัย หลักสถิติในการวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จากการทดลอง การสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย และ กรณีศึกษา 
 Integrated chemical research concept; research proposal writing; morality and 

ethics in research work; statistics for experimental design; data collection; 

experimental data analysis; conclusion; research report writing and case study 

 

721-582  การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์      2(0-2-4) 

    Thesis Preliminary Study              

              การน าเสนอและส่งโครงร่างงานวิจัย การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น การเก็บข้อมูล การ 
   วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การสรุปผล การเขียนรายงานวิจัยและกรณีศึกษา 

 oral presentation and submission of research proposal; preliminary research 

experiments; data collection; experimental data analysis; conclusion; research report 

writing and case study 

 

721-590  วิทยานิพนธ์        24(0-72-0) 

   Thesis 

 การค้นคว้าวิจัยระดับสูงในเชิงบูรณาการทางเคมีสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์และ

เพ่ิมมูลค่าของวัสดุและพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบโดยใช้

เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ 

และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Advanced research on integrated fields of chemistry emphasizing on utilization 

and value adding of available materials and economic plants in local areas as well as 

implementation of environmental management system using clean technology to 

serve needs of southern industry and to create student’s morality and ethics under 

supervision of thesis advisor 

721-591  วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 

   Thesis 
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 การค้นคว้าวิจัยระดับสูงในเชิงบูรณาการทางเคมีสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ประ โยชน์และ

เพ่ิมมูลค่าของวัสดุและพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบโดยใช้

เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ 

และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Advanced research on integrated fields of chemistry emphasizing on utilization 

and value adding of available materials and economic plants in local areas as well as 

implementation of environmental management system using clean technology to 

serve needs of southern industry and to create student’s morality and ethics under 

supervision of thesis advisor 

721-592  วิทยานิพนธ์             18(0-54-0)  

  Thesis  

 การค้นคว้าวิจัยระดับสูงในเชิงบูรณาการทางเคมีสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์และ

เพ่ิมมูลค่าของวัสดุและพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบโดยใช้

เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ 

และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Advanced research on integrated fields of chemistry emphasizing on utilization 

and value adding of available materials and economic plants in local areas as well as 

implementation of environmental management system using clean technology to 

serve needs of southern industry and to create student’s morality and ethics under 

supervision of thesis advisor 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1         1(0-2-1) 

  Seminar on Applied Chemistry I 

 นักศึกษาค้นคว้าหัวข้อทางเคมีประยุกต์จากบทความต่าง ๆ ในวารสารเคมีหรือวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องซึ่งมีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน หรือการค้นพบใหม่ ๆ 

เพ่ือน าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน ภายใต้การควบคุมและชี้แนะโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการสอน 

 Students study on current interested topics in applied chemistry from articles 

published in international journals for presentation and discussion in class under 

supervision of instructor  
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721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2         1(0-2-1)   

  Seminar on Applied Chemistry II  

  รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1  

               แนวทางเหมือนวิชา 721-593 แต่เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน  

               Similar to 721-593 but articles presented are different 

 

747-501  สถิติส าหรับงานวิจัย          3(2-2-3)  

  Statistics for Research 

 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงของตัวแปร การแจกแจงของ

การสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่ม การทดสอบความเป็นอิสระ และกลยุทธ์ส าหรับการ

เลือกระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม 
 Data presentation and basic data analysis, variables distribution, sampling 

distribution, estimation and hypothesis testing, analysis of variance, analysis of 

regression and correlation, cluster analysis, test for independence, strategy for 

choosing appropriate research methodology  

 

950-500  ระเบียบวิธีวิจัย            2(1-2-3) 

             Research Methodology  
   ปรัชญาของวิทยาศาสตร์ การวิจัยในฐานะที่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์การเลือกหัวข้อวิจัย 

การทบทวนและประเมินวรรณกรรม จริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้

บ่อยในสาขาของผู้เรียนและตามความสนใจของผู้เรียน ได้แก่ สถิติส าหรับการวิจัย การออกแบบการ

ทดลอง วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์ เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ 

  Philosophy of sciences; research as a scientific method; selection of research 

topics; critical literature review and evaluation; writing of research reports; common 

research methodologies in students’  study areas or their areas of interest including 

statistics, designs of experiment, qualitative research in social sciences, quantitative 

tools in social sciences 

*นักศึกษาเลือกลงทะเบียนโดยเลือก Module ที่สนใจจนครบ 2 หน่วยกิต จาก Module 1 – 5 รายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดแต่ละ Module ของวิชา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย 

Module 1:  การวิจัยเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1(1-0-2) หน่วยกิต 

 (Research as Scientific Approach) 

หัวข้อที่ศึกษา:  ปรัชญาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แท้กับวิทยาศาสตร์เทียม องค์ความรู้และข้อเท็จจริงทาง

วิทยาศาสตร์ ตรรกะเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล การสรุปผล การควบคุมคุณภาพ

งานวิจัย การประพฤติผิดและจริยธรรมในการวิจัย 

 Philosophy of science; science vs. pseudoscience; the contribution of research to 

knowledge and scientific facts; scientific rationality; causation; inference; quality control in 

research; research misconduct and ethics in research 

*Module 2:  วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1(1-0-2) หน่วยกิต 

 (Scientific Research Methods)   

หัวข้อที่ศึกษา:  ความคิดทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบสมมุติฐานและการท าให้เป็นทฤษฎี วางแผนและออกแบบ

การวิจัย ชนิดข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล งานวิจัยทางคลินิก 
 Scientific thinking; hypothesis test and its generalization to theory; research design 

and planning; data type and data collection techniques; data analysis and interpretation; 

clinical research 

*Module 3:  การทบทวนและการประเมินวรรณกรรม จ านวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 

 (Critical Literature Review and Evaluation) 

หัวข้อที่ศึกษา:  วรรณกรรมและแหล่งข้อมูล จากอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ ตัวช่วยทางด้าน

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์  การทบทวนวรรณกรรมและบทวิจารณ์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลวรรณกรรมในการเขียน

วิทยานิพนธ์ 

 Literature and its sources; relevant internet and electronic databases; computer 

software aids; literature review and critique; literature information application to dissertation 

*Module 4:  สถิติส าหรับการวิจัย  จ านวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 

 (Statistics for Research) 
หัวข้อที่ศึกษา: สถิติเชิงพรรณนา การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง 

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมาน ; ANOVA ไคแสควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น ความ

กลมกลืน ตัวแปรกวน และปฏิสัมพันธ์ 

 Descriptive statistics; data presentation:  tables and graph; Sampling distribution; 

sample size calculation; inferential statistics; ANOVA; Chi-square; correlation; linear regression; 

goodness of fit; confounding and interaction 
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Module 5:  ออกแบบการทดลอง จ านวน 2(1-2-3) หน่วยกิต 
 (Experimental Design)  

หัวข้อที่ศึกษา: ออกแบบการทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การทดลองที่มีแผนแบบสุ่มบล็อก

สมบูรณ์ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 และ 3 การออกแบบการทดลองขั้นสูง การออกแบบงานวิจัยทาง

คลินิก 
 Design for hypothesis testing; completely randomized design; randomized complete 

block design; 2n and 3n Factorial design; advanced experimental design; clinical 

research design 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย   

3.2.1 อาจารยประจ าหลักสูตร 

ที่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

1. 3-8299-00083-29-3 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวเสาวภา 

โชติสุวรรณ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2548 

2539 

2536 

วท.ด. 

วท.ม. 
วท.บ 

เคม ี

เคม ี

เคมีอุตสาหกรรม 

ม.เทคโนโลยสีุรนารี  

ม.เชียงใหม ่

ม.เชียงใหม ่

ภาคผนวก ข  

 

2. 3-9301-00451-68-0 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายประวิทย์  

คงจันทร์ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2553 

 

2542 

2536 

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Life Science 

 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมเคม ี

Technical University of 

Denmark, Denmark 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

ม.สงขลานครินทร์  

ภาคผนวก ข  

 

3. 3-9502-00048-43-7 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางรัตนา  

จริยาบูรณ ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี
2553 

2548 

วศ.ด. 

วท.บ. 
วิศวกรรมเคม ี

เคมีอุตสาหกรรม 
ม.สงขลานครินทร์  

ม.สงขลานครินทร์  
ภาคผนวก ข  

 

4. 3-9599-00108-16-3 อาจารย ์ นายปรีชา  

กสิกรรมไพบูลย ์
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2556 

2543 

2536 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมเคม ี

ม.สงขลานครินทร ์

ม.เชียงใหม่  

ม.สงขลานครินทร์  

ภาคผนวก ข  

 

5. 3-8101-00784-37-0 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางจรีรัตน์  

รวมเจริญ 
ปริญญาเอก 

 

ปริญญาเอก 

2548 

 

2005 

ปร.ด. 

 

Doctorat  

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

Physique-Science 

ม.มหิดล 

 

Universite du Maine, France 

ภาคผนวก ข  
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ที่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

 

2540 

2537 

 

วท.ม. 
วท.บ 

des Materiaux 

ฟิสิคัลเคม ี

(ศึกษาศาสตร์) เคม ี

 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร ์
6. 3-9399-00116-95-6 ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย ์
นางวิไลรตัน์ ชีวะ

เศรษฐธรรม 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2543 

2533 

2530 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ 

Chemistry 

ชีวเคมี 

เคม ี

University of Aberdeen, UK 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข  

 

7. 3-1012-00954-63-1 ผู้ช่วยศาตรา

จารย ์
นางวนิดา เจียรกลุ

ประเสริฐ 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2545 

2535 

2525 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ 

Chemistry 

เคม ี

เคม ี

University of  Reading, UK 

ม.เกษตรศาสตร ์

ม.เกษตรศาสตร ์

ภาคผนวก ข 

  

8. 3-6199-00076-70-1 อาจารย ์ นางสาววีรยา คุ้ม

เมือง 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2552 

2544 

 

2540 

Ph.D. 

วท.ม. 
 

วท.บ 

Applied Chemistry 

เคมีวิเคราะห์และเคมีอ

นินทรีย์ประยุกต ์

(ศึกษาศาสตร์) เคม ี

RMIT University, Australia  

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข  

 

9. 3-9304-00072-21-8 อาจารย ์ นางสาวอุไวรรณ 

ขุนจันทร์ 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท

ปริญญาตร ี

2559 

2550 

2547 

ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

(ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข  

 

10. 5-9011-00029-15-2 อาจารย ์ นางสาวจุฑารตัน์ 

ทะสะระ 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท

2555 

2550 

วศ.ด. 
วศ.ม. 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมเคม ี

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ง  
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ที่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตร ี 2548 วท.บ เคมีอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร ์
11. 1-9199-99000-44-4 อาจารย ์ นางสาวธัญรัศม์ 

อุทัยพันธ์ 
ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี
2559 

2552 
วศ.ด. 
วท.บ 

ชีวเวชศาสตร ์

เทคนิคการแพทย ์
ม.วลัยลักษณ ์

ม.วลัยลักษณ ์
ภาคผนวก ข  

 

12. 3-8099-00240-13-5 อาจารย ์ นางสาวปฐมารตัน์ 

รัตนช่วย 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท

ปริญญาตร ี

2553 

2549 

2547 

ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข  

 

13. 3-9098-00018-70-7 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวฐติิมา 

รุจิราลัย 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท

ปริญญาตร ี

2550 

2544 

2540 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ 

Chemistry 

เคมีวิเคราะห ์

เคม ี

U. of Bristol, U.K. 

ม.เชียงใหม ่

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข  

 

14. 5-4699-90010-61-4 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายชลธี ชีวะ

เศรษฐธรรม 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท

ปริญญาตร ี

2543 

2533 

2527 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ 

Fish Biology and 

Nutrition 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

ชีววิทยา 

University of Aberdeen, UK 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคผนวก ข 

  

15. 3-9001-00261-08-2 อาจารย ์ นางสาวสมรักษ์ 

พันธ์ผล 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท

ปริญญาตร ี

2551 

2537 

2532 

ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(ศึกษาศาสตร์),ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข  

 

16. 1-9699-00062-03-5 อาจารย ์ นางสาวแววฤดี ปริญญาเอก 2557 ปร.ด. 

วท.บ 
ชีวเคมี ม.สงขลานครินทร ์ ภาคผนวก ข  
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ที่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

แววทองรักษ์ ปริญญาตร ี 2549 (ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร ์
 17. 1-9499-00015-83-5 อาจารย ์ นางสาวฟารีดา 

หะยีเยะ๊ 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2560 

2553 

2550 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

ม.สงขลานครินทร์  

ม.สงขลานครินทร์  

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข  

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

1. 3-9011-00325-77-4 รอง

ศาสตราจารย ์
นางสาวอภิรดี 

แซ่ลิ่ม 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

2552 

2540 

2536 

2557 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ส.บ. 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ระบาดวิทยา 

วาริชศาสตร ์

สาธารณสุขศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2562 : 15 ช.ม. 

2563 : 15 ช.ม. 

2564 : 15 ช.ม. 

2565 : 15 ช.ม. 

ภาคผนวก ข  

2. 3-8699-00034-06-3 อาจารย ์ นายเจรญิ  

ภคธีรเธียร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2549 

2533 

2525 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย ์

เคมีศึกษา 
เคม ี

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร์  

2562 : 15 ช.ม. 

2563 : - ช.ม. 

2564 : - ช.ม. 

2565 : - ช.ม. 

ภาคผนวก ข 

หน้าที่ 159 
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ที่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

3. 3-9407-00332-04-5 อาจารย ์ นายธนากร 

จันทสุบรรณ 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2560 

2546 

2542 

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Chemical Engineering 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

University of Bath, UK 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2562 : 70 ช.ม. 

2563 : 70 ช.ม. 

2564 : 70 ช.ม. 

2565 : 70 ช.ม. 

ภาคผนวก ข  

4. 1-9098-00155-94-5 อาจารย ์ นางสาวศุภรดา 

สุรพันธนากร 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2561 

2553 

2550 

ปร.ด.  

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร ์

เภสัชวิทยา 

ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

2562 : 25 ช.ม. 

2563 : 25 ช.ม. 

2564 : 25 ช.ม. 

2565 : 25 ช.ม. 

ภาคผนวก ข  
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3.2.4 อาจารยพิเศษ  

ที่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

1 3-1014-00691-0-

13 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายพลพัฒน์ 

รวมเจริญ 

ปริญญา

เอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2547 

2539 

2535 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Polymerization 

Process 

วิทยาศาสตร์พอลิ

เมอร์ 

เคมีอุตสาหกรรม 

University of Leeds, 

UK 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบงั 

  2562 : - ช.ม. 

2563 : 15 ช.ม. 

2564 : 15 ช.ม. 

2565 : 15 ช.ม. 

ภาคผนวก ข  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

     ไม่มี 

5.  ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยยอ 

งานวิจัยที่นักศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสนใจและเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมและ/ชุมชน ในสาขา

เคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ และวัสดุ

ประยุกต์ หรือทางด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

หน่วยงานภายในและภายนอก น ามาเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษามีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ

เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีการประเมินความก้าวหน้าและสอบวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์  

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  

1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวิจัย ตลอดจนไม่ลอกเลียนงานวิชาการของผู้อื่น 

2) มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งทั้ งทฤษฎี ปฏิบัติ และระเบียบวิธีการวิจัย ตลอดจนทันต่อ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิชาการและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการไปใช้ในการวางแผนและด าเนินการวิ จัยได้

อย่างสร้างสรรค์ 

4) สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและวางแผนในการปรับปรุงตนเอง ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5) สามารถสื่อสาร ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท าวิจัยและการน า

ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากล 

5.3 ชวงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

แผน ก แบบ ก 2  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

 

5.4 จ านวนหนวยกิต    

 แผน ก แบบ ก 1  จ านวน 36  หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 18  หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการ

ศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 

2) นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยตามสาขาวิชาและตามความถนัด 

3) นักศึกษาทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย 

4) การตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

5) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

6) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1  ต้องสอบประมวลความรู้ พ้ืนฐานทางเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องโดย

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรภายในภาคการศึกษาท่ี 3 ของการเรียน 

7) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

1) ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

3) ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน   

4) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ประเมินผลจากสอบประมวลความรู้พื้นฐานทางเคมีและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

5) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม  

6) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม  

7) ผู้สอนและนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  

8) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในการน าเสนอผลงาน 

9) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้  

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิง

วิทยาศาสตร์  

 

1. 1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 

2. 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

3. 3. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 

4. 4. นักศึกษาน าเสนอและรายงานวิชาการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 

5. 5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการในระดับ

นานาชาติ 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1. เข้ารับการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

2. สง่เสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นจากห้องสมุด จาก

ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์เช่น SciFinder, EndNote  
3. มีจิตวิญญาณของการด าเนินการ

เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น

กิจที่หนึ่ง 

1. ส่งเสริมการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/

มหาวิทยาลัย 

2. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
4. มีความเชี่ยวชาญในการน าความรู้

ทางเคมีประยุกต์ไปบูรณาการกับ

การท างานในวิชาชีพ 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเข้มข้นเก่ียวกับเคมีประยุกต์เพ่ือการ

สัมมนาและการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาติดตามความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในวงวิชาชีพที่เก่ียวข้องทั้งในเวที

อาเซียนและเวทีโลก 
5. มีความสามารถสร้างงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อ  อุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศไทย 4.0 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ  อุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศไทย 4.0 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co-creator) 
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีระเบียบวินยั มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ จรรณยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ และจิตส านึกที่ดตี่อองค์กร 
x  x x x 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีประยุกต์ เน้นเคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ หรือวัสดปุระยุกต์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
 x x x  

PLO3 ใช้เคร่ืองมือพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และเครื่องมือเฉพาะทางเคมีประยุกต์

ตามมาตรฐานห้องปฏิบตัิการและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 x x x  

PLO4 ด าเนินงานวิจัยตามกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดา้นเคมีประยุกต์ที่ใช้

สถิติร่วมด้วย โดยเนน้เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

หรือวัสดุประยุกต์ และค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมสิ่งแวดล้อม 

 x x x x 

PLO5 พัฒนาความรู้ด้านเคมีประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและ

อุตสาหกรรมท้องถ่ิน 
 x x x x 

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการน ากระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาใช้ในงานที่

ได้รับมอบหมาย   
 x x x  
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  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co-creator) 
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมพึ่งพาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต x  x   

PLO8 แสดงออกถึงถึงการปฏิบัติตนตามหนา้ที่ที่ก าหนดในการท างานร่วมกับผู้อืน่ 

สร้างเครือข่าย และปรับตัวตามบริบทของสังคมที่แตกตา่งและเปลี่ยนแปลง 

x  x x x 

PLO9 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวทิยาศาสตร์ด้านเคมีประยุกต์

อย่างเหมาะสมกับแตล่ะกลุ่มเปา้หมาย 

x  x x  

PLO10 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการปฏิบัติงานดา้น

เคมีประยุกต์ 
x  x x  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

สามารถวินิจฉัยด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการเหตุผล และ

ค่านิยมอันดีงาม  

1.2 ริเริ่มการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนให้ผู้อ่ืนวินิจฉัยด้าน

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

1.3 ตรงต่อเวลา มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  ไม่ลอกเลียนแบบผลงานวิชาการ  

 

2. ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเคมี

ประยกุต ์และน ามาประยุกต์ในการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ รวมถึงการปฎิบัติในวิชาชีพ 

2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะใน

ระดับแนวหน้า  

2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รวมทั้งการน าไปประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา และการปฏิบัติในวิชาชีพ  

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเคมีประยุกต์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการความรู้ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ และ

พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

3.2 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณา

การกับความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่  

3.3 สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์  

3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตลอดจนเทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม

ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
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4.2 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

4.3 สามารถปรับตัวและแสดงออกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่าง

เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

4.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่การจัดการ

ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย ค้นคว้า สรุป 

และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อใน

การน าเสนอได้เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการน าเสนอรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการและวิทยานิพนธ์ 

5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตามความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

PLOs 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีระเบียบวนิัย มี

คุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวชิาการ จรรณยาบรรณ

นักวิทยาศาสตร์ และจิตส านึกทีด่ีต่อองค์กร 

9 9 9                

PLO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีประยุกต์ เน้นเคมี

วิเคราะห์ เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

หรือวัสดุประยุกต์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

   9 9 9 9            

PLO 3 ใช้เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ

เครื่องมือเฉพาะทางเคมีประยุกต์ตามมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการและมาตรฐานอุตสาหกรรม 

   9               

PLO 4 ด าเนินงานวิจัยตามกระบวนการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ด้านเคมีประยุกต์ทีใ่ช้สถิติร่วมด้วย โดย

เน้นเคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐาน

       9 9 9 9        



72 

 

 

PLOs 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

ชีวภาพ หรือวัสดุประยุกต์ และค านึงถึงผลกระทบต่อ

สังคมสิ่งแวดล้อม 
PLO 5 พัฒนาความรู้ด้านเคมีประยุกต์ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประเทศและอุตสาหกรรมท้องถ่ิน 
   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9      

PLO 6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการน ากระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
       9    9       

PLO 7 แสดงออกถึงพฤติกรรมพึ่งพาตนเองและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
       9 9 9 9 9 9 9 9    

PLO 8 แสดงออกถึงถึงการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่

ก าหนดในการท างานร่วมกับผู้อืน่ สร้างเครือข่าย และ

ปรับตัวตามบริบทของสังคมที่แตกต่างและ

เปลี่ยนแปลง 

             9 9    

PLO 9 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิง                 9  
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PLOs 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

วิทยาศาสตร์ด้านเคมีประยุกต์อย่างเหมาะสมกบัแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 

PLO 10 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขในการปฏิบัติงานด้านเคมีประยุกต ์

               9  9 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและประเมินผล  

ล าดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มี

ระเบียบวินัย มีคุณธรรม มี

จรรยาบรรณทางวิชาการ จร

รณยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ 

และจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 

1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย

เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 

2. คณาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

นักศึกษาในการมีระเบียบวินัย

เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 

3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีความ

รับผิดชอบ 

4. ฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมาย

งานกลุ่ม 

5. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอน 

6. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กร

จัดขึ้น 

7. ปลูกฝังให้ค าถึงถึงการสร้างและ

รักษาชื่อเสียงของหลักสูตร คณะ

และมหาวิทยาลัย 

8. สอดแทรกเรื่องการมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและการมีจรรณยา

บรรณทางวิทยาศาสตร์ 

9. จัดการฝึกอบรมเรื่องจรรยาบรรณ

การวิจัยและการคัดลอกผลงาน 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการมี

ระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ

และข้อบังคับ 

2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการมี

คุณธรรม จริยธรรม 

4. ประเมินจากการให้ความร่วมมือ

ในการท ากิจกรรมเพ่ือองค์กร 

5. ประเมินจากพฤติกรรมการสร้าง

และรักษาชื่อเสียงขององค์กร 

6. ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย/งานวิจัย 

7. ประเมินจากการน าเสนอ

โครงงาน/ผลงานวิจัย 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมี

ประยุกต์ เน้นเคมีวิเคราะห์ 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ หรือ

วัสดุประยุกต์ในการแก้ปัญหา

จากสถานการณ์จริง 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชั้น

เรียนและการถาม-ตอบ 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 

learning โดยมอบหมายงานให้

ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนอ 

3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์

จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ

กลางภาค/สอบปลายภาค 

2. ประเมินจากการท างานที่ได้รับ

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 

3. ประเมินจากการตอบค าถามใน

รายวิชาสัมมนา 

4. ประเมินจากผลการท าโครงงาน/

วิทยานิพนธ์ 
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ล าดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ภายนอกที่มีความ เชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณ์ตรง 

4. การมอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้า

และท ารายงานและแบบฝึกหัด 

5. การมอบหมายกรณีศึกษาทางด้าน

เคมีประยุกต์โดยให้ค้นคว้า ท า

รายงานและเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข 

6. การพูดคยุแลกเปลี่ยนร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและ

สถานประกอบการในประเด็นที่

ต้องการปรับปรุง/พัฒนา 
PLO3 ใช้เครื่องมือพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ

เฉพาะทางเคมีประยุกต์ตาม

มาตรฐานห้องปฏิบัติการและ

มาตรฐานอุตสาหกรรม 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 

learning โดยมอบหมายโครงงาน  

2. จัดให้มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ

ใช้เครื่องมือการฝึกอบรม หรือการ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากโครงงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. ประเมินจากทักษะในการใช้

เครื่องมือ 

PLO4 ด าเนินงานวิจัยตาม

กระบวนการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ด้านเคมีประยุกต์

ที่ใช้สถิติร่วมด้วย โดยเน้นเคมี

วิเคราะห์ เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐาน

ชีวภาพ หรือวัสดุประยุกต์ 

และค านึงถึงผลกระทบต่อ

สังคมสิ่งแวดล้อม 

1. การมอบหมายกรณีศึกษาด้านเคมี

ประยุกต์ โดยให้ค้นคว้า ท ารายงาน

และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
2. การฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชา

วิทยานิพนธ์และรายงาน

ความก้าวหน้าทุกช่วงเวลาที่ก าหนด

อย่างสม่ าเสมอ 

3. ด าเนินงานวิจัยร่วมกับสถาน

ประกอบหรือสถาบันอื่น 

1. การสอบข้อเขียน/สอบปากเปล่า 

2. ประเมินผลจากการน าเสนองาน/

การตอบค าถาม/การแสดงความ

คิดเห็น 

3. ประเมินผลจากรายงาน

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

PLO5 พัฒนาความรู้ด้านเคมี 1. การฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชา 1. ประเมินผลจากรายงาน
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ล าดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ประยุกต์ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประเทศและ

อุตสาหกรรมท้องถิ่น 

วิทยานิพนธ์และรายงาน

ความก้าวหน้าทุกช่วงเวลาที่ก าหนด

อย่างสม่ าเสมอ 
2. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม

วิชาการเพ่ือให้เกิดการพบปะ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับรู้องค์

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่กับ

นักวิชาการต่าง ๆ 

3. ส่งเสริมให้มีการเข้าเยี่ยมเยียนสถาน

ประกอบการ/ชุมชม เพ่ือทราบ

ปัญหาหรือความต้องการ เพื่อน ามา

พัฒนางานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ท่ี

ตอบสนองต่อความต้องการของ

สถานประกอบการ ท้องถิ่นและ

ประเทศ 

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุก

ช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประเมินจากทักษะการมีแนวคิด

ใหม่ในการพัฒนางานวิจัย 

3. การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ 

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการน า

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

มาใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย   

1. ปลูกฝังให้มีทัศนะคติที่ดีทางด้าน

วิทยาศาสตร์และการน า

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้

ในงานที่ได้รับมอบหมาย   

2. คณาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

นักศึกษา 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการน า

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา

ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย   

PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมพึ่งพา

ตนเองและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

1. ปลูกฝังให้มีพฤติกรรมพ่ึงพาตน ใน

ระหว่างการเรียนการสอนและการ

ท ากิจกรรม 

2. ปลูกฝังให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

3. จัดกระบวนการเรียนการสอน และ

1. ประเมินจากผลงานและความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. การน าเสนอผลการค้นคว้าหรือ

งานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา

ต่าง ๆ 
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ล าดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ในการฝึกทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

PLO8 แสดงออกถึงถึงการปฏิบัติตน

ตามหน้าที่ท่ีก าหนดในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน สร้าง

เครือข่าย และปรับตัวตาม

บริบทของสังคมที่แตกต่าง

และเปลี่ยนแปลง 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การท างานกลุ่มและงานที่ต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
2. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดง

ความคิดเห็น 

3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม

วิชาการเพ่ือให้เกิดการพบปะ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับรู้องค์

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่กับ

นักวิชาการต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมให้มีการเข้าเยี่ยมเยียนสถาน

ประกอบการ/ชุมชม เพ่ือทราบ

ปัญหาหรือความต้องการ เพื่อน ามา

พัฒนางานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ท่ี

ตอบสนองต่อความต้องการของ

ท้องถิ่นและประเทศ 

1. ประเมินจากผลงานและความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

PLO9 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์

ด้านเคมีประยุกต์อย่าง

เหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 

1. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมที่

เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง

ผู้เรียน ผู้สอน และการน าเสนอ

ผลงาน  

2. สนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิชาใน

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

 

1. ทักษะการพูดในการน าเสนอ

ผลงานและการเขียนรายงาน 

2. ประเมินจากการท างานที่ได้รับ

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 

3. ประเมินจากการตอบค าถามจาก

งานที่ได้รับมอบหมาย 

4. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน

หรือการน าเสนอแบบปากเปล่า

และ/หรือการใช้ภาษาใน
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ล าดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

เอกสารรายงาน 

PLO10 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

การปฏิบัติงานด้านเคมี

ประยุกต์ 

1.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่

หลากหลายและเหมาะสม 

2. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ

ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์และสถิติ 

 

1. ค

วามสามารถในวิเคราะห์และการ

เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการอภิปรายผลงาน

ได้อย่างเหมาะสม 

2. ทั

กษะในการน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศ ตลอดจนน าทักษะ

ทางคณิตศาสตร์และสถิติมา

ประกอบได้อย่างเหมาะสม 

3. ป

ระเมินจากการท างานที่ได้รับ

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 

4. ป

ระเมินจากการตอบค าถามจาก

งานที่ได้รับมอบหมาย 

5.  

ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน

หรือการน าเสนอแบบปากเปล่-…
ขจยนและ/หรือการใช้ภาษานื

เอกสารรายงาน 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

z ความรับผิดชอบหลัก   { ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

หมวดวิชาบังคับ            

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรบัวิทยานิพนธ์    2 z z z z { { { z z z 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1 1 z z  { { { { z z z 

721-594 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2 1 z z  { { { { z z z 

หมวดวิชาบังคับเลือก            

721-511 การวิเคราะหโ์ดยใช้เครือ่งมือ 3 z z z { { { { { z { 

721-515 วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติ เฉพาะ 3 z z { { { { { { z { 

721-522 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3 z z { { { { { z z { 

721-526 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย 3 z z { { { { { z z { 

721-548 ผลิตภณัฑ์จากจลุินทรีย ์ 3 z z { { { { { z z { 

721-551 วิศวกรรมชีวเคม ี 3 z z { { { { { z z { 

721-554 เทคโนโลยีการแยกและการท าบรสิุทธ์ิส าหรับ

กระบวนการชีวภาพ 
3 z z { { { { { z z { 

721-557 การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

ชีวภาพ 
3 z z { { { { { z z { 
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รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

721-562 โครงสร้างและวัสดุฉลาด 3 z z { { { { { z z { 

721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคม ี 2 z z { { { z z z z z 

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย 3 z z { { { z z z z z 

หมวดวิชาเลือก            

721-510 เทคนิคการสกัดสารตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์

  
3 z z { { { { { z z { 

721-512 แก๊สและลิควดิโครมาโท  กราฟ ี 3 z z z { { { { { z z 

721-513 วิธีทางสเปกโทรสโกป ี 2 z z { { { { { z z z 

721-514 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห ์ 1 z z { { { { { { z { 

721-516 การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม 3 z z { { { { { z z z 

721-517 เทคโนโลยีทางเคม ี 3 z z { { { { { z z { 

721-518 วิทยาศาสตร์ของอนุมูลอิสระ   2 z z { { { { { z z { 

721-519 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์        3 z z z { { { { z z z 

721-521 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 z z { { { { { z z { 

721-523 มลภาวะทางดินและน้ า 3 z z { { { { { z z { 

721-524 มลภาวะทางอากาศ  3 z z { { { { { z z { 

721-525 เทคโนโลยีการบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย 3 z z { { { { { z z { 



81 

 

 

รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

721-527 การประเมินผลกระทบและความเสีย่งด้าน

สิ่งแวดล้อม 
3 z z { { { { { z z z 

721-528 เทคโนโลยีการบ าบัดทาง 
สิ่งแวดล้อม 

2 z z { { { { { z z { 

721-529 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3 z z { { { { { z z { 

721-530 เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ 3 z z { { { { { z z { 

721-531  การดัดแปลงทางเคมีของยางธรรมชาติและการ

ประยุกต์ใช้ 
3 z z { { { { { z z { 

721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ 3 z z { { { { { z z { 

721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด ์ 3 z z { { { { { z z { 

721-534 วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ 3 z z { { { { { z z { 

721-535 มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 
3 z z { { { { { z z { 

721-536 การจัดการคาร์บอน 3 z z { { { { { z z { 

721-537 การติดตามและควบคมุการผลิตแกส๊ชีวภาพ 3 z z { { { { { z z { 

721-538 การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊ส

ชีวภาพ 
3 z z { { { { { z z { 

721-539 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 z z { { { { { z z z 
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รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

721-541 เคมีของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ 3 z z { { { { { { z { 

721-542 อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 3 z z { { { { { z z { 

721-543 การผลิตทางเคมีชีวภาพ 3 z z { { { { { { z z 

721-544 เคมีของยา 3 z z { { { { { z z z 

721-545 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 3 z z { { { { { z z z 

721-546 การผลิตสารโอลีโอเคมแีละการประยุกต์ใช้งาน 3 z z { { { { { z z { 

721-547 เทคโนโลยีน้ ามันและไขมันขั้นสูง 3 z z { { { { { z z { 

721-549 มาตรฐานในอุตสาหกรรมและห้องปฏบิัติการ 3 z z { { { { { z z { 

721-550  หัวข้อพิเศษทางผลิตภณัฑ์ฐานชีวภาพ 3 z z { { { { { z z z 

721-552 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3 z z { { { { { z z { 

721-553 การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ 3 z z { { { { { { z { 

721-555 เทคโนโลยีของเอนไซม ์ 3 z z { { { { { z z z 

721-556 การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 3 z z { { { { { z z 
 

{ 

721-561 การเร่งปฏิกิริยา 3 z z { { { { { z z { 

721-563 การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง 3 z z { { { { { z z { 

721-564 เคมีพื้นผิวของวัสด ุ 3 z z { { { { { z z z 
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รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

721-565 วัสดุนาโนและวสัดเุชิงประกอบ 3 z z { { { { { z z { 

721-566 วิธีทางเคมีส าหรับดดัแปลงวัสด ุ 3 z z { { { { { z z { 

721-567  หัวข้อปัจจุบันส าหรับวสัดุประยุกต ์ 3 z z { { { { { z z z 

747-501 สถิติส าหรับงานวิจยั 1 z z     { z z z 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์            

721-590 วิทยานิพนธ ์(แผน Hi-Fi) 24 z z z z z z z z z z 

721-591 วิทยานิพนธ ์(แผน Hi-Fi) 36 z z z z z z z z z z 

721-591 วิทยานิพนธ ์ 36 z z z z z z z z z z 

721-592 วิทยานิพนธ์ 18 z z z z z z z z z z 
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6.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 

1 ปฏิบัติตนอยู่ระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ จรรณยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ 

และจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีประยุกต์ เน้นเคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ หรือวัสดุประยุกต์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงมีทักษะ

ในการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือเฉพาะที่เก่ียวข้อง ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

และเครื่องมือเฉพาะทางเคมีประยุกต์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม สามารถน า

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  แสดงออกถึงพฤติกรรมพ่ึงพาตนเอง

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ก าหนดในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สร้างเครือข่าย 

และปรับตัวตามบริบทของสังคมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลง ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ด้านเคมีประยุกต์อย่างเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการปฏิบัติงานด้านเคมีประยุกต์ 

2 สามารถด าเนินงานวิจัยตามกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีประยุกต์ที่ใช้สถิติร่วมด้วย 

โดยเน้นเคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ หรือวัสดุประยุกต์ และ

ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม พัฒนาความรู้ด้านเคมีประยุกต์ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประเทศและอุตสาหกรรมท้องถิ่นสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้จริงในสถาน

ประกอบการ (เฉพาะหลักสูตร Hi-Fi) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
  การวัดผลของกลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบโมดูลส าหรับ non-degree ประเมินจาก 2 วิธี 

ดังต่อไปนี้ 

      1) สอบวัดผลภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ โดยอาจมีการสอบก่อน ระหว่าง และ/หรือหลังจากเสร็จสิ้นการ

อบรม และ/หรือ 
      2) ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นชิ้นงานที่เน้นทักษะและการน าไปใช้งานจริงในสถาน

ประกอบการ ในระหว่างการอบรม 

      3) ผู้อบรมจะต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 60% จึงจะผ่านเกณฑ์ และได้ประกาศนียบัตรของแต่ละรายวิชา

จากหลักสูตร 

          4) ผู้เข้าอบรมสามารถน ารายวิชาที่ผ่านและได้รับประกาศนียบัตรมาเทียบโอนรายวิชาได้ตลอดระยะเวลาที่

หลักสูตรอยู่ในระหว่างการเปิดด าเนินการ  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอก

สามารถตรวจสอบได้ 

2) การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและมีกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

3) การประเมินผลการสอบวัดคุณภาพจากการสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การ

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษา

ในการเรียนและทักษะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านระยะเวลา

ของการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2) การถามจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ

ของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และทักษะด้านอ่ืน ๆ ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษา

เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน

รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิด

โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

5) ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ

นักศึกษาในการเรียนและทักษะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของ

นักศึกษา รวมทั้งผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้เช่น จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

จ านวนการอ้างอิงผลงานทางวิชาการจานวนรางวัลทางวิชาชีพและสังคม 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก 1  และ   แผน ก แบบ ก 1  (Hi-Fi) 

1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้อง

เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ 

2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3) สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 

4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง 
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แผน ก แบบ ก 2  และ   แผน ก แบบ ก 2  (Hi-Fi) 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ 

2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

3) สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 

4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง 

 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และวิธีการ

ประเมินผล เพ่ือให้มีการแก้ไขถ้าเกิดความผิดพลาด 

2) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และวิธีการ

ประเมินผล 
3) จัดช่องทางรับค าร้องเรียนเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา ได้แก่ ภาควิชา คณะ และงานทะเบียน 

4) จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารยใหม 
  
   การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    การเตรียมการในระดับคณะ  

1) จัดระบบพ่ีเลี้ยงด้านการเรียนการสอนและการด าเนินงานวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่ 

2) อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการสอน ควรเข้าสังเกตการสอนของอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์

ในการสอน 

3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง 
 การเตรียมการระดับหลักสูตร 

1) จัดให้มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาด้านการเตรียมตัวเพ่ือเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร 

2) หลักสูตรให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ในเรื่องการเตรียมพร้อมและพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร  

3) หลักสูตรเป็นผู้ติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์เพ่ือให้มีความพร้อมในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การสร้าง

ครูมืออาชีพ การสอนที่เน้น active learning  

2)   มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการ

เรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัด การประเมินผล และการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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การพัฒนาระดับคณะ 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อการสอน/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมการเรียนการสอน   

การพ ัฒนาระดับหลักสูตร 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ มีการขอรับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) 

2) สนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อการสอน/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมการเรียนการสอน   

3) ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอน Active Learning และ WIL 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1)  มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

2)   มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัย 

 

การพัฒนาระดับคณะ 

1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเคมีประยุกต์  

3)  สง่เสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน  

4)  สนับสนุนให้อาจารย์จัดตั้งกลุ่มวิจัย หรือเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

5)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในและภายนอก  

 มหาวิทยาลัย 

การเตรียมการระดับหลักสูตร 

1) จัดเวทีให้อาจารย์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินงานวิจัยร่วมกัน  
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2) ประชาสัมพันธ์ในระดับหลักสูตร เมื่อมีโครงการพัฒนาตนเอง/การอบรม ที่จะสามารถพัฒนาด้านงานวิจัย 

3) จัดอบรมต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาวิชาชีพ ตามที่อาจารย์เสนอ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ก าหนดให้หลักสูตร

ต้องผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ ได้แก่ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้

ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานและมีการประเมิน

หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้ยังม ี

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ

ติดตามประเมินผลหลักสูตร 

4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาโดยจัดท า มคอ.5 

และ 6 ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

5) รายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประเมินผล 

 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยสอดคล้องกับ

เกณฑ์ของ สกอ. โดย

อาจารย์และนักศึกษา

สามารถก้าวทันหรือเป็น

ผู้น าในการสร้างองค์

1. จัดให้หลักสูตรมีการพัฒนาตามเกณฑ์ของ สกอ. 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยปรับปรุง

หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
3. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

กรรมการสอบต่าง ๆ จะพิจารณาจากผู้ที่มี

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ 

มาตรฐานที่ก าหนด 

2. ประเมินความทันสมัยโดย

เทียบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับปัจจุบัน หรือ 

แผนพัฒนาของกระทรวงต่าง ๆ 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

ความรู้ใหม่ ๆ ทางเคมี

ประยุกต์ 

2. ตรวจสอบและ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

3. มีการประเมิน

มาตรฐานของหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และเกณฑ์ของ 

สกอ. 

4. ควบคุมดูแลจ านวนการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ และเกณฑ์ของ สกอ. 

5. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ

เรียนการสอน โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษา 

6. มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อย่างต่อเนื่องทุกปีและจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ทุก ๆ 5 ปี 
7. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรโดยผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ า

หลักสูตร บุคคลากรสายสนับสนุน 

รวมทั้งแผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย คณะ และ

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก/ร่วม และกรรมการสอบ

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด

จากประวัติการศึกษาและ

ผลงานวิจัย 
4. จ านวนนักศึกษาในความ

รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักแต่ละท่าน 

5. ผลการประเมินหลักสูตรและ 

การเรียนการสอนจากนักศึกษา 
6. ผลการประเมินหลักสูตรโดย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรอบ

การประเมิน 

7. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของหลักสูตรโดยผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกลุ่มต่าง ๆ 
 

2. บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีรายละเอียดครอบคลุม

ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ระบุไว้ในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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หลักสูตรได้มีการติดตามภาวะการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี ส าหรับผู้ที่จะส าเร็จ

การศึกษา หลักสูตรได้มีการตรวจสอบผลงานวิจัยของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาว่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษาตามหมวดที่ 5 ข้อ 3 

3. นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 

  ระบบการรับนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรอาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหมวดที่  3 ข้อ 2.2 

เป้าหมายของนักศึกษาที่รับเข้าได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ พนักงานในโรงงาน นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน อาจารย์สาขาวิชาเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาระดับมัธยม

หรืออุดมศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านเคมีประยุกต์เพ่ือพัฒนางานที่ท าอยู่หรือเพ่ือการเลื่อนต าแหน่ง 
ส าหรับนักศึกษาใหม่มีการปฐมนิเทศโดยคณะและหลักสูตรเพ่ือแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ในหลักสูตรโดยรองคณบดีที่รับผิดชอบบัณฑิตศึกษาและประธานหลกัสูตร ซึ่งมีรุ่นพ่ีร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ 
 

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตรมีการจดัล าดบัการเรียนรู้จากง่ายไปยากและเป็นขั้นตอนปฏิบติั เพื่อให้นักศึกษาได้

เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความตอ้งการของนกัศึกษา

โดยการสนบัสนุนของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาให้มหาบณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละ

บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

 

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย  2 ครั้ง/ภาคการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการคงอยู่ของนักศึกษา ข้อร้องเรียนและการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนความพึงพอใจและปัญหาของ

นักศึกษาในการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ใน

กรณีที่นักศึกษายังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษา เมื่อ

นักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้แล้วและพร้อมที่จะท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 

โดยคณะจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพ่ือให้

ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียน การวิจัย และอ่ืน ๆ โดยหลักสูต รก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ต้องจัดสรรเวลาส าหรับให้นักศึกษาได้พบและขอค าแนะน า 
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4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งต้องมี 

1) ความเข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

2) ความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3) ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

4.1.2 มีระบบการบริหารอาจารย์โดยคณะ/มหาวิทยาลัย 

ระบบการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากองค์กร 

เชื่อมโยงไปสู่การเพ่ิมค่าจ้างพนักงานและการขึ้นเงินเดือนส าหรับข้าราชการ โดยการอ้างอิงจากผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีสายวิชาการตามแผนปฏิบัติงาน PBBS นอกจากนี้ยังมี

การประเมินสมรรถนะอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีค่าตอบแทน

ประจ าส าหรับผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแตกต่างกันตามระดับของต าแหน่งทางวิชาการ  

4.1.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

มีการจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้อาจารย์มีการสร้างผลงานทางวิชาการ มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ

ระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

1) คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานจ านวนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2) คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุกรอบของการ

ประเมิน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ในรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี 

2) อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและคณะ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามาถ่ายทอด

ออกมาเป็นโครงสร้างหลักสูตรและสาระรายวิชาของหลักสูตรที่มีสาระรายวิ ชาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีการมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ศึกษาค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังมีการระดมความคิดและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) 

2) พบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือส ารวจความคิดเห็นด้านเนื้อหาของหลักสูตร 

3) จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งผู้สอนในหลักสูตร 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

1) หลักสูตรวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์

ผู้สอน 

2) หลักสูตรร่วมกับคณะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนากลยุทธ์การสอน ร่วมทั้งพัฒนาวิธีการ

สอนสาหรับศตวรรษที่ 21 

3) หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยก ากับมอบหมายให้อาจารย์จัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3, 4) 

และระบบการติดตามตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 

4) หลักสูตรร่วมกับคณะสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของอาจารย์และนักศึกษา 

5) หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
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5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  

การมอบหมายให้ผู้สอนในรายวิชาด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาก่อนการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษาและ

รายงานผลการด าเนินของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

1) มีการเชิญผู้ เชี่ ยวชาญจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม หรือ

ผู้ประกอบการโรงงานที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

2) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะต้อง

ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงเพ่ือให้

นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า

กิจกรรมแก่นักศึกษา 

 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 1) นักศึกษาสามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล เพื่อให้มีการแก้ไขถ้าเกิดความผิดพลาด 

2) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล 
3) จัดช่องทางรับค าร้องเรียนเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา ได้แก่ ภาควิชา คณะ และงานทะเบียน 

4) จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

     คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากร งบลงทุน และค่าใช้สอยเพ่ือจัดซื้อวัสดุ สารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) หนังสือ/ต ารา 

2) สื่อการเรียนรู้ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ครุภัณฑ์ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) มีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังห้องสมุด 

3) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

2) คณะ/หลักสูตรจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตร เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร  อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุม

ทุกครั้ง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา   

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(ถ้ามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 

 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของขาย

วิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการ

ด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

คีถถถ

ถถถถ

ถถถ 

X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 

 การจัดการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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   ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย

ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
2) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 

3) ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยนักศึกษา 

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

5) ประเมินจากผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

6) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินการ

ตามกลยุทธ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 

3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์

การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 

2) ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิตโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 

4) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตั วบ่ งชี้  (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตรทุกปี 
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2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอนทุกปี 

3) เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การ

สอนทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ส่วนที่ 1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์มุ่งผลิต

มหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เคมีสาขาต่างๆ 

คือ เคมีวิเคราะห์ เคมีสิ่งแวดล้อม เคมี

พอลิเมอร์ เคมีอินทรีย์ และเทคโนโลยี

พลังงาน ในเชิงบูรณาการ สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

ภาคใต้ ประเทศและอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ ตลอดจนผลิตนักวิจัยที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์มุ่งผลิต

มหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เคมีเชิงบูรณา

การในสาขาต่าง ๆ คือ เคมีวิเคราะห์ 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐาน

ชีวภาพ และวัสดุประยุกต์ สามารถใช้

ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนอง

ต่อความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ 

ประเทศและอาเซียนอย่างยั่งยืน 

ตลอดจนผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยจัด

การศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม 

(progressivism) ให้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู้  เน้น

กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active 

learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 

learning) มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและยึด

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ่ง 

มุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับ

ปรัชญาของอุดมศึกษา ปรัชญา

ของมหาวิทยาลัย ปณิธานของ

คณะ และมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพที่เป็นสากล 

ตอบสนองต่อความต้องการใน

หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

รวมถึงการรับใช้สังคมใน

ท้องถิ่นภาคใต้ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

กระทรวงศึกษาธิการ เน้น

ความรู้เคมีในเชิงบูรณาการใน

สาขาต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
ต่อไปนี้ 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ

ต่อไปนี้ 
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนา

นั ก วิ ช า ก า ร ที่ มี ค ว า ม รู้
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

(1) มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ

จรรยาบรรณ วิช าชีพ  สามารถ

วินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม 

ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนอง

ปัญหาต่าง ๆ ตามหลักการ เหตุผล

และค่านิยมที่ดีงาม 

(2) มีความรู้ความสามารถในการสร้าง

องค์ความรู้เชิงบูรณาการทางเคมี

วิเคราะห์ เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีพอลิ

เมอร์ เคมีอินทรีย์ และเทคโนโลยี

พลั งงาน  เพ่ื อตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์สามารถตัดสินใจในการ

ด าเนินงานได้ด้วยตนเอง และ

สามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ 

ได้ด้วยตนเอง 

(4) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มี

ความซับซ้อน มีความรับผิดชอบใน

การด าเนินงานและร่วมมือท างานกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการ

พูด การเขียน การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและประยุกต์ใช้ในการ

ค้นคว้า วางแผนและด าเนินการวิจัย

ทางวิชาการ ตลอดจนการน าเสนอ

งานทีม่ีคุณภาพผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

(1 ) มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ

จรรยาบรรณ วิชาชีพ  สามารถ

วินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม 

ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนอง

ปัญหาต่าง ๆ ตามเหตุผล หลักการ

และค่านิยมที่ด ี

(2) มีความรู้ความสามารถในการสร้าง

องค์ความรู้เชิงบูรณาการคือ เคมี

วิ เคราะห์ประยุกต์  เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

และวัสดุประยุกต์ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่นและ

ประเทศ 

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจในการ

ด าเนินงานได้ด้ วยตนเอง และ

สามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ 

ได้ด้วยตนเอง 

(4) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น  มี ค ว า ม

รับผิดชอบในการด าเนินงานและ

ร่วมมือท างานกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(5) มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง

การพูด การเขียน การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประยุกต์ใช้ในการค้นคว้า วางแผน

และด าเนินการวิจัยทางวิชาการ 

ตลอดจนการน าเสนองานที่มี

คุณภาพผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการ 

ระดับสูงในเชิงบูรณาการด้าน

เคมีในสาขาต่าง ๆ โดยเน้น

กระบวนการวิจัยเพ่ือสามารถ

ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ให ม่ ๆ 

สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทาง

วิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และ

อีกทั้ งนั ก วิ จั ย มี คุณ ธรรม 

จริยธรรม บนพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ

แข่งขันกับนานาชาติได้ 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตร  

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 กับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

หมวดวิชา 

เกณฑ์ขั้นต่ าของ 

สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2563 

(หน่วยกิต) 

แผน ก แบบ ก 1 /  แผน ก แบบ ก 1 (Hi-Fi)    

1. หมวดวิชาบังคับ - - - 
2. หมวดวิชาเลือก                                             - - - 
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                36 36 36 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 

แผน ก แบบ ก 2    

1. หมวดวิชาบังคับ 

2. หมวดวิชาบังคับเลือก 
12 12 

- 

4 

5 

2. หมวดวิชาเลอืก                                               6 9 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                12 18 18 

รวมไม่น้อยกว่า 24 36 36 

แผน ก แบบ ก 2 (Hi-Fi)    

1. หมวดวิชาบังคับ 

2. หมวดวิชาบังคับเลือก 
12  4 

2 

2. หมวดวิชาเลือก                                               6 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                12  24 

รวมไม่น้อยกว่า 24  36 

 

ส่วนที่ 3 รายวิชา  

เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชาบังคับ                                 12 หน่วยกิต 
721-511   การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ        3(2-3-4)  

Instrumental Analysis 
หลักการวิเคราะห์สารโดยใช้เครื่องมือทางเคมีขั้นสูง

1. หมวดวิชาบังคับ                                   4 หน่วยกิต 

721-511   การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ        3(2-3-4)  

               Instrumental Analysis 

 



 

 

105 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี ไฟฟ้าเคมีและเทคนิคอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ปัญหาและการแก้ไขในการวิเคราะห์ข้อมูล   การท า

โครงการวิจัยขนาดเล็ก 

               ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับเลือกของกลุ่มวิชา 

เคมีวิเคราะห์ประยุกต ์

721-526  เทคโนโลยีและการจดัการของเสียอันตราย    3(3-0-6)  

             Hazardous Waste Technology and  

             Management 

 ความหมาย  การจ าแนกประเภทและแหล่งของของเสีย

อันตราย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย การเคลื่อนย้าย

ของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม  หลักปฏิบัติของการจัดการใน

ปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจสอบ การลดปริมาณของเสียอันตรายให้

เหลือน้อยที่สุด การท าให้กลับสู่สภาพเดิมและการน ากลับมาใช้

ใหม่ การควบคุมในโรงงาน การเก็บและการขนย้าย การเลือกและ

การประเมินแหล่งของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบ เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย โดย

วิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  การขจัดของเสียอันตราย

โดยวิธีใช้ความร้อน การท าให้เสถียร การเก็บในดินโดยการฝังกลบ 

และการฟื้นฟูบริเวณที่มีการปนเปื้อน 

721-526  เทคโนโลยีและการจดัการของเสียอันตราย    3(3-0-6)  

             Hazardous Waste Technology and  

             Management 

 

             ย้ายไปอยู่ ในหมวดวิชาบั งคับ เลือกของกลุ่มวิชา

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

721-581  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคม ี                        2(1-2-3) 

Research Methodology in Chemistry 

กรอบแนวคิดการวิจัยทางเคมีในเชิงบูรณาการ การ

เขียนโครงงานวิจัย หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 

หลักสถิติในการวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย และ 

กรณีศึกษา 

721-581  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี                         2(2-0-4) 

              Research Methodology in Chemistry 

 

              ย้ายไปอยู่ ในหมวดวิชาบังคับ เลือกของกลุ่มวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

เดิมไม่ม ี

 

721-582  การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์        2(0-2-4)   

  Thesis Preliminary Study             

             การน าเสนอและส่งโครงร่างงานวิจัย  การวิจัยเชิง

ทดลองเบื้องต้น การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

ทดลอง การสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย และ กรณีศึกษา 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1         1(0-2-1) 

Seminar on Applied Chemistry I 

              นักศึกษาค้นคว้าหัวข้อทางเคมีประยุกต์จากบทความ

ต่าง ๆ ในวารสารเคมีหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติ ในหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน หรือการ

ค้นพบใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอและอภิปรายในช้ันเรียน ภายใต้การ

ควบคุมและช้ีแนะโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการสอน 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1         1(0-2-1) 

             Seminar on Applied Chemistry I 

 

คงเดิม 
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721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2                  1(0-2-1)  

Seminar on Applied Chemistry II 

รายวิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน: 721-593 สัมมนาทาง 
                                               เคมีประยุกต์ 1  

แนวทางเหมือนวิชา 721-593 แต่เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2                    1(0-2-1)  

   Seminar on Applied Chemistry II 

 

คงเดิม 

721-595  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต ์                   2(1-3-2)  

Special Topics in Applied Chemistry 
อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีประยุกต์ 

ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉานในวิชาการ หรือความรู้ใหม่ในเชิง

บูรณาการ ในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

 

ไม่มี   

             เดิมไมม่ีหมวดวิชาบังคบัเลือก 

 

             เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาบังคับ 

2. หมวดวิชาบังคับเลือกของกลุ่มวิชา              5 หน่วยกิต 

- บังคับเลือกกลุ่มระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี (2 หน่วยกิต) 
721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี   2(2-0-4) 

  Research Methodology in Chemistry 

 กรอบแนวคิดการวิจัยทางเคมีในเชิงบูรณาการ การเขียน

โครงงานวิจัย หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย หลัก

สถิติในการวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

ที่ได้จากการทดลอง การสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย และ 

กรณีศึกษา 

 

 

 

เดิมไม่ม ี

 

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย     2(1-2-3) 

             Research Methodology  

  ปรัชญาของวิทยาศาสตร์ การวิจัยในฐานะที่เป็นวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์การเลือกหัวข้อวิจัย การทบทวนและประเมิน

วรรณกรรม จริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ระเบียบ

วิธีวิจัยที่ใช้บ่อยในสาขาของผู้เรียนและตามความสนใจของผู้เรียน 

ได้แก่ สถิติส าหรับการวิจัย การออกแบบการทดลอง วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์  เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณทาง

สังคมศาสตร์ 
 

 

 

 

เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาบังคับ 

 

-บังคับเลือกของกลุ่มวิชา (3 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 

721-511  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ        3(2-3-4)  

             Instrumental Analysis 

             หลักการวิเคราะห์สารโดยใช้เครื่องมือทางเคมีขั้นสูง

ทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี ไฟฟ้าเคมีและเทคนิคอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ปัญหาและการแก้ไขในการวิเคราะห์ข้อมูล  การท า

โครงการวิจัยขนาดเล็ก 
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เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาเลือก 

 

721-515  วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ     3(3-0-6) 

             Physical Methods for Characterization 

  เทคนิคต่าง ๆ ทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ

ของวัสดุ ได้แก่ การเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอ็กซ์ โฟโต

อิเล็กตรอนอิมิสชัน และการกระเจิงแสงของรามาน เทคนิคต่าง ๆ 

ส าหรับการศึกษาลักษณะเฉพาะของพื้นผิวและสัณฐานวิทยา 

ได้แก่ การสะท้อนของรังสีอินฟราเรด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน รวมทั้ง

การวิเคราะห์โดยความร้อนและแสงซินโครตรอน 
 

 

เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาเลือก 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

721-522  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 

             Environmental Biotechnology 

             หลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม การบ าบัด

สารมลพิษทางชีวภาพ กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ า

เสีย กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาบังคับ 

 

721-526 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

           Hazardous Waste Technology and Management 

          ความหมาย  การจ าแนกประเภทและแหล่งของของเสีย

อันตราย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย การเคลื่อนย้าย

ของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม  หลักปฏิบัติของการจัดการใน

ปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจสอบ การลดปริมาณของเสียอันตรายให้

เหลือน้อยที่สุด การท าให้กลับสู่สภาพเดิมและการน ากลับมาใช้

ใหม่ การควบคุมในโรงงาน การเก็บและการขนย้าย การเลือกและ

การประเมินแหล่งของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบ เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย โดย

วิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  การขจัดของเสียอันตราย

โดยวิธีใช้ความร้อน การท าให้เสถียร การเก็บในดินโดยการฝังกลบ 

และการฟื้นฟูบริเวณที่มีการปนเปื้อน 
 

 

เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาเลือก 

 

  

721-557 การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จาก            

             ของเสียชีวภาพ   3(3-0-6)                   

            Biological Waste Treatment and Utilization 

             ชนิด แหล่งและส่วนประกอบของของเสียที่เป็นของแข็ง

และของเหลว การบ าบัดน้ าเสียชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์และ

อุตสาหกรรมและการน าน้ ากลับมาใช้  กระบวนการเก็บของเสีย 

การแยกส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในของเสียและการน ากลับมาใช้ประโยชน ์
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เดิมไม่ม ี

 

กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

721-548  ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์   3(3-0-6) 

             Microbiological Products 

             กระบวนการผลิตสารชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและมีคุณค่า

ทางอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์  การคัดเลือก การเก็บรักษาและ

การพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรม  

สภาวะและกระบวนการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์  การเก็บ

เกี่ยวผลผลิตและการท าให้บริสุทธิ์  ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์

ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่ใหม่และน่าสนใจในระดับอุตสาหกรรม 
 

 

เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาเลือก 

 

721-551  วิศวกรรมชีวเคมี               3(3-0-6) 

   Biochemical Engineering 

              หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใช้

เซลล์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมหัวข้อการเพาะเลี้ยง

จุลินทรีย์แบบแบทช์และต่อเนื่อง  จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาการเร่ง

โดยเอนไซม์  วิถีทางเมทาบอลิซึม จลนศาสตร์ของการใช้สารตั้ง

ต้นและการเกิดผลิตภัณฑ์ การผลิตชีวมวลในการเพาะเลี้ยงเซลล์

จุลินทรีย์ 
 

เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาเลือก 

 

721-554  เทคโนโลยีการแยกและการท าบริสุทธ์ิส าหรับ 

              กระบวนการชีวภาพ         3(3-0-6) 

              Separation and Purification Technology for   

              Bioprocess 

             หลักการและการใช้เทคนิคการแยกและท าบริสุทธิ์สาร

ชีวโมเลกุลที่แยกได้จากกระบวนการชีวภาพ ระบบปฏิบัติการแยก

สารโดยการกรอง การรวมและการตกตะกอน การปั่นเหวี่ยง การ

สกัด การแลกเปลี่ยนไอออน โครมาโตการฟีและการดูดซับ การ

แยกโดยเมมเบรน การกลั่นและเพอแวปพอเรชัน การดูดซึมและ

การเป่าไล่ด้วยแก๊ส และเซลล์อิเล็กโทรไลซิสชนิดใช้เมมเบรน 
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เดิมอยู่ในหมวดรายวิชาเลือก 

 

กลุ่มวิชาวัสดุประยุกต์ 

721-515  วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ     3(3-0-6) 

             Physical Methods for Characterization 

  เทคนิคต่าง ๆ ทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ

ของวัสดุ ได้แก่ การเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอ็กซ์ โฟโต

อิเล็กตรอนอิมิสชัน และการกระเจิงแสงของรามาน เทคนิคต่าง ๆ 

ส าหรับการศึกษาลักษณะเฉพาะของพื้นผิวและสัณฐานวิทยา 

ได้แก่ การสะท้อนของรังสีอินฟราเรด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน รวมทั้ง

การวิเคราะห์โดยความร้อนและแสงซินโครตรอน 
 

 

เดิมไม่ม ี

721-562  โครงสร้างและวัสดุฉลาด 3(3-0-6) 

             Smart Materials and Structures 

             พื้นฐานของวัสดุฉลาด ชนิด โครงสร้าง และสมบัติต่าง 

ๆ โครงสร้างระดับนาโน การเคลือบผิว เซนเซอร์ โลหะผสมที่คืน

รูปร่างได้ วัสดุเซรามิกส์ วัสดุเพียโซอิเล็คตริก สารกึ่งตัวน า พอลิ

เมอร์ทางไฟฟ้า ระบบไฮบริดและเชิงประกอบ และการประยุกต์ใช้ 
2. หมวดวิชาเลือก                                     6 หน่วยกิต 

 
                   

 

 

เดิมไม่ม ี

3. หมวดวิชาเลือก                                     9  หน่วยกิต 

721-510  เทคนิคการสกัดสารตัวอย่างเพื่อการ         
 วิเคราะห ์   3(3-0-6)    

             Sample Extraction Technique for Analysis 

   การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ความเที่ยง 

ความแม่น ร้อยละการกู้คืน การเก็บรักษาตัวอย่างก่อนการ

วิเคราะห์ หลักการของเทคนิคการสกัด การสกัดสารกึ่งระเหยจาก

ตัวอย่างที่เป็นของเหลว การสกัดสารกึ่งระเหยจากตัวอย่างที่เป็น

ของแข็ง การสกัดสารที่ระเหยได้จากตัวอย่างที่เป็นของเหลวหรือ

ของแข็ง 

721-512  แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟี       3(2-3-4)  

Gas and Liquid Chromatography 

             ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเทคนิคโครมาโทกราฟี โดย

เน้นเทคนิคแคปปิลลารีแก๊สโครมาโทกราฟี  เทคนิคโครมาโทกราฟี

ประสิทธิภาพสูง และการประยุกต์เทคนิคโครมาโทกราฟีร่วมกับ

เทคนิค อื่น ๆ ได้แก่ แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี และ

ลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี 

721-512  แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟี       3(2-3-4)  

Gas and Liquid Chromatography 

 

คงเดิม 
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721-513   วิธีทางสเปกโทรสโกป ี                   2(2-0-4)  

 Spectroscopic Methods 

เทคนิคต่าง ๆ ด้านสเปกโทรโฟโตเมตรี  ครอบคลุม

เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชัน  สเปกโทรสโกปี   อิมิส ชัน 

สเปกโทรสโกปี เคมิลูมิเนสเซนส ์ฟอสโฟเรสเซนส์ การกระเจิงและ

การหักเหของแสง 

721-513  วิธีทางสเปกโทรสโกปี                   2(2-0-4)  

Spectroscopic Methods 

 

คงเดิม 

721-514  การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์                    1(1-0-2) 

              Analytical Methods Development 

             การพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ทางเคมีวิเคราะห์ โดยเน้น

ด้านการพัฒนาเทคนิคและการยืนยันความถูกต้องของเทคนิค 

721-514  การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์                    1(1-0-2) 

              Analytical Methods Development 

 

คงเดิม 
721-515  วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัตเิฉพาะ      3(3-0-6) 

Physical Methods for Characterization 

 เทคนิคต่าง ๆ ทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ

ของวัสดุ ได้แก่ การเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอ็กซ์ โฟโต

อิเล็กตรอนอิมิสชัน และการกระเจิงแสงของรามาน เทคนิคต่าง ๆ 

ส าหรับการศึกษาลักษณะเฉพาะของพื้นผิวและสัณฐานวิทยา 

ได้แก่ การสะท้อนของรังสีอินฟราเรด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน รวมทั้ง

การวิเคราะห์โดยความร้อนและแสงซินโครตรอน 

 

 

 

ย้ายไปอยู่หมวดวิชาบังคับเลือก 

721-516  การวิเคราะห์ทางเคมสีิง่แวดล้อม              3(3-0-6) 

Environmental Chemical Analysis  
ภาพรวมของกระบวนการวิเคราะห์สารเคมีในทาง

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บ การรักษา และการเตรียมตัวอย่าง 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ปัญหาในการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยวิธีทางเคม ี

และการใช้เครื่องมือทางเคมีขั้นสูง และการแก้ไขปัญหา การ

จัดการข้อมูลและการรายงานผล 

721-516  การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 

Environmental Chemical Analysis  

 

คงเดิม 

721-517  เทคโนโลยีทางเคมี                               3(3-0-6)  

Chemical Technology 

              ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางเคมี กระบวนการ

ผลิต เทคนิคการแยก การสังเคราะห์ การวิเคราะห์สารเคมีใน

โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความปลอดภัยในโรงงาน ระบบ

คุณภาพ และการทัศนศึกษา 

721-517  เทคโนโลยีทางเคมี                               3(3-0-6)  

Chemical Technology 

 

คงเดิม 
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เดิมไม่ม ี

721-518  วิทยาศาสตร์ของอนุมูลอิสระ          2(2-0-4) 

              Free Radicals Science 

              ความหมายของอนุมูลอิสระ ที่มาของอนุมูลอิสระ ชนิด

ของอนุ มู ล อิ ส ระ  ค วามห มายของส ารต้ าน อนุ มู ล อิ ส ระ  

ความส าคัญของสารต้านอนุมูลอิสระ  ชนิดของสารต้านอนุมูล

อิสระ บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระต่อสุขภาพ กลไกการ

ท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

การหาค่าความเข้มข้นที่สารนั้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งที่ร้อย

ละ 50  
 

 

เดิมไม่ม ี

721-519  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์       3(2-3-4)  

              Special Topics in Applied Analytical     

              Chemistry   

              อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์

ประยุกต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉานในวิชาการ หรือความรู้ใหม่

ในเชิงบูรณาการ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ประยุกต์   
721-521  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                            3(3-0-6)  

Environmental Toxicology 

มลภาวะในสิ่งแวดล้อม ประเภทและแหล่งก าเนิดของ

สารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การท านายความเป็นไปและพฤติกรรม

ของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษของสาร การทดสอบความ

เป็นพิษของสาร การติดตามผลทางชีวภาพในภาคสนาม การก าจัด

สารพิษในสิ่งมีชีวิต การสะสมทางชีวภาพ ตัวช้ีวัดทางชีวภาพ และ

การประเมินความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อม 

721-521  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                            3(3-0-6)  

              Environmental Toxicology 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

721-522  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                  3(3-0-6) 

Environmental Biotechnology 

             หลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม การบ าบัด

สารมลพิษทางชีวภาพ กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ า

เสีย กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

721-522  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                  3(3-0-6) 

Environmental Biotechnology 

 

คงเดิม 

721-523  มลภาวะทางดินและน้ า                         3(3-0-6)  

Soil and Water Pollution 

             ภาพรวมหลักการและการประยุกต์งานด้านปฐพีวิทยา 

โดยเน้นด้านอันตรกิริยาระหว่างดินและน้ า เคมีของน้ าและการ

ละลายของแร่ธาตุ  แร่ธาตุในดิน สมบัติทางเคมีพื้นผิวและ

พฤติกรรมของแร่ธาตุในดิน ไฟฟ้าเคมีของดินและจลนศาสตร์ การ

721-523  มลภาวะทางดินและน้ า                         3(3-0-6)  

Soil and Water Pollution 

 

คงเดิม 
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ควบคุมมลภาวะของสารเคมี เกษตร การท าลายหน้ าดิน 

คอลลอยด์และกระบวนการเคลื่อนย้ายในดิน เทคโนโลยีส าหรับ

การควบคุม 

721-524  มลภาวะทางอากาศ                              3(3-0-6)  

Air Pollution 

              แหล่งก าเนิดของมลพษิทางอากาศ สมบัติทางกายภาพ 

เคมี และชีวภาพของอากาศ  ผลกระทบของสารมลพิษในอากาศ

ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการวัดสารมลพิษใน

อากาศ การควบคุม การวางแผนจดัการและการป้องกันเกี่ยวกับ

คุณภาพอากาศ 

721-524  มลภาวะทางอากาศ                            3(3-0-6)  

 Air Pollution 

 

คงเดิม 

721-525  ปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                1(0-3-0) 

Environmental Toxicology Laboratory 

              ปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม โดย

เน้นความเป็นพิษของสาร การทดสอบความเป็นพิษของสารบาง

ชนิด ในห้อง ปฏิบัติการและภาคสนาม การวิเคราะห์สารพิษในสิ่ง 
แวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการประเมินผล 

 

ไม่ม ี

 

ปรับเป็น 

721-525 เทคโนโลยีการบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย 

 721-525   เทคโนโลยีการบ าบดัและการจัดการ   
 ขยะมูลฝอย 3(3-0-6)  

  Solid Waste Treatment Technology and 

Management 

               แหล่งก าเนิด  การจ าแนกชนิด ปริมาณ และสมบัติ

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของมูลฝอยทั่วไปและของเสีย

อันตราย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยที่

แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การขนส่ง การคัดแยกขยะมูลฝอย 

และการน ากลับมาใช้ใหม่  กระบวนการบ าบัด  การฝังกลบอย่าง

ถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ย การเผาไหม้ การควบคุมมลพิษ

และการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบาย

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย   
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721-526 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

           Hazardous Waste Technology and Management 

          ความหมาย  การจ าแนกประเภทและแหล่งของของเสีย

อันตราย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย การเคลื่อนย้าย

ของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม  หลักปฏิบัติของการจัดการใน

ปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจสอบ การลดปริมาณของเสียอันตรายให้

เหลือน้อยที่สุด การท าให้กลับสู่สภาพเดิมและการน ากลับมาใช้

ใหม่ การควบคุมในโรงงาน การเก็บและการขนย้าย การเลือกและ

การประเมินแหล่งของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบ เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย โดย

วิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  การขจัดของเสียอันตราย

โดยวิธีใช้ความร้อน การท าให้เสถียร การเก็บในดินโดยการฝังกลบ 

และการฟื้นฟูบริเวณที่มีการปนเปื้อน 

 

 

 

 

 

 

ย้ายไปอยู่หมวดบังคับเลือก 

721-527  การประเมินผลกระทบและความเสีย่ง 

             ด้านสิ่งแวดล้อม                                   3(3-0-6)  

 Environmental Impact Assessment and Risk 

Assessment 

            หลั กการและกระบวนการประ เมิ น ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบ การประเมินความ

เสี่ยงจากสารเคมี สารอันตราย สารพิษ และอุบัติภัยต่าง ๆ การ

ประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ

มนุษย์และระบบนิเวศ  การใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินความเสี่ยง เพื่อการตัดสินใจในการหามาตรการลดและ

ป้องกันความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความ

เสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 

721-527  การประเมินผลกระทบและความเสี่ยง 

             ด้านสิ่งแวดล้อม                                   3(3-0-6)  

 Environmental Impact Assessment and Risk 

Assessment 

 

คงเดิม 

721-528  เทคโนโลยีการบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม           2(2-0-4)  

Environmental Remediation Technology 
ภาพรวมของเทคนิคต่าง ๆ ที่ ใช้กันมากในการบ าบัด

แหล่งที่มีการปนเปื้อน โดยเน้นถึงทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และ

ข้อจ ากัด ของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการอภิปราย

ตัวอย่างการบ าบัด ณ แหล่งที่มีการปนเปื้อน และเทคนิคใหม่ ๆ 

ในการบ าบัด 

721-528  เทคโนโลยีการบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม           2(2-0-4)  

Environmental Remediation Technology 
 

คงเดิม 
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เดิมไม่ม ี

721-529  เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย                     3(3-0-6) 

              Wastewater Treatment Technology          

               แหล่งก าเนิด  การจ าแนกชนิด ปริมาณ และสมบัติ

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของมูลฝอยทั่วไปและของเสีย

อันตราย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยที่

แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การขนส่ง การคัดแยกขยะมูลฝอย 

และการน ากลับมาใช้ใหม่  กระบวนการบ าบัด  การฝังกลบอย่าง

ถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ย การเผาไหม้ การควบคุมมลพิษ

และการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบาย

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหลัก

ของประเทศและท้องถิ่น   

 

  

 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-530 เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ         3(3-0-6) 

 Anaerobic Digestion Technology 

            ชุมชนจุลินทรีย์ไร้อากาศ เทอร์โมไดนามิกส์ในระบบการ

ย่อยสลายไร้อากาศ แบบจ าลองถังปฏิกรณ์และจลนพลศาสตร์ 

การย่อยสลายไร้อากาศสองขั้นตอน และการย่อยสลายไร้อากาศ

สถานะของแข็ง การเพิ่มการประสิทธิภาพการย่อยสลายไร้อากาศ

โดยการย่อยสลายร่วมและการส่งเสริมปฏิกริยาการถ่ายโอน

อิ เล็กตรอนโดยตรงระหว่างกลุ่ มจุลินทรีย์  กรณี ศึกษาใน

อุตสาหกรรมหลักของประเทศและท้องถิ่น   

 

721-531  การดัดแปลงทางเคมีของยางธรรมชาต ิ
             และการประยุกต์ใช้                              3(3-0-6)  

Modification of Natural Rubber and 

Applications 

โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ  การดัดแปลงทาง

เคมีของยางธรรมชาติ  ได้แก่  ไฮโดรจิเนชัน ฮาโลจิเนชัน ไซไคล

เซชัน อิพอกซิเดชัน และมาเลไนเซชันของยางธรรมชาติ  การ

เตรียมยางธรรมชาติเหลวและยางโปรตีนต่ ารวมถึงเทคนิคใหม่ ๆ 

และการประยุกต์ใช้ของน้ ายางดัดแปลงชนิดต่าง ๆ 

 

คงเดิม 
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721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์                          3(3-0-6) 

 Polymer Science 

แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โครงสร้าง 

สมบัติและการประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่น

และแบบเติม ตลอดจนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบ Atom-

transfer radical (ATRP) แ บ บ  Reversible addition-

fragmentation chain transfer และแบบ Click 

 

คงเดิม 

 

721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด์                             3(3-0-6)  

Polymer Colloids 

ความหมายและความส าคัญของพอลิเมอร์คอลลอยด์  

ปฏิกิริยา และกระบวนการที่ใช้ เตรียมพอลิเมอร์คอลลอยด์ กลไก

การเกิดอนุภาคพอลิเมอร์คอลลอยด์ ความเสถียรของพอลิเมอร์

คอลลอยด์ โครงสร้างสัณฐานและการตรวจลักษณะเฉพาะของพอ

ลิเมอร์คอลลอยด์ พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ในทางการค้า รวมทั้งการ

ประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 

 

คงเดิม 
 

721-534  วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ                           3(3-0-6) 

Biopolymer Materials 

ความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์ที่ได้จากพืช โปรตีนจากพืช 

น้ ามันพืช แป้ง และเส้นใยเซลลูโลส กระบวนการแปรรูปพอลิ

เมอร์จากพืช วิธีการดัดแปรทางเคมีของพอลิเมอร์จากพืช และ

การใช้ประโยชน์ วัสดุเชิงประกอบ โฟม พอลิเมอร์ย่อยสลายได้

ทางชีวภาพ กาว และสารเคลือบผิว 

 

 

 

คงเดิม 
 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-535   มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและ 

 ความปลอดภัย                                 3(3-0-6)    3(3-0-6) 
                Environmental Management and Safety    

                Standards  Environmental Management and Safety Standards 

               หลักการและความส าคัญของมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

การช้ีบ่ งและประเมินความ เสี่ ยงด้ านความปลอดภั ยและ

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการท างาน กฎหมายและนโยบาย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จริยธรรมส าหรับวิศวกรรม

ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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เดิมไม่ม ี

721-536  การจัดการคาร์บอน                             3(3-0-6) 

             Carbon Management 

             วัฏจักรแก๊สเรือนกระจก ชนิดและหน่วยวัดของ

คาร์บอน การประเมินสมรรถนะการปล่อยคาร์บอน การติดตาม

คาร์บอน การลดและการชดเชยคาร์บอน การประเมินวฏัจักรชีวิต

ของผลิตภณัฑ์ ฉลากคาร์บอน การค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

มาตรฐานการปล่อยแก๊สเรือนกระจก การจัดการคาร์บอนส าหรบั

อุตสาหกรรม 
 721-537  การติดตามและควบคุมการผลิตแก๊สชีวภาพ  3(3-0-6) 

            Biogas Production Process Monitoring and   

            Control 

พารามิ เตอร์กระบวนการ  การวิ เคราะห์ ชุมชนจุลิ นทรีย์ 

แบบจ าลองจลนพลศาสตร์และถังปฏิกรณ์ การจ าลองและการหา

สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ การติดตามและควบคุม

กระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศและท้องถิ่น   

 721-538   การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ

     Biogas Upgrading and Utilization       3(3-0-6) 

เทคโนโลยีและการออกแบบการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพ การ

ดูดซับแบบสลับความดัน  การดูดซึม  เทคโนโลยี เมมเบรน 

เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ  การใช้

ประโยชน์แก๊สชีวภาพในรูปของแก๊สชีวภาพที่ผ่านการปรับปรุง

คุณภาพ แก๊สมีเทนชีวภาพ ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

กระบวนการเปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลวและอื่น ๆ กรณีศึกษาใน

อุตสาหกรรมหลักของประเทศและท้องถิ่น   

 

 

เดิมไม่ม ี

721-539  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  

             Special Topics in Environmental Technology 

             อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉานในวิชาการ หรือความรู้

ใหม่ในเชิงบูรณาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 
721-541  เคมีของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ                    3(3-0-6)  

Chemistry of Natural Products 

โครงสร้าง และวิถีชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ ได้แก่  ลิปิด ฟีนอลิก คาร์โบ ไฮเดรท กรดอะมิโน แอล

คาลอยด์ และเทอร์ปีน กระบวนการแยกให้บริสุทธิ์ การหา

721-541  เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                    3(3-0-6)  

Chemistry of Natural Products 

 

คงเดิม 
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โครงสร้างด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี การสังเคราะห์และฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ 

721-542  เคมีอินทรีย์ขั้นสูง                                 3(3-0-6) 

Advanced Organic Chemistry 

             ทฤษฎีและกลไกปฏิกิรยิาต่าง ๆ หมู่ปกป้อง การ

สังเคราะห์เทียบเท่า และการสังเคราะห์แบบอสมมาตร 

 

ไม่ม ี

ปรับเป็น 721-542  อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 
 

 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-542  อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์                

             เสริมอาหาร   3(3-0-6) 

             Functional Foods and Nutraceuticals 

             นิยาม ประโยชน์ และบทบาทความส าคัญของอาหาร

เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แหล่ง   ก าเนิด สมบัติทาง

เคมี การออกฤทธิ์ และเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตอาหารเพื่อ

สุขภาพและผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร เช่น โปรไบโอติก  พรีไบโอติก  

สารต้านอนุมูลอิสระ  เส้นใยอาหาร  อาหารเสริมวิตามินและเกลือ

แร่  รวมถึงตัวอย่างการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและพืชท้องถิ่นภาคใต้ 
721-543  สเปกโทรสโกปีข้ันสูงในเคมีอินทรีย์            3(3-0-6)  

Advanced Organic Spectroscopy  

เทคนิคทันสมัยของสเปกโทรสโกปีในการตรวจหา

โครงสร้างสารอินทรีย์ที่มีความซับซ้อน เน้นวิธีการทางนิวเคลียร์

แมกเนติกเรโซแนนซ์  แมสสเปกโทรเมตรี อัลตราไวโอเลต 

อินฟราเรด และการหาสเตอริโอเคมีโดยอาศัยสมบัติทางแสง ใน

งานทางด้านเคมีอินทรีย์ และการตีความโครงสร้างขั้นสูง 

 

 

ไม่ม ี

ปรับเป็น 721-543 การผลิตทางเคมีชีวภาพ 

 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-543  การผลิตทางเคมีชีวภาพ                         3(3-0-6)         

             Bio-chemicals Production 

             เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมบนฐานการผลิตทางชีวภาพ

เบื้องต้น ชีวมวลในประเทศไทย การแปรสภาพชีวมวลและฐาน

การผลิตทางชีวภาพ วิถีเมทาบอลิกเบื้องต้นและวิศวกรรมเมทา

บอลิกในการผลิตทางชีวภาพ วัสดุลิกโนเซลลูโลสและวิธีการแปร

สภาพเบื้ องต้นและตัวยับยั้ ง  ผลผลิตทางชีวภาพจากยีสต์ 

แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ใช้แสง และที่มีศักยภาพในประเทศไทย 

กระบวนการผลิตทางชีวภาพ 
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721-544  เคมีของยา  3(3-0-6) 

Medicinal Chemistry  

             แนวคิดเกี่ยวกับเคมีของยา รูปแบบทางเคมีอินทรีย์ของ

การออกแบบยาและการพัฒนายา ประเภทต่าง ๆ ของยา หลัก

เบื้องต้นทางเคมีฟิสิกส์ของการออกฤทธิ์ยา กลไกการออกฤทธิ์ยา 

โครงสร้างมูลฐานทางโมเลกุลของการออกฤทธิ์ยา โครงสร้างทาง

เคมีที่เกี่ยวพันกับการออกฤทธ์ิยา ยาสมุนไพร 

721-544  เคมีของยา  3(3-0-6) 

Medicinal Chemistry  

 

คงเดิม 
 

721-545  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง                        3(3-0-6) 

Cosmetic Science  

รูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้น

ผมและผิวหนัง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สารเติมแต่ง รูปแบบของ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ในการผลิต เครื่องส าอาง  

ความส าคัญ และการประยุกต์ใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

การออกสูตรและประเมินผลิตภัณฑ์ ประเด็นทางด้านกฎหมาย

ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

แนวโน้มกระแสทางด้านเครื่องส าอาง 

721-545  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง                      3(3-0-6) 

             Cosmetic Science 

 

 

คงเดิม 

721-546  การสังเคราะห์ทางเคมอีินทรีย์สมัยใหม่       2(2-0-4)  

Modern Organic Synthesis  

             การสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบทันสมัยโดยเน้นการ

วางแผนและกระบวนการสังเคราะห์สารชนิดใหม่  ๆ และการ

ประยุกต์ใช้งาน 

 

ไม่ม ี

ปรับเป็น 721-546 การผลิตสารโอลโีอเคมีและการประยุกต์ใช้งาน 

 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-546  การผลิตสารโอลีโอเคมีและการ                 

              ประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6) 

              Oleo-chemicals Manufacture and Applications 

              ทฤษฎีพื้นฐานของสารโอลีโอเคมี ผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี 

และอุตสาหกรรมน้ ามันสมัยใหม่ สารลดแรงตึงผิวฐานอนุภาค

ประจุบวกและประจุลบ การผลติสารลดแรงตึงผิว สารหล่อลื่นและ

สารไฮดรอลิก เช้ือเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากน้ ามันพืชและไขมัน 

การใช้ประโยชน์ของสารโอลีโอเคมีในภาคอุตสาหกรรม  การ

วิเคราะห์สารโอลีโอเคมี การวิเคราะห์สารโอลีโอเคมี สารเคมีชนิด

ใหม่ของน้ ามันและไขมัน สารโอลีโอเคมีและสิ่งแวดล้อม 
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เดิมไม่ม ี

721-547  เทคโนโลยีน้ ามันและไขมันข้ันสูง       3(3-0-6) 

  Advances in Technology of Oils and fats 

  การพัฒนาแนวใหม่ในโรงงานและกระบวนการผลิต

ของกระบวนการเติมไฮโดรเจนในน้ ามัน การแยกน้ ามันโดยใช้เมม

เบรน เทคโนโลยีทางเลือกของตัวท าละลายส าหรับการสกัดด้วย

วิธีใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพของการพัฒนาน้ ามันและเมล็ดน้ ามัน 

ส าหรับสารโอลีโอเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการที่

มีประสิทธิการใช้พลังงานการใช้ประโยชน์จากของเสีย 
 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-548  ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์          3(3-0-6) 

  Microbiological Products 

กระบวนการผลิตสารชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและมีคุณค่า

ทางอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์  การคัดเลือก การเก็บรักษาและ

การพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรม  

สภาวะและกระบวนการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์  การเก็บ

เกี่ยวผลผลิตและการท าให้บริสุทธิ์  ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์

ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่ใหม่และน่าสนใจในระดับอุตสาหกรรม 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-549 มาตรฐานในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

            Standards for Industry and Laboratory 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมและ

ห้องปฏิบัติการและการน าไปใช้ ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน เอกสารที่ เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน มาตรฐานใหม่ ๆ และการควบคุมคุณภาพที่น่าสนใจใน

อุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ  

 

                                    

 

เดิมไม่ม ี

721-550  หัวข้อพิเศษทางผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ          3(3-0-6) 

              Special Topics in Bio-based products 

              อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อท่ีน่าสนใจทางผลิตภัณฑ์ฐาน

ชีวภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉานในวิชาการ หรือความรู้ใหม่

ในเชิงบูรณาการ ในสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

721-551 วิศวกรรมชีวเคมี                                  3(3-0-6) 

 Biochemical Engineering 

   หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใช้

เซลล์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมหัวข้อการเพาะเลี้ยง

จุลินทรีย์แบบแบทช์และต่อเนื่อง  จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาการเร่ง

โดยเอนไซม์  วิถีทางเมทาบอลิซึม จลนศาสตร์ของการใช้สารตั้ง

ต้น การเกิดผลิตภัณฑ์และการผลิตชีวมวลในการเพาะเลี้ยงเซลล์

 

 

ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับเลือกของ 

กลุ่มวิชาผลิตภณัฑ์ฐานชีวภาพ 
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จุลินทรีย์ 

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ               3(3-0-6) 

  Bio-Energy Technology 

             หลักพื้นฐานของเทคโนโลยี เช้ือเพลิงชีวภาพและ

พลังงานชีวภาพ วัตถุหมุนเวียน การหามาได้และลักษณะส าหรับ

การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ/พลังงานชีวภาพ กระบวนการชีวเคมี

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง การผลิตเอทานอล 

บิวทานอล มีเทน ไฮโดรเจน และไบโอดีเซล ผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อมจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการเพิ่มมูลค่า

ของของเสียด้วยการผลิตเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพ กรณีศึกษาส าหรับ

การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 

721-552 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ               3(3-0-6) 

 Bio-Energy Technology 
 

 

คงเดิม 

721-553  การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์     
             ชีวภาพ                                              3(3-0-6) 

 Biochemical Reactor Analysis and Design  

             การประยุกต์การดลุมวลสาร/พลังงานและจลนศาสตร์

ปฏิกิริยาเพื่อการออกแบบ การวิเคราะห์ การสร้างแบบจ าลอง 

และการขยายขนาดของเครื่องปฏกิรณ์ชีวภาพเพื่อการเพาะเลี้ยง

จุลินทรีย ์

721-553  การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์    
             ชีวภาพ                                              3(3-0-6) 

 

คงเดิม 

721-554  เทคโนโลยีการแยกและการท าบรสิุทธ์ิ           
             ส าหรับกระบวนการชีวภาพ                     3(3-0-6) 

 Separation and Purification Technology for   

             Bioprocess 

             หลักการและการใช้เทคนิคการแยกและท าบรสิุทธ์ิสาร

ชีวโมเลกลุที่แยกได้จากกระบวนการชีวภาพ 

ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับเลือกของ 

กลุ่มวิชาผลิตภณัฑ์ฐานชีวภาพ 

 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม ่
721-554 เทคโนโลยีการแยกและการท าบรสิุทธ์ิส าหรับ 

           กระบวนการชีวภาพ                              3(3-0-6)  3(3-0-6) 

 Separation and Purification Technology for  

            Bioprocess 

             หลักการและการใช้เทคนิคการแยกและท าบรสิุทธ์ิสาร

ชีวโมเลกลุที่แยกได้จากกระบวนการชีวภาพ ระบบปฏิบัติการแยก

สารโดยการกรอง การรวมและการตกตะกอน การปั่นเหวี่ยง การ

สกัด การแลกเปลี่ยนไอออน โครมาโตการฟีและการดูดซับ การ

แยกโดยเมมเบรน การกลั่นและเพอแวปพอเรชัน การดูดซมึและ

การเป่าไลด่้วยแก๊ส และเซลล์อิเลก็โทรไลซิสชนิดใช้เมมเบรน 

 

721-555  เทคโนโลยีของเอนไซม ์                           3(3-0-6) 

 Enzyme Technology 

             โครงสร้างทางเคมีของเอนไซม์ จลนศาสตร์และกลไก

721-555  เทคโนโลยีของเอนไซม์                            3(3-0-6) 

 Enzyme Technology 
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การท างานของเอนไซม์ การควบคมุและการผลิตเอนไซม์ การสกดั

และการท าบริสุทธ์ิเอนไซม์ การตรงึเอนไซม์ การประยุกต์ใช้

เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 

คงเดิม 

721-556  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน                 3(3-0-6) 

 Waste Conversion to Energy  

             การเผาไหม้พื้นฐาน การเผาของเสียชุมชนชนิดของแข็ง 

ของเสียอันตรายและสลัดจต์ามลักษณะเฉพาะของของเสีย การ

ค านวณค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเสียและการน าความ

ร้อนไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการเปลีย่นของเสียจากภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมเป็นความร้อน แก๊ส และเชื้อเพลิงเหลว 

721-556  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน                 3(3-0-6) 

 Waste Conversion to Energy  

 

คงเดิม 

721-557  การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จาก              
             ของเสียชีวภาพ                              3(3-0-6) 

 Biological Waste Treatment and Utilization 

             ชนิด แหล่งและส่วนประกอบของของเสียที่เป็นของแข็ง

และของเหลว การบ าบัดน้ าเสียชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์และ

อุตสาหกรรมและการน าน้ ากลับมาใช้  กระบวนการเก็บของเสีย 

การแยกส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในของเสียและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

 

 

ยา้ยไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับเลือกของ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

721-561  การเร่งปฏิกิริยา                      3(3-0-6) 

Catalysis 

              ห ลั กก ารของตั ว เร่ งป ฏิ กิ ริ ย า  ก ารดู ด ซั บ แล ะ

จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาที่พื้นผิว  กลไกของการเร่งปฏิกิริยา 

จลนศาสตร์ทางปฏิกิริยาของการเร่งปฏิกิรยิาแบบเอกพันธุ์และวิวธิ

พันธุ์ เคมีพื้นผิว การท าลายความเป็นตัวเร่ง การเลือกเกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์หลัก  รูปแบบอย่างง่ายของความว่องไวในการท า

ปฏิกิริยา ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งในอุตสาหกรรม 

721-561  การเร่งปฏิกิริยา                      3(3-0-6) 

Catalysis 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-563   การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง                     3(3-0-6)

   Photocatalysis  

              หลักการของการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง การจ าแนก

ปฏิกิริยาเชิงแสง การส่งผ่านพลังงาน การ ส่งผ่านอิเล็กตรอน และ

การไวต่อสิ่งเร้า กระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ที่ใช้แสง กลไก

การเกิดปฏิกิริยา เคมีที่ใช้แสง และสารมัธยันตร์ การตรวจสอบ

ลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงวิวิธพันธุ์และการ 

ประยุกต์ 
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เดิมไม่ม ี

721-564   เคมีพื้นผิวของวัสดุ                            3(3-0-6)

   Surface Chemistry of Materials 

          สมบัติเบื้องต้นของเคมีพื้นผิว ความตึงผิว รอยต่อ

ระหว่างผิวของ ของแข็ง-แก๊ส และ ของแข็ง-ของเหลว อุณหพล

ศาสตร์ของพื้นผิววัสดุ ทฤษฎีการดูดซับบนพื้นผิว ตัวดูดซับและ

การพัฒนาตัวดูดซับ การวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและการกระจายตัว

ของรูพรุนของวัสดุตัวดูดซับ การวิเคราะห์ภาพพื้นผิววัสดุโดย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไอโซเทอร์มการดูดซับ จลนศาสตร์

ของการดูดซับ กลไกของดูดซับ การประยุกต์ใช้การดูดซับ 

 

 

เดิมไม่ม ี

721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบ                 3(3-0-6)                                          

   Nano Materials and Composites 

              ที่มาและความก้าวหน้าในวัสดุระดับนาโน และทฤษฎี

ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุนาโน วัสดุเชิงประกอบ และวัสดุเชิงประกอบ

นาโน การจัดจ าแนกและวิธีการผลิตวัสดุเชิงประกอบนาโน การ

ตรวจสอบลักษณะเฉพาะและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบ

นาโน การประยุกต์ใช้งานของวัสดุเชิงประกอบนาโน 

 

เดิมไม่ม ี

721-566  วิธีทางเคมีส าหรับดัดแปลงวัสดุ         3(3-0-6) 

  Chemical Modification for Materials  

  เทคนิคต่าง ๆ ทางเคมีในการปรับปรุงสมบัติเฉพาะของ

วัสดุ ได้แก่ การเตรียม การสังเคราะห์  การท าปฏิกิริยา การ

เปลี่ยนหมู่ฟั งก์ ชัน  การกราฟต์และกระบวนการผลิตทาง

อุตสาหกรรมเคมี 

 

เดิมไม่ม ี
721-567  หัวข้อปัจจุบันส าหรับวัสดุประยุกต์         3(3-0-6) 

   Current Issue for Applied Materials 

              อภิปรายปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจทางวัสดุประยุกต์ 

ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกฉานในวิชาการ หรือความรู้ใหม่ในเชิง

บูรณาการ ในสาขาวิชาวัสดุประยุกต์ 

747-501  สถิติส าหรับงานวิจัย         3(2-2-3)  

Statistics for Research 

             การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การ

แจกแจงของตัวแปร การแจกแจงของการสุ่ม การประมาณค่าและ

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่ม 

การทดสอบความเป็นอิสระ และกลยุทธ์ส าหรับการเลือกระเบียบ

วิธีวิจัยที่เหมาะสม 

747-501  สถิติส าหรับงานวิจัย          3(2-2-3)  

Statistics for Research 

 

คงเดิม 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                              4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                              
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เดิมไม่ม ี

 

 

แผน ก แบบ ก 2 (Hi-Fi)                               24 หนว่ยกิต 

721-590  วิทยานิพนธ์                                   24(0-72-0) 

Thesis 

 
แผน ก แบบ ก 1                                   36 หน่วยกิต 
 721-591  วิทยานิพนธ์                                 36(0-108-0) 

 Thesis 

               การค้นคว้าวิจัยระดับสูงในเชิงบูรณาการทางเคมี

สาขาต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของวัสดุและ

พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ

โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

แผน ก แบบ ก 1 /  แผน ก แบบ ก 1 (Hi-Fi)                                                    

                                                               36 หน่วยกิต 

721-591  วิทยานิพนธ์                                   36(0-108-0) 

Thesis 

 

 

 

แผน ก แบบ ก 2                                       18 หน่วยกิต

721-592  วิทยานิพนธ์                                    18(0-54-0)  

Thesis  

              การค้นคว้าวิจัยระดับสูงในเชิงบูรณาการทางเคมี 

สาขาต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของวัสดุและ

พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ

โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

แผน ก แบบ ก 2                                       18 หน่วยกิต

721-592  วิทยานิพนธ์                                     18(0-54-0)  

Thesis  

 

คงเดิม 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา   เรืองแสง  คณะเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร

บ้าง 

หลักสูตรตอบสนองต่อ First S-curve (อุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ) และ New S-curve 

(อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ) โครงสร้าง

หลักสูตรได้พัฒนาเป็น 4 สาขา ซึ่งแต่ละสาขาก็ตอบสนอง 

New S-curve เป็นอย่างดี 

 

 

 

รับทราบ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        4 สาขาท่ีหลักสูตรได้พฒนานั้น สามารถพัฒนา

ก าลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นภาคใต้ได้อย่าง

ดี แต่อยากให้เน้นการเปิดวิชาที่เก่ียวข้องกับการแปรรูป

และ/หรือ อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ ยางพาราและปาล์ม

น้ ามันเพื่อให้ได้เคมีชีวภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนขึ้น 

 

 

 

รับทราบ 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้มี

ความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย

เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอก

ประเทศ และทา่นมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ เน้นวิธีวิเคราะห์มาก

จนเกือบจะเหมือนในภาควิชาเคมี ควรจะเปิดวิชาเคมี

วิเคราะห์ประยุกต์ท่ีสามารถใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา 

หรือวิชาที่จะใช้ประโยชน์จากยางพาราโดยวิธีทางเคมีด้วย 

ในสาขาอ่ืนนั้น เนื้อหา OK  

แต่มขี้อสังเกตุว่า ชื่อ “เคมีประยุกต์” นั้น ไม่ได้สื่อให้

1. ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาจะมีการ

สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

หลักในท้องถิ่นภาคใต้ เช่น อุตสาหกรรม

ยางพารา  อุตสากรรมปาล์ม น้ ามัน ตาม

คุณ PLO4 และ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของบัณฑิตของหลักสูตรเคมีประยุกต์ที่

ระบุไว้ว่า ให้ตอบสนองความต้องการของ

ประเทศและอุตสาหกรรมท้องถิ่น 

2. หลักสูตรเคมีประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่เน้น

การน าความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้เพ่ือใน

สาขา ทั้ ง  4  สาขาคื อ   เคมี วิ เคราะห์
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

เห็นสาขาอีก 3 สาขาที่แยกย่อยออกมา (เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ และ วัสดุประยุกต์) 
 

ประยุกต์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

ฐานชีวภาพ และ วัสดุประยุกต์ ซึ่งรายวิชา

และการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ในแต่ละ

สาขานั้นเน้นการน าวิชาเคมีเป็นหลักและ

บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น 
4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน        5    ใช่         

� ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

        มีความชัดเจนดี 

  

 

 

รับทราบ 

    4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

                                                  5    ใช่         

�  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ไม่สามารถประเมินได้ เพราะในเล่มหลักสูตรไม่ได้

ระบุภารกิจของคณะ 

 

 

 

รับทราบ 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา

และสังคม 

                                                  5   ใช่          

�  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ตอบสนองชัดเจน 

 

 

รับทราบ 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

                                                 5    ใช่         

�  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

มีการวางแผผนหลักสูตรให้เห็นว่าตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์แต่ละข้ออย่างชัดเจน 

 

 

 

รับทราบ 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง                                                                       

                                                5   ใช ่          

� ไม่ใช่ 

1. เพ่ิมวิชา 721-552, 721-556 และ 721-
557 ไว้เป็นวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมแล้ว (หน้า23) 

2. รายวิชาในกลุ่มวัสดุประยุกต์ที่มีเนื้อหาที่
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เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

        มีการเปิดวิชาเลือกของแต่ละสาขาที่เหมาะสม แต่ขอ

เสนอแนะให้วิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนั้น 

ควรมีวิชา 721-552  721-556 และ 721-557 มาใส่เพิ่ม

ด้วย ในกลุ่มวิชาวัสดุประยุกต์ ควรจะเพ่ิมวิชาเลือกท่ีมีการ

น ายางพารามาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นวัสดุ/ ผลิตภัณฑ์ต่าง 

ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมในพ้ืนที่ด้วย 

ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับการ

แปรรูป ยางพารา ได้แก่ วิชา 721-531 และ 

721-534 อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้ ใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชาจะมีการ

สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลัก

ใน ท้ อ งถิ่ น ภ าค ใต้  เช่ น  อุ ตส าห กรรม

ยางพารา  อุตสากรรมปาล์ม น้ ามัน ตามคุณ 

PLO4 และ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

บัณฑิตของหลักสูตรเคมีประยุกต์ที่ระบุไว้ว่า 

ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและ

อุตสาหกรรมท้องถิ่น 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา

สาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

มีความสัมพันธ์ดีแล้ว ให้ดูข้อเสนอแนะในข้อ 4 

 

 

 

รับทราบ 

 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตรมี

ความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อยเพียงใด และ

ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

มีความครอบคลุมดีแล้ว 
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7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตร

ควรเป็นอย่างไร 

ควรจะเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมภาคใต้ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา อาหาร

ทะเล เป็นต้น โดยเฉพาะการหาจุดเด่นของบัณฑิตท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติของ

ภาคใต้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมในภาคใต้ เช่น อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 

      ในหลักสูตรออกแบบรายวิชาที่สอดแทรก

การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม

ภาคใต้และเน้นหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ท างานวิจัย

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและ

ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 

หลักสูตรได้ เพ่ิมเติมเรื่องการเน้นการผลิต

บัณฑิตที่ตอบสองต่อท้องถิ่นภาคใต้ ไว้ใน PLO 

4 (หน้า 58)   

คุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของบัณฑิตของ

หลักสูตรเคมีประยุกต์ ข้อ 3 (ตาราง ค-1-7 

ห น้ า  1 8 1 )  แ ล ะ ใ น 

Knowledge/Attitude/Skill (KAS) (ต าราง 
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ค-1-8 หน้า 182) 
8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

Ok 

  

 
รับทราบ 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร (เช่น การจัดสาขาวิชาเอก 

การจัดหมวดวิชาพ้ืนฐาน/บังคับ/เอก/เลือก) 

หลักสูตรมีแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 

และมี  non-degree แบบโมดูลโดยไม่ได้ระบุแผนการ

ศึกษาแบบโมดูล โดยละเอียด เช่นไม่ได้ระบุแผนการรับ

นักศึกษาแบบโมดูล ไม่ได้ระบุจ านวนหน่วยกิตของโมดูล 

และอ่ืน ๆ (เช่นค่าเทอม เก็บเท่ากับแผน ก1 ก2 หรือไม่) 

เป็นต้น จึงอยากให้ระบุในส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโมดูลให้

ชัดเจนขึ้น 

     ได้ เ พ่ิ ม ร าย ล ะ เอี ย ด เกี่ ย ว กั บ โม ดู ล 

(ภาคผนวก ค-4)  ได้แก่  หน่วยกิต ของโมดูล  

รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล คุณสมบัติ

ของนักศึกษาค่าเทอม ส าหรับ non-degree 

แบบโมดูล 
 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร) 

        อยากให้เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือเน้น

อุตสาหกรรมในภาคใต้ อาจจะเป็นการแปรรูปทรัพยากร

ชีวภาพที่มีในภาคใต้ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นวัสดุ

อ่ืน ๆ (เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ) รวมทั้งการบ าบัดมลพิษที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งให้ดูข้อเสนอแนะ

ในข้อ 4.5 ด้วย 

1.  รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ระบุไว้ในค าอธิบาย

รายวิชาที่เกี่ยวกับการแปรรูปทรัพยากร

ชีวภาพที่มีในภาคใต้ เช่น ยางพารา ปาล์ม

น้ ามัน เป็นวัสดุอ่ืน ๆ (เคมีชีวภาพ วัสดุ

ชีวภาพ) ได้แก่ วิชา 721-531 721-542 

721-546 721-547 

2. เพ่ิมเนื้อหากรณีศึกษา การแปรรูป

ทรัพยากรชีวภาพที่มีในภาคใต้รวมทั้งการ

บ าบัดมลพิษที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ดั งกล่ าว ในรายวิชา721-529, 721-530, 

721-537, 721-538 
8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ comprehensive 

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ) 

    การคัดเลือกนักศึกษาใช้เกณฑ์เกรดเฉลี่ย 3.0 

ขึ้นไปส าหรับแผน ก1 (by research) เกรดที่ตั้งต่ าไปมั้ย 

ควรจะใช้เกณฑ์ 3.25 ขึ้นไปจะดีกว่ามั้ย 

      ทางกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้

พิจารณาแล้วว่าการตั้งเกรดที่ 3.0 ส าหรับการ

รับ นั ก ศึ กษ าแผน  ก  นั้ น เห ม าะสมแล้ ว 

เนื่องจากนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ที่เกรด 

3.00 ขึ้น ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน

หลักสูตรนี้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมโอกาส

ให้นักศึกษา 
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8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ      - 
1. ข้อ 5.2 ภาษาท่ีใช้ ได้ระบุว่าเป็นไทยและอังกฤษ 

อยากทราบว่าจะมีการจัดการอย่างไร เช่น เมื่อไหร่

ใช้ไทย เมื่อไหร่ใช้อังกฤษ หากมีนักศึกษาต่างชาติใน

ชั้นเรียนจะสอนไทยด้วยมั้ยหรืออังกฤษ?  

2. ข้อ 8. อาชีพ ควรจะระบุว่าสามารถประกอบอาชีพ

ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วย (อาจระบุหรือ

ยกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมด้วย) 
 

1. โดยก าหนดให้แต่ละรายวิชาจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วย ใน

กรณีของรายวิชาสัมมนาและกรณีที่ มี

นักศึกษาต่างชาติลงทะเบียน เรียนใน

รายวิชาจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว (เพ่ิมเติม

ข้อมูลแล้ว ในหัวข้อ 5.2 หน้า 2) 

2. เพ่ิมเติม ว่าสามารถประกอบอาชีพใน

โรงงานอุตสาหกรรมพร้อมยกตัวอย่าง

โรงงานไว้ในหัวข้อ 8 (หน้า 4) 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการตามแผน

ยุทธศาสตร์ 20 ปี รองรับการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน

เทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ ตามการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

สร้างความรู้ในการพัฒนางานวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหา

และสร้างนวัตกรรม ที่ประกอบด้วย 4 ด้านคือ เคมี

วิเคราะห์ประยุกต์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐาน

ชีวภาพ และวัสดุประยุกต์ ซึ่งเป็นหมวดของกลุ่ม

สาขาวิชาในหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ และท้องถิ้นภาคใต้ ทั้งผลิตนักเคมี
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ประยุกต์ นักวิจัย และนักเทคโนโลยี เพื่อรองรับการ

พัฒนาประเทศทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้ง

ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง

เหมาะสมกับความต้องการในอุตสาหกรรม และ

แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคคลากรให้มี

ความช านาญด้านเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ และวัสดุประยุกต์ ที่

ผลิตงานวิจัยในการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการ

แก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้โดยการใช้

เทคโนโลยีที่มีพ้ืนฐานด้านเคมีโดยมีขอบข่ายงานวิจัย

ครอบคลุมในการพัฒนาภาคใต้ ประกอบด้วย ยางพารา 

ปาล์ม อาหารทะเล เคมีภัณฑ์ พลังงานชีวภาพ และ

แก้ปัญหามลพิษ ทั้งน้ า อากาศ และดิน โดยพัฒนาทั้ง

ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรจึงสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ 
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3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้

มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย

เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและ

นอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
เนื้อหาของหลักสูตร รายวิชา และงานวิจัย มีการ

น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งานจริงกับท้องถิ่นภาคใต้ 

โดยมีรายวิชาที่ทันสมัย และก้าวหน้า ให้นักศึกษาได้

       เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ โดยหลักสูตรมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกและ WIL ที่ เน้น

ทักษะกระบวน การคิด และปฏิบัติจริง และเน้นการ

พัฒนาและออกแบบ กระบวนการ เทคโนโลยี และ

สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ด้านการทรัพย์สินทาง

ปัญญา ตามที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ค ตารางที่ 1 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ 

Knowledge/ Attitude / Skill  

      ส าหรับเรื่องการเป็นผู้ประกอบการนั้น ทาง
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เลือกเรียน เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัย 

แต่ในปัจจุบันความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

การสร้างนวัตกรรม (innovation) การออกแบบ

ความคิด (thinking design) และการเป็นผู้ประกอบการ 

(entrepreneurship) เป็นที่ได้รับความนิยม เป็นกระแส

ของคนรุ่นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงโลก และเป็น

แนวโน้มที่จะน ามาใช้พัฒนาอาชีพ การท างาน และ

เทคโนโลยีซึ่งอาจจะเพ่ิมเติมกลุ่มรายวิชาดังกล่าว

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เลือกเรียนในการ

น ามาพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 

หลักสูตรมีการสอดแทรกความรู้ เรื่องการเป็น

ผู้ประกอบการและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ แต่ไม่ได้

จั ด การ เรี ยน การสอน เพื่ อฝึ กทั กษ ะ การ เป็ น

ผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมอย่างไรก็ตาม

ทางหลักสูตรได้เพิ่มเติม รายวิชาเลือกที่เกี่ยวกับการ

เป็นผู้ประกอบการหรือรายวิชาที่ เกี่ ยวกับการ

นวัตกรรมที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ให้นักศึกษาที่สนใจสามารถเลือกเรียนได้ (หน้า 21 

และ 24) นอกจากนี้ทางหลักสูตรจะส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เข้าการสัมมนา/อบรม เรื่องการเป็น

ผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน       

         5    ใช่         � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ชัดเจน ในการผลิตบุคคลากร ที่มี

คุณภาพ ครอบคลุมคุณลักษณะครบทุกด้าน และสร้าง

องค์ความรู้แบบบูรณาการด้านเคมีประยุกต์ มาใช้

แก้ปัญหา และพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ 

ต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ 

 

  
 

 

รับทราบ 

    4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 
        5    ใช่         �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินไม่ทราบภารกิจของคณะ แต่ตาม

โครงสร้างของหลักสูตรกับคณะที่สังกัด มีความ

สอดคล้องกัน 

 

 
 

 

รับทราบ 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ

นักศึกษาและสังคม 
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          5   ใช่          �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาของ

นักศึกษาท่ีรับเข้ามาเรียน และวุฒิการศึกษาที่ได้หลังจาก

จบการศึกษา โดยนักศึกษาต้องท าวิจัยในประเด็นปัญหา

ด้านเคมีประยุกต์โดยการสร้าง คิดค้นเทคโนโลยีมา

แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสังคมในภาคภาคใต้และ

ประเทศ แต่หากมีการเพ่ิมทักษณะ หรือรายวิชา ด้าน

การเป็นผู้ประกอบการอิสระโดยสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น

นวัตกรรม รวมถึงสิทธิบัตร ให้กับนักศึกษาด้วย จะเป็น

การตอบสนองตามความต้องการของนักศึกษาในยุคสมัย

นี้มากขึ้น 

 

 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ  

การด าเนินการ เช่นเดียวกันกับที่กล่าวไว้ในข้อที่ 

3. 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

       5    ใช ่        �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการเรียน และรายวิชาสอดคล้องกับ

หลักสูตร แต่ควรมีวิชาแกนร่วมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ร่วม

ของหลักสูตร และเป็นแกนความรู้หลักทางเคมีที่สามารถ

น ามาใช้ได้กับทุกกลุ่ม 

 

       นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.ม. 

สาขาเคมีประยุกต์ เป็นผู้ที่มีแกนความรู้หลักวิชา

เคมีจากที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างดี

แล้ว 

       ตามแผนการเรียนในหลักสูตร ในภาค

การศึกษาแรก ประกอบด้วยวิชา 721 -593 

สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 721-582 การศึกษา

เบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์ 721-581 ระเบียบวิธี

วิจัยทางเคมี ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกการน าความรู้ที่มี

และการค้นคว้าหาความรู้ใหม่อย่างเท่าทัน มา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานวิจัยผ่านการ

แนะน า อภิปรายและการวิพากษ์ร่วมกันกับทีม

คณาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน 

        อย่างไรก็ตามในโครงสร้างหลักสูตรมีวิชา

บังคับเลือกของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่จะเป็นวิชาที่

ได้เรียนร่วมกันในแต่ละสาขา นอกจากนี้นักศึกษา

สามารถเลือกเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่สนใจ ถึงแม้

จะเป็นรายวิชาที่เน้นไปเฉพาะทางแต่จ าเป็นต้อง
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ใช้ความรู้แกนหลักทางเคมีที่นักศึกษาเคยเรียนมา

ก่อนและการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน โดยใน

แต่ละรายวิชาจะจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก

และแบบ WIL จะท าให้สามารถประยุกต์ ใช้

ความรู้และประสบกาณ์ที่มี ผ่านการส่งเสริมและ

แนะน าอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ ได้อย่างเป็น

รูปธรรมมีประสิทธิภาพตามความสนใจ เพ่ือน าไป

ต่อยอดความคิดและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ

จริงทั้งในการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์และการ

ท างานในอนาคตได้ 
4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง                                                                       

          5   ใช่           � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ในตัวหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาความรู้ทั่วไปเพ่ือใช้เป็นหลัก 

แต่เนื้อหาความรู้ความรู้ทั่วไปไม่ได้เน้น ซึ่งคิดว่าใน

การศึกษาท่ีเน้นงานวิจัย ควรเน้นเนื้อหาความรู้เฉพาะ

ทางมากกว่า 

 
 

 

รับทราบ 

 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา

สาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 

เนื่องจากหลักสูตร เป็นหลักสูตรเคมีประยุกต์ โดย

มีรายวิชา และงานวิจัย ที่จัดเป็นหมวดหมู่โดยแบ่งเป็น 4 

ด้าน ได้แก่ เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ และวัสดุประยุกต์ ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ

โครงสร้างของหลักสูตร  

แต่ในโครงสร้างของแผนการเรียน ที่ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการเช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 4.4 
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วิชาหลัก และวิชาเลือก เป็นแยกกันอย่างชัดเจนว่า

นักศึกษาต้องการเน้นด้านใดในการวิจัย ท าให้นักศึกษา

ในแต่ละด้านขาดการเชื่อมต่อและประสานกันของ

หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกัน ที่เป็นแกนของ

หลักการของเคมี ดังนั้นควรจะมีวิชาบังคับท่ีแกนหลัก

ของหลักการทางเคมีสัก 1 วิชา ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในรายวิชา และงานวิจัยทั้ง 4 หมวดย่อยได้ 

ท าให้มีความสัมพันธ์กัน ในหลักสูตรเดียวกันมากขึ้น 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตร

มีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อยเพียงใด 

และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

สาระของหลักสูตรมีความครอบคลุม และสามารถ

น าไปใช้ได้ โดยมีความสอดคล้องกับท้องถิ่นใต้ และของ

ประเทศ 

  

 

รับทราบ 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

บัณฑิตที่ได้ ควรมีการพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน เพื่อเป็นนักเคมี นักวิทยาศาสตร์ นัก

นวัตกรรม และนักเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพ โดยผ่านการ

ฝึกทักษะ เสริมสร้างความรู้และความคิด ในการน า

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้ 

 
 

รับทราบ 

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

ชัดเจนในกลุ่มงานวิจัย เพ่ือใช้หลักการที่

เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้โดยการใช้

เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับท้องถิ่นภาคใต้ 

 

  

 

รับทราบ 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร (เช่น การจัดสาขา

วิชาเอก การจัดหมวดวิชาพ้ืนฐาน/บังคับ/เอก/

เลือก) 

 
การด าเนินการเช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 4.4 

 



 

 

134 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

เหมาะสม แต่ขาดเอกลักษณ์ร่วมที่เป็นแกน

ความรู้หลัก ควรเพิ่มวิชาบังคับที่เป็นแกนหลักทางเคมี

เป็นวิชาบังคับร่วม  

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร) 

         รายวิชาในหลักสูตรควรจัดเป็นหมวดหมู่ให้

ชัดเจน ว่าอยู่กลุ่มไหน จะได้เห็นลักษณะเอกลักษณ์ของ

วิชานั้นโดยจัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น (หลาย

วิชามีชื่ออยู่มากกว่า 1 กลุ่ม) โดยเป็นที่เข้าใจได้ว่า ใน

หลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มใดก็ได้ 

ตามความสนใจ 

      ควรมีวชิาบังคับร่วมที่เป็นแกนของหลักการ 

ทฤษฎี ของเคมีที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทั้ง 4 หมวด

ย่อยเพ่ือให้เป็นลักษณะประจ าของหลักสูตร ซึ่ง

โดยทั่วไปในแต่ละสาขา ต้องมีวิชาแกนของวิชาชีพด้วย 

ในกรณีนี้อาจจะใช้ชื่อเป็น 

 เคมีประยุกต์ข้ันสูง (Advanced applied 

chemistry หรือ Advanced chemistry for 

application)หรืออ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับชื่อของหลักสูตร 

ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 

ของเคมี ในทุกด้าน เช่น physical chemistry, 

analytical chemistry, organic chemistry, 

inorganic chemistry ,biochemistry, chemical 

process ที่รวบรวมมาให้เหมาะกับการน าไปใช้ในแต่ละ

กลุ่มย่อย 

 

 
 

 

 

 

การด าเนินการเช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 4.4 

 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ 

comprehensive วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สาร

นิพนธ์ ) 

 
 

รับทราบ 
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มีความเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของประเทศ 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เยาวภา  สุขพรมา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 

หลักสูตรฯ ผลิตมหาบัณฑิตที่สอดคล้องกับกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย 4.0 เป็นการสร้างบุคลากรด้าน

เคมีเชิงประยุกต์ในหลายสาขา ซึ่งสอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศ 

 

 

รับทราบ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
หลักสูตรฯ ผลิตมหาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางพาราและ

ปาล์มน้ ามัน 

 

 

รับทราบ 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้มี

ความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย

เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอก

ประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
หลักสูตรฯ มีการเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง

 

 

 

 

รับทราบ 
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กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัย และตรงกับ

ความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งผู้เรียน สามารถเรียนในสาขา

ที่ตนเองถนัด ไม่ว่าจะเป็นเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ และวัสดุ

ประยุกต์ 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน           

          5 ใช ่        � ไมใ่ช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ                  - 

 
รับทราบ 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

          5    ใช่         �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ คือผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และ

สร้างพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 
 

รับทราบ 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา

และสังคม 

     5   ใช่         �   ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ                 - 
 

 
 

รับทราบ 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 
      5    ใช่         �  ไมใ่ช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ                 - 
 

 
 

รับทราบ 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง                                                                     
      5 ใช่    �   ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ                  - 

 
รับทราบ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา  
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สาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
        วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

และรายวิชามีความสัมพันธ์กัน 

 

 

รับทราบ 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตรมี

ความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อยเพียงใด 

และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความครอบคลุม และ

สามารถน าไปใช้ได้ 

 

รับทราบ 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตร

ควรเป็นอย่างไร 
เหมาะสมแล้ว 

 
รับทราบ 

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

     - 

รับทราบ 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร  

    - 
รับทราบ 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดเพ่ิมเติม

รายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร) 

        เนื่องจากในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีหมวด

รายวิชาเลือกจ านวน 9 หน่วยกิต แต่รายวิชาในแต่ละสาขา

มีจ านวนหลายวิชาซึ่งน่าสนใจ แต่จ านวนหน่วยกิตส่วน

ใหญ่เป็นวิชา 3 หน่วยกิต หากเป็นได้ขอเสนอให้ลดเป็น

รายวิชา 2 หน่วยกิต เพื่อท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียน

รายวิชาเลือกที่หลากหลายขึ้น และอาจจะควบรวมรายวิชา

ที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกันเข้าด้วยกัน วิชาเรียนที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาด้วยภาษาอังกฤษ 

      ทางหลักสูตรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่ว่า

หากลดหน่วยกิต ของรายวิชาเลือกเหลือเป็น 2 

หน่วยกิต จะท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียน

รายวิชาเลือกท่ีหลากหลายขึ้น อย่างไรก็ตามทุก

รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน

เชิงรุกและแบบ WIL ถึงแม้จะมีหน่วยกิตเท่า

เดิมแต่หากมีจ านวนวิชามากขึ้น นักศึกษาก็

จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

ท าให้มีเวลาท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์น้อยลง 
        นอกจากนี้หากนักศึกษาสนใจเรียนใน

รายวิชาอ่ืน ๆ หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนครบ

ตามก าหนดแล้วสามารถลงทะเบียนเพ่ิมเติม
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โดยไม่เพ่ิมค่าลงทะเบียนเรียนและสามารถ

ลงทะเบียนแบบนับหรือไม่นับหน่วยกิตได้ 
8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ comprehensive 

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์) 
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : แผน ก แบบ ก1 ข้อ 

2.2.1.1  ควรแก้ไขเป็น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือไม่ 

       คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : แผน ก แบบ ก1 

ข้อ 2.2.1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หรือ

เทียบเท่า) ถูกต้องแล้ว 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 
-   หน้า 6 บรรทัดที่ 9 แก้ไขค าว่า ตางราง เป็น ตาราง 

- หน้า 10 บรรทัดที่ 10 แก้ไข วิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต เป็น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว  

(หน้า 8 และ หน้า 12) 

 
 

นายพอ บุณยรัตพันธุ์ ที่ปรึกษา สถาบันน้ าเพ่ือความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศใน

หลายด้าน 

1. เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ มีความส าคัญและ

ต้องปฏิบัติได้จริง เกิดความม่ันใจกับการ

วิเคราะห์และประมวลผล 

2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมี

บุคลากรด้านนี้เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม 

แสวงหา มลพิษในน้ า ดิน อากาศ 

3. ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ เป็นทรัพยากรเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็ง อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 

 

 

รับทราบ 
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Bio-based industries ของประเทศและ

ท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคใต้ ได้แก่ ยางพารา 

เป็นต้น 

4. วัสดุประยุกต์ป็นทรัพยากรที่จะส่งเสริมการ

ค้นพบและด าเนินการวัสดุใหม่ๆ จากวัสดุ

ท้องถิ่นและในประเทศ เช่นวัสดุจากการ

เกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ทั้งสี่ข้อนี้ส่งเสริมนโยบายของรัฐทั้ง 10 S-
curves 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
สอดคล้องตามข้อ 1 โดยส่งเสริมอุตสาหกรรม

ท้องถิ่น วัตถุดิบภายในพื้นที่ 

 

 

 

รับทราบ 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมาก

น้อยเพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งใน

และนอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
มีความทัดเทียมกันกับหลักสูตรอื่นๆอย่างดี หาก

ต้องพิจารณารายละเอียดของการพัฒนานักศึกษาให้มี

ความรอบรู้ในวิชาการและภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์

ปัญหา การแก้ปัญหา และการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 

 

 

 

 

รับทราบ 

 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน          

                 5 ใช่         � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

         ตามวัตถุประสงค์  

1. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

 
รับทราบ 

 

       หลักสูตรได้เพ่ิมแผนการเรียนเพ่ือสนองต่อ

โครงการการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม (Higher 

Education for Industry, Hi-Fi) โ ด ย มี
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วิชาชีพ ต้องด าเนินการตั้งแต่การสรรหา

นักศึกษา จะท าให้ระยะเวลาตาม

หลักสูตรสามารถเสริมเพ่ิมได้ 

2. ความรู้ความสามารถในการสร้างองค์

ความรู้เชิงบูรณาการ น่าจะมีความ

ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ ที่เป็น

ผู้ใช้งานบัณฑิตต่อไป 

3. ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมี

ระบบ ในการแก้ปัญหาของงาน ระบบ

จัดการ และกระบวนการผลิต ในมุม

ของวิชาการและภาคปฏิบัติจริง 

4. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

ต้องได้รับการฝึกฝนในภาคปฏิบัตจริง

พร้อมๆกับวิชาการ 

5. กระบวนการสื่อสารและการใช้

ระบบสื่อสาร ต้องฝึกปฏิบัติด้วยการ

ค้นคว้า รับข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอที่กระชับและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปัจจุบันท างาน

ในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้เพ่ิมสูงขึ้น 

สามารถน าความรู้ที่ ได้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการ

ปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ

บริษัทหรืออุตสาหกรรม (รายละเอียดแสดงอยู่ใน

หน้า 15 และ 19-30) 
 

 

 

 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 
           5    ใช่         �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ตามเอกสารหลักสูตร 
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4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ

นักศึกษาและสังคม 

            5   ใช่         �   ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

1. การตอบสนองกับนักศึกษา เกี่ยวข้องกับการ

รับนักศึกษาตั้งแต่ต้น 

2. การตอบสนองต่อสังคม เป็นวัตถุประสงค์ที่

 
 

 

รับทราบ 
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ตอบโจทย์สังคมทั้งในประเทศและท้องถิ่น  

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

         5    ใช่         �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ ต้องขึ้นอยู่กับ

รายละเอียดรายวิชา 

 
 

 

รับทราบ 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับ

เนื้อหาความรู้เฉพาะทาง                                                                     

         5 ใช่    �   ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ความรู้ทัว่ไปน่าจะเป็นความรู้ที่มาจากการศึกษาในขั้น

อุดมศึกษาเบื้องต้น ในระดับนี้น่าจะเป็นความรู้เฉพาะ

ด้าน สิ่งที่เพ่ิมได้คือการจัดการและการอยู่ร่วมในสังคม 

 
 

 

 

รับทราบ 

  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 

มีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนใหญ่ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การวัดผลนักศึกษาใหม่ตามวัตถุประสงค์ เพ่ือ

เพ่ิมความรู้ความสามารถต่อไป 

2. รายวิชาสามารถเชิญผู้มีความรู้ความสามารถ

ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆในภาคเอกชนอ่ืนๆ 

และภาครัฐ มาร่วมสอนเพ่ือสัมผัสกับปัญหา

ต่างๆที่มีอยู่ในการปฏิบัติจริง 

1. ในกระบวนการรับเข้านักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรมีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เพ่ือ

ประเมินผลความรู้ของนักศึกษา 

2.หลักสูตรด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยจะมี

การเชิญผู้มีความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาร่วม

สอนในบางรายวิชา เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่อง

คุณสมบัติของผู้ เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  จึงไม่

สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอนในทุกรายวิชา

ได้ อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีการส่งเสริมให้และเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่

ในการปฏิบัติจริงโดยการน านักศึกษาไปทัศนศึกษา

ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้เป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนแบบ WIL  

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของ

หลักสูตรมีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มาก

น้อยเพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

 

 

รับทราบ 
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ส่วนใหญ่เหมาะสมแล้ว 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

1. มีความรู้ความสามารถจริงทั้งวิชาการและ

ภาคปฏิบัติในสาขาวิชาจ าเพาะ 

2. สามารถน าความรู้จ าเพาะไปใช้งานได้จริง 

3. สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานการจัดการ

ทั่วไปขององค์กรได้ 

4. มีบุคลิกที่ดี เหมาะสม มีจริยธรรมดี 

5. สร้างสังคมท่ีดีมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 

6. ปฏิบัติตนถูกต้องตามวัฒนธรรม ประเพณี

ของสังคม 

 
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตที่เขียนไว้

ในหลักสูตร ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

 

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

     เหมาะสม 

 
รับทราบ 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร  
    เหมาะสม อาจเพ่ิมกระบวนการปรับฐานความรู้

ให้เท่ากันด้วยการวัดผล และส่งเสริมเพ่ิมส่วน

ขาด 

 

     ในกระบวนการรับเข้านักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรมีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เพ่ือ

ประเมินผลความรู้ของนักศึกษา นักศึกษาที่ทาง

ห ลั ก สู ต ร พิ จ ารณ าแล้ ว ว่ าจ า เป็ น ต้ อ งป รั บ

ฐานความรู้จะได้รับค าแนะน าจากหลักสูตรให้

ลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี (ซึ่ ง

สามารถเลือกแบบไม่นับหน่วยกิตได้) หรือเข้า

ฝึ กอบรมต่ าง ๆ  เพ่ื อป รับ ฐานความรู้  และ

เตรียมพร้อมส าหรับการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 
8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัด

เพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร) 

 หากพิจารณาจากปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

1.1 การเรียนเพิ่มด้านการใช้ภาษา และ

สร้างกิจกรรมด้านภาษา 

 1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาอังกฤษทั้งวิชาในรายวิชาสัมมนา ส าหรับ

ในรายวิชาอ่ืนจะเป็นการใช้สื่อการสอนที่เป็น

ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการเชิญอาจารย์

พิเศษที่เป็นชาวต่างชาติมาสอนในโอกาสต่าง ๆ 

และมีการผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมการ



 

 

143 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1.2 วิชาเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ

เนื้อหาด้วยภาษาอังกฤษ 

1.3 การสัมมนาด้วยภาษาอังกฤษ 

(Learning by doing) 

2. การปรับฐานความรู้ (ตามข้อ 8.2) 

3. การด าเนินงานใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมและ

ภาคเอกชนอ่ืนๆจะสามารถทราบถึงปัญหา 

น ามาท าโจทย์แก้ไข ท าให้นักศึกษาได้

ทุนการศึกษาได้ 

4. การเพ่ิมทักษะการประมวลผล คิดและ

วิเคราะห์ปัญหาด้วยการจัดท ารายวิชาที่

อ่านวารสารต่างประเทศในสาขานั้น ให้

นักศึกษาวิจารณ์ ตั้งแต่ Materials and 

methods, Results, Discussions เพ่ือให้

นักศึกษาเข้าถึงปัญหา เทคโนโลยี การ

วิเคราะห์ เหตุผล และให้แสดงออกใน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 

น าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 
2. นั กศึกษาที่ ท างหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ า

จ าเป็นต้องปรับฐานความรู้จะได้รับค าแนะน า

จากหลักสูตรให้ลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับ

ปริญญาตรี (ซึ่งสามารถเลือกแบบแบบไม่นับ

หน่วยกิตได้) หรือเข้าฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือปรับ

ฐานความรู้ และเตรียมพร้อมส าหรับการท า

วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

3. หลักสูตรมีการเพ่ิมแผนการเรียนแบบ แผน ก 

แบบ ก1 (Hi-Fi) และ แผน ก แบบ ก2 (Hi-Fi) 

และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL  ซึ่ง

จะส่งเสริมให้ ใกล้ชิดกับ อุตสาหกรรมและ

ภาคเอกชนอ่ืน ๆ โดยหลักสูตรเคมีประยุกต์

ฉบั บปรับปรุ ง 2558 มี นั กศึ กษ าที่ ได้ รั บ

ทุนการศึกษาที่เป็นการร่วมทุนในรูปแบบ in 

cash จ าก ภ าค  อุ ต ส าห ก รรม จ าน วน  4 

โครงการและแบบ in kind จ านวน 2 โครงการ 

4. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในทุก

รายวิชา และทุกรายวิชาจะมีการมอบหมายให้

อ่านบทความวิจัยในวารสารต่างประเทศ และมี

วิชาสัมมนาทางเคมีประยุกต์ ที่มอบหมายให้

นักศึกษา ได้ศึกษาบทความวิจัยในวารสาร

ต่างประเทศ (จ านวนไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง ตลอด

รายวิชา)    เพ่ือฝึกทักษะการคิด  วิเคราะห์

ปัญ หาและน าเสนอเป็ นภาษาอังกฤษใน

ห้องเรียน  
8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

(เช่น การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ 

comprehensive วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สาร

นิพนธ์) 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ 

       ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

virtual classroom และ google classroom ซึ่ง

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการสอนได้
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     นอกเหนือจากที่เขียนไว้ในหัวข้ออ่ืนๆแล้ว หาก

เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ 

เป็น electronic classroom สามารถศึกษาได้ด้วย

ตนเองพร้อมด้วยระบบการประเมินผลตนเองของ

แต่ละบทเรียน แต่ยังมีการสอบประเมินผลปกติด้วย 

ก็อาจช่วยนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียนในห้องปกติ

ได้ 

ตลอดเวลา  

   โดยทางหลักสูตรจะผลักดันให้มีการเปิด

โอกาสให้นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียนในห้องปกติ

ได้เข้าถึงการประเมินผลตนเองของแต่ละบทเรียน

โดยใช้ electronic classroom ให้มากขึ้น โดย

ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 
     1. สร้างหลักสูตรรายวิชาและเอกสารอ้างอิงการ

สอนอย่างชัดเจนสามารถให้บุคคลอื่นออกข้อสอบการ

ประเมินผลได้ แทนผู้สอนจะท าให้หลักสูตรแข็งแกร่ง

ขึ้น 

     2. ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการสอนและออกข้อสอบ 

ลดปัญหาความแตกต่างระหว่างความต้องการของ

เอกชนกับความรู้ของนักศึกษาได้ 

1. รายละเอียดของรายวิชาและเอกสารอ้างอิงได้

เขียนไว้ชัดเจนใน มคอ.3 ซึ่งผู้สอนอ่ืนสามารถใช้

เป็นแนวทางในการสอนได้ อย่างไรก็ตามผู้สอน

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ตาม  เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

2. หลักสูตรมีการเพ่ิมแผนการเรียนแบบ Hi-Fi 

และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และจะ

ผลักดันให้มีอาจารย์พิเศษจากภาคอุตสาหกรรม

มากขึน้ 

 
 

นายอนันต์  แดงฉ่ า  ผู้อ านวยการประจ าธุรกิจ Alternative Power  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ ากัด 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

-ไม่มี- 

 

 

รับทราบ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

เนื่องจากพ้ืนที่ในภาคใต้ ไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมที่

 

 

 

รับทราบ 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

หลากหลาย ดังนั้น การพัฒนานักศึกษา อาจต้องมุ่งไป

ที่การท าโครงการศึกษาร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ 

มหาวิทยาลัย, ชุมชน และอุตสาหกรรม เพื่อหาทางดึง

ให้เกิดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนมา 

และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมาก

น้อยเพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งใน

และนอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

-ไม่มี- 

 

 

รับทราบ 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน             

      �    ใช่         � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ      - 

 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

       �    ใช ่        � ไม่ใช่                                                       

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ     - 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ

นักศึกษาและสังคม 

       �    ใช ่        � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ    -  

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

       �    ใช ่        � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ      - 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับ

เนื้อหาความรู้เฉพาะทาง     

   �    ใช่         � ไม่ใช่                                              

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ      - 

 
 

 

รับทราบ 



 

 

146 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 
ไม่มี 

 
 

รับทราบ 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของ

หลักสูตรมีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มาก

น้อยเพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
          ไม่มี 

 

รับทราบ 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

ควรมีความรู้ด้านการประกอบการเพ่ือให้

สามารถคิดต่อยอดไปสู่การน าผลงานไปสร้างให้เกิด

จริงได้ 

 เนื่องจากปัจจุบันงานวิจัยส่วนมาก ต้องรอให้

ภาคอุตสาหกรรมหรือนักลงทุนมาน าไปใช้งานให้เกิด

จริง ท าให้งานวิจัยหลายเรื่องไม่ได้รับสานต่อ ถ้า

นักศึกษามีความตั้งใจจริงกับงานวิจัยและเชื่อมั่นใน

งานวิจัยของตนเอง ควรหาทางส่งเสริมให้เกิดขึ้นใน 

scale ใหญ่ขึ้นด้วย 

        ทางหลักสูตรได้ เพิ่ ม เติม รายวิชาเลือกที่

เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการหรือรายวิชาที่เก่ียวกับ

ก า ร น วั ต ก ร ร ม ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้นักศึกษาที่สนใจ

สามารถเลือกเรียนได้ (หน้า 21 และ 24) นอกจากนี้

ทางหลักสูตรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าการ

สัมมนา/อบรม เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการ

สร้างนวัตกรรม 

        ทางหลักสูตรมีการเพ่ิมแผนการเรียนแบบ 

Hi-Fi ส าหรับบุคคลาการจากภาคอุตสาหกรรม 

และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ซึ่งจะ

ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการวิจัยใน scale ใหญ่

ขึ้น 

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

    -ไม่มี- 

รับทราบ 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร (เช่น การจัดสาขา

วิชาเอก การจัดหมวดวิชาพ้ืนฐาน/บังคับ/เอก/

เลือก) 

-ไม่มี- 

รับทราบ 
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8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร) 

      -ไม่มี- 

รับทราบ 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

(เช่น การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ 

comprehensive วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สาร

นิพนธ์ ) 

-ไม่มี- 

รับทราบ 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 
1. ควรมีการสอนทักษะการตั้งโจทย์ ในงานวิจัย 

ให้กับนักศึกษามากข้ึน เพราะในการท างาน

จริงไม่ว่าจะในภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน

ใดก็ตาม การตั้งโจทย์เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องมา

เป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจึงจะตามมาด้วย

ข้อมูล และการคิดวิเคราะห์ 

2. ควรมีการฝึกให้อาจารย์ปรับการสอนโดยให้

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ซึ่งการ

ด าเนินการดังกล่าว อาจารย์ต้องมีความ

เชี่ยวชาญในวิชาการมากกว่าเดิม และเพ่ิมแนว

ทางการ coach หรือ facilitate ลดการสอน

ลง 

1. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ วิชาการศึกษา

เบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์เป็นรายวิชาที่ เปิด

โอกาสให้นักศึกษาฝึกทักษะในการตั้งโจทย์วิจัย 

และการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL จะ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีมุมมองการตั้งโจทย์วิจัยที่

เป็นความต้องการและมีความเหมาะสมกับ

ภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
2. หลักสูตรมีการผลักดันให้มีการสอนในลักษณะ

ทางการ coach หรือ facilitate และลดการสอน

ลง โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเชิง

รุ ก ใน รู ป แบ บ ต่ าง  ๆ  เช่ น  problem based 

learning, project based learning, thinking 

based learning ในทุกรายวิชา  
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

(1) ชื่อ เสาวภา โชติสุวรรณ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด       วท.ด. (เคมี), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

สาขาวิชา เคมีอนินทรีย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-111  เคมีทั่วไป 1     3(3-0-6) 

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-0) 

721-113  เคมีทั่วไป 2     3(3-0-6) 

721-221  เคมีอนินทรีย์ 1     3(3-0-6) 

721-222  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์    1(0-3-0) 

721-281  กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี   3(3-0-6) 

721-345  เคมีนิวเคลียร์     3(3-0-6) 

721-394  นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น    2(2-0-4) 

721-401  เตรียมสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 

721-402  สหกิจศึกษา     6(0-36-0) 

721-403  ฝึกงาน      0(0-300-0) 

721-471  สัมมนา      1(0-2-1) 

721-472  สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา    1(0-2-1) 

721-473  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม   1(0-2-1) 

721-477  การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา    3(0-9-0) 

721-478  การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม   3(0-9-0) 

721-479  ปัญหาพิเศษทางเคมี    2(2-0-4) 

721-482  ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 

721-483  ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเคมี   2(2-0-4) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
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721-515  วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ  3(3-0-6) 

721-517  เทคโนโลยีทางเคมี    3(3-0-6) 

721-561  การเร่งปฏิกิริยา     3(3-0-6) 

721-562  โครงสร้างและวัสดุฉลาด    3(3-0-6) 

721-563  การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง    3(3-0-6) 

721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบ   3(3-0-6) 

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-515  วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ  3(3-0-6) 

721-517  เทคโนโลยีทางเคมี    3(3-0-6) 

721-561  การเร่งปฏิกิริยา     3(3-0-6) 

721-562  โครงสร้างและวัสดุฉลาด    3(3-0-6) 

721-563  การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง    3(3-0-6) 

721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบ   3(3-0-6) 

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Chotisuwan, S., Wannarit, K. Kaewna, P., Kardae, S., Chaisuksan, Y., & Roumcharoen, J.  (2019).  

 Fire-retardant Paper based on Montmorillonite and Oil Palm Trunk Fibres. Applied Science 

and Engineering Progress, 2019, 1-9.  

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Adam, D., Ongsuwan, N., & Chotisuwan, S.  (2018,).  Ag2O-ZnO photocatalyst supported on 

hydroxyapatite from bovine bones for photo-reforming of glycerol. The 12th Pure and 

Applied Chemistry International Conference (pp. MN1-MN6). Songkhla: Prince of Songkla 

University.  
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วนิดา เจียรกุลประเสริฐ และเสาวภา โชติสุวรรณ. (2560). การเรียนรู้แบบเชิงรุกในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2. 

The 6th PSU Education Conference (น. 403-410). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 

 (2) ชื่อ ประวิทย์  คงจันทร์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด       Ph.D. (Life Science) Technical, University of Denmark, Denmark  

สาขาวิชา Environmental Biotechnology 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกติ 

721-333  ปิโตรเคมี     2(2-0-4)   

721-354  เครื่องมือวัดและควบคุม    3(3-0-6)   

721-382  ยูนิตโอเปอร์เรชัน 2    3(3-0-6)   

721-383  ปฏิบัติการยูนิตโอเปอร์เรชัน   1(0-30)   

721-473  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม   1(0-2-1)   

721-478  การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม   3(0-9-0)   

721-481  เคมีอุตสาหกรรม     3(3-0-6)   

721-482  ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม   1(0-30)   

721-483  ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเคมี   2(2-0-4)   

721-495  เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ    2(2-0-4)   

721-496  อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม    2(2-0-4)   

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-551  วิศวกรรมชีวเคมี     3(3-0-6)   

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(3-0-6)   

721-553  การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ 3(3-0-6)   

721-556  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน   3(3-0-6)   

721-557  การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3(3-0-6)   

721-591  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0)  

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0)  
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721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

721-595  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์   2(2-0-4)   

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-530   เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ   3(3-0-6) 

721-537  การติดตามและควบคุมการผลิตแก๊สชีวภาพ  3(3-0-6) 

721-546  การผลิตสารโอลีโอเคมีและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6) 

721-547  เทคโนโลยีน้ ามันและไขมันขั้นสูง   3(3-0-6) 

721-551  วิศวกรรมชีวเคมี     3(3-0-6)   

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(3-0-6)   

721-553  การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ 3(3-0-6)   

721-554  เทคโนโลยีการแยกและการท าบริสุทธิ์ส าหรับกระบวนการชีวภาพ   

         3(3-0-6) 

721-556  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน   3(3-0-6)   

721-557  การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3(3-0-6)   

721-550  หัวข้อพิเศษทางผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ  3(3-0-6) 

721-590  วิทยานิพนธ์     24(0-72-0)  

721-591  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0)  

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0)  

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

   

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kongjan, P. Sama, K., Sani, K., Jariyaboon, R., &  Reungsang, A.  (2018).  Feasibility of bio-hythane  

 production by co-digesting skim latex serum (SLS) with palm oil mill effluent (POME)  

 through two-phase anaerobic process. International Journal of Hydrogen Energy,  

 43(20), 9577-9590. 

Rattanaya, T. Sawasdisan, P., Srichuay, P. Samanwiwat, A. Kongjan, P., Yuso, P., Waehamah, M.  

 Jariyaboon, R., &  Reungsang, A.  (2017).  Application of waste rubberwood ash in  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918311777#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918311777#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319908006897
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319908006897
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 carbon dioxide absorption. International Journal of Environmental and Science  

 Education, 12(10), 2275-2287. 
 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Tepsour, M., Rattanaya, T., Jariyaboon ,R., O-Thong S., Prasertsan, P., & Kongjan, P. (2018). Biogas  

production from palm oil decanter cake and oil palm empty fruit bunches using solid-

state anaerobic co-digestion.  The 6th Asian Conference on Innovative Energy and 

Environmental Chemical Engineering (pp. 397-402). Taiwan:  Feng Chia University. 

Benmad, A., Krisornpornsan, B., Tasara, J., Jariyaboon, R., & Kongjan, P.  (2018).  Products from  

fast and slow pyrolysis of sugarcane bagasse by using tubular furnace in batch  

processing.  The 6th Asian Conference on Innovative Energy and Environmental  

Chemical Engineering (pp. 287-292). Taiwan: Feng Chia University. 

Usmanbaha, N., Jariyaboon, R., Kongjan, P., & Chu, C.Y.  (2018).  Optimizing batch dark  

fermentation of chlorella sp. using mixed-cultures to butyric acid production for further  

acetone butanol ethanol (ABE) fermentation.  The 6th Asian Conference on Innovative 

Energy and Environmental Chemical Engineering (pp. 403-408). Taiwan: Feng Chia 

University. 

Benmad, A., Krisornpornsan, B. Tasara, J., Jariyaboon, R., & Kongjan, P. (2018). Pyrolysis of  

sugarcane bagasse: characterization of product via slow pyrolysis in tube furnace. The 2nd 

International Conference on Anaerobic Digestion Technology/Sustainable Alternative 

Bioenergy for a Stable Life (pp. 225-233). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Sa-oh, S., Jariyaboon, R., Kongjan, P., Tasara J., & Krisornpornson, B.  (2018).  Enhancing of  

sugarcane bagasse hydrolysis by using pyrolysis pretreatment.  The 2nd International 

Conference on Anaerobic Digestion Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a 

Stable Life (pp. 168-176). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Salaeh, A., Jariyaboon, R., Tasara, J., Krisornpornsan, B., & Kongjan, P.  (2018).  Biochemical  

methane potential of distillery spent wash generated from ethanol fermentation at 

different inoculum to substrate ratio. The 2nd International Conference on Anaerobic 
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Digestion Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life  (pp. 120-128). 

Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Seaseng, L., Jariyaboon, R., Tasara, J. & P. Kongjan.  (2018).  Biochemical methane potential  

(bmp) from latex lutoid and concentrated latex wastewater (CLW) by integrated  

Pyrolysis and anaerobic digestion. The 2nd International Conference on Anaerobic 

Digestion Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a  

Stable Life (pp. 112-119). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Kana, R., Kongjan, P., Anuar, S., & Jariyaboon, R. (2017). Co-fermentation of Palm Oil Mill Effluent  

(POME) with Concentrate Latex Wastewater (CLW) for Bio-hydrogen Production.  The 7th 

International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural 

Products” (pp. 38-44). Khonkaen: Khonkaen University. 

Tohlang, N., Binnuy, S. Kongjan, P., & Jariyaboon, R.  (2017).  Effect of Nitrogen Stripping Gas  

Flow Rate on Butanol Separation from Synthetic Fermentation Broth.  The 7th  

International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural  

Products” (pp. 90-95). Khonkaen: Khonkaen University. 

Boonyanurak, T., Jariyaboon, R., Kongjan, P. Cheewasedtham, C., & Bunyakan, C.  (2016).  

Cultivation of Ceratophyllum demersum L. by wastewater from biogas scrubber. 39th 

National Graduate Research Conference & 4th International Graduate Research 

Conference (pp. 52-456). Bangkok: Assumption University of Thailand. 

Hayeeyunu, S., Jariyaboon, R., Ismail, S., & Kongjan, P.  (2016).  Dark fermentation of food waste  

for hydrogen production: the crucial stage to producing butyrate for butanol production. 

39th National Graduate Research Conference & 4th International Graduate Research 

Conference (pp. 457-461). Bangkok: Assumption University of Thailand. 

Usmanbaha, N., Jariyaboon, R., O-Thong, S., & Kongjan, P.  (2016).  Effect of Different Mixing  

Ratios of Palm Oil Mill Effluent (POME) and Cerathophyllum demersum on Two-Stage 

Anaerobic Co-Digestion for Hydrogen and Methane Production.  39th National Graduate 

Research Conference & 4th International Graduate Research Conference (pp. 467-474). 

Bangkok: Assumption University of Thailand. 
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(3) ชื่อ รัตนา จริยาบูรณ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด       วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-282  วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น    3(3-0-6)   

721-383  ปฏิบัติการยูนิตโอเปอร์เรชัน   1(0-30)   

721-473  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม   1(0-2-1)   

721-478  การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม   3(0-9-0)   

721-481  เคมีอุตสาหกรรม     3(3-0-6)   

721-482  ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 

721-485  น้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม   2(2-0-4)   

721-495  เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ    2(2-0-4)   

721-496   อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม    2(2-0-4)   

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-551  วิศวกรรมชีวเคมี     3(3-0-6)   

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(3-0-6)   

721-553  การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ 3(3-0-6)  

721-556  การแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน   3(3-0-6)   

721-557  การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3(3-0-6)   

721-591  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0)  

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0)  

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

721-595  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์   2(2-0-4)   
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-538  การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ 3(3-0-6)   

721-551  วิศวกรรมชีวเคมี     3(3-0-6)   

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(3-0-6)   

721-553  การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ 3(3-0-6)  

721-556  การแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน   3(3-0-6)   

721-557  การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3(3-0-6)   

721-550  หัวข้อพิเศษทางผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ  3(3-0-6) 

721-581    ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี    2(2-0-4) 

721-582   การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์  2(0-2-4) 

721-590  วิทยานิพนธ์     24(0-72-0)  

721-591  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0)  

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0)  

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kongjan, P. Sama, K., Sani, K., Jariyaboon, R., &  Reungsang, A.  (2018).  Feasibility of bio-hythane  

  production by co-digesting skim latex serum (SLS) with palm oil mill effluent (POME)    

  through two-phase anaerobic process. International Journal of Hydrogen Energy,  

  43(20), 9577-9590. 

Rattanaya, T. Sawasdisan, P., Srichuay, P. Samanwiwat, A. Kongjan, P., Yuso, P., Waehamah, M.  

Jariyaboon, R., &  Reungsang, A.  (2017).  Application of Waste Rubberwood Ash in Carbon 

Dioxide Absorption. International journal of environmental & science education, 12(10), 

2275-2287. 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Benmad, A., Krisornpornsan, B. Tasara, J., Jariyaboon, R., & Kongjan, P.  (2018).  Pyrolysis of  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918311777#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918311777#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319908006897
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319908006897
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sugarcane bagasse: characterization of product via slow pyrolysis in tube furnace. The 2nd 

International Conference on Anaerobic Digestion Technology/Sustainable Alternative 

Bioenergy for a Stable Life (pp. 225-233). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Sa-oh, S., Jariyaboon, R., Kongjan, P., Tasara J., & Krisornpornson, B.  (2018).  Enhancing of  

sugarcane bagasse hydrolysis by using pyrolysis pretreatment. The 2nd International 

Conference on Anaerobic Digestion Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a 

Stable Life (pp. 168-176). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Salaeh, A., Jariyaboon, R., Tasara, J., Krisornpornsan, B., & Kongjan, P.  (2018).  Biochemical  

methane potential of distillery spent wash generated from ethanol fermentation at  

different inoculum to substrate ratio. The 2nd International Conference on Anaerobic 

Digestion Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life  (pp. 120-128). 

Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Seaseng, L., Jariyaboon, R., Tasara, J., & Kongjan, P.  (2018).  Biochemical methane potential  

(bmp) from latex lutoid and concentrated latex wastewater (CLW) by integrated  

Pyrolysis and anaerobic digestion. The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion 

Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life (pp. 112-119). Chiang Mai: 

Chiang Mai University. 

Kana, R., Kongjan, P., Anuar, S., & Jariyaboon, R.  (2017).  Co-fermentation of Palm Oil Mill  

Effluent (POME) with Concentrate Latex Wastewater (CLW) for Bio-hydrogen Production.  

The 7th International Conference on “Fermentation Technology for Value Added  

Agricultural Products” (pp. 38-44). Khonkaen: Khonkaen University. 

Tohlang, N., Binnuy, S., Kongjan, P., & Jariyaboon, R.  (2017).  Effect of Nitrogen Stripping Gas  

Flow Rate on Butanol Separation from Synthetic Fermentation Broth.  The 7th  

International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural  

Products” (pp. 90-95). Khonkaen: Khonkaen University. 

Boonyanurak, T., Jariyaboon, R., Kongjan, P. Cheewasedtham, C., & Bunyakan, C.  (2016).  

Cultivation of Ceratophyllum demersum L. by wastewater from biogas scrubber. 39th 

National Graduate Research Conference & 4th International Graduate Research 

Conference (pp. 452-456). Bangkok: Assumption University of Thailand. 
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Hayeeyunu, S., Jariyaboon, R., Ismail, S., & Kongjan, P.  (2016).  Dark fermentation of food waste  

for hydrogen production: the crucial stage to producing butyrate for butanol production. 

39th National Graduate Research Conference & 4th International Graduate Research 

Conference (pp. 457-461). Bangkok: Assumption University of Thailand. 

Usmanbaha, N., Jariyaboon, R., O-Thong, S., & Kongjan, P.  (2016).  Effect of Different Mixing  

Ratios of Palm Oil Mill Effluent (POME) and Cerathophyllum demersum on Two-Stage  

Anaerobic Co-Digestion for Hydrogen and Methane Production.  39th National Graduate 

Research Conference & 4th International Graduate Research Conference (pp. 467-474). 

Bangkok: Assumption University of Thailand. 

 

 

(4) ชื่อ ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด       วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-242   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์    1(0-3-0) 

721-282  วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น    3(3-0-6)   

721-283  ปรากฏการณ์น าพา    3(3-0-6) 

721-284  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 

721-285  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี   2(2-0-4)  

721-363  เทคโนโลยีเอนไซม์    3(3-0-6) 

721-381  ยูนิตโอเปอเรชัน 1    3(3-0-6) 

721-382  ยูนิตโอเปอร์เรชัน 2    3(3-0-6)  

721-383  ปฏิบัติการยูนิตโอเปอเรชัน   1(0-3-0) 
721-482  ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 

721-484  การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

721-494  วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น   3(3-0-6) 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-522  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)   

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(3-0-6)   

721-555  เทคโนโลยีของเอนไซม์    3(3-0-6) 

721-595  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์   2(2-0-4)   

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-522  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)   

721-525           เทคโนโลยีการบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย      3(3-0-6) 

721-527             การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

721-535    มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3(3-0-6) 

721-536     การจัดการคาร์บอน    3(3-0-6) 

721-539    หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(3-0-6)   

721-555  เทคโนโลยีของเอนไซม์    3(3-0-6) 

721-557            การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ   3(3-0-6) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kasikamphaiboon, P. and Khunjan, U.  (2018).  CO2 Adsorption from Biogas Using Amine- 

  Functionalized MgO. International Journal of Chemical Engineering, 2018, 1-8.  

 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์, ภานุวฒัน์ สาบวช, และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  (2561).  การสังเคราะห์และดัดแปลงพ้ืนผิว 

 อนุภาคแมกนีไทต์ขนาดนาโนและการประยุกต์ใช้ในการกาจัดตะก่ัว.  การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561  

 (น. 225-234). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

รูฮาญา เจะซู, ซูไฮลาฮ์ มามะ, ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์, และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  (2561).  การแยกและคัดเลือก 

  ยีสต์สะสมไขมันที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสและเซลลูเลสจากดินที่ปนเปื้อนของเสียของผลปาล์ม.  การ 

  ประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 (น. 130-138). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

รูฮาญา เจะซู, อันรู เจะหลง, ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์, และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  (2561).  การคัดแยกแบคทีเรีย 
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  จากตะกอนน้ าเสียของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเพ่ือผลิตพอลีไฮดรอกซี-อัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเหลือ 

  ทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล.  การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 (น. 157-165). เชียงใหม่:  

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

วราภรณ์ พรมก่อศรี, รอปีอะห์ หะยีอาแว, ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์,  และ อุไรวรรณ ขุนจันทร์.  (2560).  การ 

  สังเคราะห์แมกนีไทต์ขนาดนาโนและการประยุกต์ใช้ในการตรึงไลเปส. การประชุมวิชาการ ประจ าปี  

  2560 (น. 163-171). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

รอปีอะห์ หะยีอาแว,  วราภรณ์ พรมก่อศรี,  ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์,  และ อุไรวรรณ ขุนจันทร์.  (2560).  การคัด 

  แยกแบคทีเรียที่มีศักยภาพสูงในการผลิตไลเปสจากตะกอนน้ าเสียของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม.  การ 

  ประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560 (น. 172-178). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์,  และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  (2560).  การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วย 

  แมกนีเซียมออกไซด์ที่ดัดแปลงพ้ืนผิวด้วยเอมีน.  รายงานการประชุมนเรศวรวิจัยครั้งที่ 13 (น. 124- 

  130). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

นูรดา  สะบาหานาเล๊าะ, อุไรวรรณ  ขุนจันทร์, และปรีชา  กสิกรรมไพบูลย์.  (2560).  การคัดแยกยีสต์และศึกษา 

ประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมอะโซ.  รายงานการประชุมนเรศวรวิจัยครั้งที่ 11 (น. 45-52). พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 

(5) ชื่อ จรีรัตน์ รวมเจริญ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด       ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.มหิดล  

 Doctorat, Physique-Science des Materiaux, Universite du Maine, France` 
สาขาวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-115  หลักเคมี      3(3-0-6)  
721-241   เคมีเชิงฟิสิกส์     3(3-0-6)   

721-242   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์    1(0-3-0) 

721-281   กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

721-394   นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น    2(2-0-4) 

721-431   เคมีมหโมเลกุล     3(3-0-6) 

721-471  สัมมนา (ศึกษาศาสตร์)    1(0-2-1)  
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721-473  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม   1(0-2-1)  

721-478  การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม   3(0-9-0) 

724-313   วิทยาศาสตร์กายภาพ 1    3(3-0-6) 

724-428  เทคนิคทางวิทยาศาสตร์    3(1-4-4) 

721-479   ปัญหาพิเศษทางเคมี (ศึกษาศาสตร์)  2(2-0-4) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
721-531  การดัดแปลงทางเคมีของยางธรรมชาติ 

และการประยุกต์ใช้    3(3-0-6) 

721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 

721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด์    3(3-0-6) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

721-515    วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ  3(3-0-6) 

721-562  โครงสร้างและวัสดุฉลาด    3(3-0-6) 

721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบ                          3(3-0-6) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-531  การดัดแปลงทางเคมีของยางธรรมชาติ 

และการประยุกต์ใช้    3(3-0-6) 

721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 

721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด์    3(3-0-6) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

721-515    วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ  3(3-0-6) 

721-534   วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ       3(3-0-6) 

721-562  โครงสร้างและวัสดุฉลาด    3(3-0-6) 

721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบ                          3(3-0-6) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J.,  

  Lagarde, F., Edely, M., & Daniel, P.  (2017).  Raman investigation of thermoplastic  
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  vulcanizates based on hydrogenated natural rubber/polypropylene blends. Polymer  

 Testing, 57, 107-114. 

Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen. P., Ruamcharoen, J.,  

  Lagarde, F., Edely, M., & Daniel, P.  (2017).  The effect of percent hydrogenation and  

  vulcanization system on ozone stability of hydrogenated natural rubber vulcanizates  

  using Raman spectroscopy. Polymer Degradation and Stability, 141, 58-68. 

 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Munlee, R., Ketsri, P., Monchawin, C., & Ruamcharoen, J.  (2016).  Sago starch/natural rubber  

  biocomposite films improved the compatibility with montmorillonite clay.  The 2016  

  Pure and Applied Chemistry International Conference (pp. 1242-1245). Bangkok: 

Chulalongkorn University 

   

(6) ชื่อ วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด       Ph.D. (Chemistry), University of  Aberdeen, UK 

 สาขาวิชา เคมีวิเคราะห์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-251   เคมีวิเคราะห์     3(3-0-6)  

721-252   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์       1(0-3-0)   

721-351   การวิเคราะห์ทางเครื่องมือ   3(3-0-6)   

721-352   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเครื่องมือ    1(0-3-0)   

721-471   สัมมนา      1(0-2-1)   

721-477   งานวิจัยทางเคมี ชีววิทยา    3(0-9-0)  

721-479   ปัญหาพิเศษทางเคมี    2(2-0-4)   

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-511    การวิเคราะห์ทางเครื่องมือ   3(3-0-6)  
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721-581   ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี    1(1-2-3)   

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

721-595   หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์   2(1-3-2) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-511    การวิเคราะห์ทางเครื่องมือ   3(3-0-6)  

721-513   วิธีทางสเปกโทรสโกปี    2(2-0-4)  

721-514    การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์    1(1-0-2) 

721-516    การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

721-519   หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์   3(2-3-4) 

721-523    มลภาวะทางดินและน้ า    3(3-0-6) 

721-528            เทคโนโลยีการบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม          2(2-0-4)  

721-581    ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี    2(2-0-4) 

721-590  วิทยานิพนธ์     24(0-72-0)  

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Jayeoye, T. J., Cheewasedtham, W., Putson, C., & Rujiralai, T.  (2018).  Colorimetric determination  

   of sialic acid based on boronic acid-mediated aggregation of gold nanoparticles.  

   Mikrochim Acta, 185, 409-416. 

Plaisen, S., Cheewasedtham, W., & Rujiralai, T.  (2018).  Robust colorimetric detection based  

    on the anti-aggregation of gold nanoparticles for bromide in rice samples. RSC Advances,  

   8, 21566-21576. 

Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., & Juansai, N.  (2018).  Arsenic determination in soils and hair  

    from schools in past mining activity areas in Ron Phibun district, Nakhon Si Thammarat  

    province, Thailand and relationship between soil and hair arsenic. Chemical papers, 72,  

    381-391. 
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Duangthong, S., Cheewasedtham, W., Wararatanurak, P., Chooto, P., & Rattanadaecha, K. (2017).  

   Simple digestion and visible spectrophotometry for copper determination in natural  

   rubber latex. ScienceAsia, 43, 369-376. 

 

 (7) ชื่อ วนิดา เจียรกุลประเสริฐ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด       Ph.D. (Chemistry) University of Reading, UK 

สาขาวิชา เคมีอินทรีย์  
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-111   เคมีทั่วไป 1     3(3-0-6)  
721-113   เคมีทั่วไป 2     3(3-0-6)  

721-232   เคมีอินทรีย์ 1     3(3-0-6)  

721-233   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1    1(0-3-0)  

721-234   เคมีอินทรีย์ 2     3(3-0-6)  

721-235   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2    3(3-0-6)  

721-332   เคมีอินทรีย์ทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6)  

721-353   สเปกโตรสโคปีของสารอินทรีย์   3(3-0-6)  

721-371   โครงงานพิเศษ     2(0-6-0)  

721-471   สัมมนา      1(0-2-1)  

721-472   สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา    1(0-2-1)  

721-473   สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม   1(0-2-1)  

721-477   การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา    3(0-9-0)  

721-478   การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม   3(0-9-0)  
721-479   ปัญหาพิเศษทางเคมี    2(2-0-4)  

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Chairgulprasert, V., & Madlah, P.  (2018).  Removal of free fatty acid from used palm oil by  

 coffee husk ash. Science and Technology Asia, 23(3), 1-9. 

Chairgulprasert, V., & Waehayee, H. (2018). Removal of methylene blue dye in water using  

  longkong fruit peels. KMUTNB: IJAST, 11(4), 287-295. 

Chairgulprasert, V., Madlah, N., Pohmueyae, R., & Madmanang, N. (2016). Removal of lead(II) ion  

  in water by adsorbents from Pithecellobium dulce. KKU Science Journal, 44(1), 189-200. 

 
(8) ชื่อ วีรยา คุ้มเมือง  
วุฒิการศึกษาสูงสุด       Ph.D. (Applied Chemistry), RMIT University, Australia 

สาขาวิชา เคมีวิเคราะห์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-111  เคมีทั่วไป 1     3(3-0-6) 

721-113  เคมีทั่วไป 2     1(0-3-0) 

721-251  เคมีวิเคราะห์     3(3-0-6) 

721-252  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์    1(0-3-0) 

721-351  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ   3(3-0-6) 

721-352  ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ  1(0-3-0) 

721-372  หัวข้อเฉพาะทางเคมี    2(2-0-4) 

721-472  สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา    1(0-2-1) 

721-474  การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา  1(0-2-1) 

721-477  การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา    3(0-9-0) 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หนว่ยกิต 

721-511  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ   3(2-3-4) 

721-595  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์   2(2-0-4) 

721-512     แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟี    3(2-3-4) 

721-581  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี    2(1-2-3) 

721-591  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) 

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-510   เทคนิคการสกัดสารตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์         3(3-0-6) 

721-512    แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟี   3(2-3-4) 

721-511  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ   3(2-3-4) 

721-518    วิทยาศาสตร์ของอนุมูลอิสระ     2(2-0-4) 

721-541    เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   3(3-0-6) 

721-581  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี    2(2-0-4)) 

721-591  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) 

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Ruangrak, E. & Khummueng, W.  (2018).  Effects of artificial light sources on accumulation of  

phytochemical contents in hydroponic lettuce. J. Horticult. Sci. Biotech, 1-11. 

Appalasamy, S., Boon J. G., Arumugam N., Martin V., Khummueng W., & Pakhathirathien, C.   

(2018).  The Action of Gelam (Melaleuca cajuputi) Stem Crude Extract as Natural  

Insecticide for Camponotus J. Biodiversity. Bioprospecting and Development, 5 (2), 173- 

178.  



 

 

166 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Kohing H., Tasara J., & Khummueng W. (2018). Effect of infrared drying on phytochemical  

 content, antioxidant activity and physicochemical properties of germinated brown rice.   
The  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018 ,February 7-9) 
(pp. FA5-FA10). Songkhla:  Prince of Songkla University. 

 

(9) ชื่อ อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปร.ด. (ชีวเคมี), ม.สงขลานครินทร์       

สาขาวิชา ชีวเคมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-111  เคมีทั่วไป 1     3(3-0-6) 

721-112  ปฏิบัติการเคมีทัว่ไป    1(0-3-0) 

721-113  เคมีทั่วไป 2     3(3-0-6) 

721-115  หลักเคมี      3(3-0-6) 

721-233  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1    1(0-3-0)  

721-361  ชีวเคมี      3(3-0-6)   

721-362  ปฏิบัติการชีวเคมี     1(0-3-0)  

721-363  เทคโนโลยีเอนไซม์    3(3-0-6)   

721-494  วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น   3(3-0-6)   

  

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(3-0-6)   

721-555  เทคโนโลยีของเอนไซม์    3(3-0-6) 

721-595  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์   2(2-0-4)   

722-532  สรีรวิทยาในการผลิตพืช    3(2-3-4) 

722-533  การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-521    พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  

721-522    เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

721-542    อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  3(3-0-6) 

721-548    ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์     3(3-0-6) 

721-552  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(3-0-6)   

721-555  เทคโนโลยีของเอนไซม์    3(3-0-6) 

721-595  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์   2(2-0-4)   

722-532  สรีรวิทยาในการผลิตพืช    3(2-3-4) 

722-533  การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kasikamphaiboon, P., & Khunjan, U.  (2018).  CO2 Adsorption from Biogas Using Amine  

 Functionalized MgO. International Journal of Chemical Engineering, 2018, 1-8.  

Ekchaweng, K., Khunjan, U., & Churngchow, N.  (2017).  Molecular cloning and characterization  

 of three novel subtilisin-like serine protease genes from Hevea brasiliensis. Physiological 

and Molecular Plant Pathology, 97(1), 79-95.  

Khunjan, U., Ekchaweng, K., Panrat, T., Tian, M., & Churngchow, N. (2016). Molecular cloning of  

 HbPR-1 gene from rubber tree, expression of HbPR-1 gene in Nicotiana benthamiana and 

its inhibition of Phytophthora palmivora. PLOS ONE, 11(6), 1-20. 

 

(10)  ชื่อ จุฑารัตน์ ทะสะระ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด       วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา วิศกรรมเคมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-0)  

721-284  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4)  
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721-285  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี   2(2-0-4)  

721-291  เทคโนโลยีสะอาด    2(2-0-4) 

721-381  ยูนิตโอเปอร์เรชัน 1    3(3-0-6)  

721-382  ยูนิตโอเปอร์เรชัน 2    3(3-0-6)  

721-383  ปฏิบัติการยูนิตโอเปอร์เรชัน   1(0-3-0)  

721-386  ปรากฏการณ์น าพา    3(3-0-6)  

721-387  น้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 

721-355    ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า   1(0-3-0)  

721-388  ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม    1(0-3-0)  

721-391  การควบคุมคุณภาพ    2(2-0-4)  

721-473  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม   1(0-2-1)  

721-475  การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม 1   2(0-6-0)  

721-476  การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม 2   4(0-12-0)  

721-481  เคมีอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  

721-482  ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม   1(0-3-0)  

721-486  กฎหมายอุตสาหกรรม     1(1-0-2)  

721-493  พลังงานทดแทน     2(2-0-4)  

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)  

721-595  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์   2(1-3-2)  

721-517  เทคโนโลยีทางเคมี    3(3-0-6)  

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-517  เทคโนโลยีทางเคมี    3(3-0-6)  

721-545    วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง      3(3-0-6) 

721-589   มาตรฐานในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ  3(3-0-6) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)  

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
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ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Benmad, A., Krisornpornsan, B. Tasara, J., Jariyaboon, R., & Kongjan, P.  (2018).  Pyrolysis of  

sugarcane bagasse: characterization of product via slow pyrolysis in tube furnace.  

The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology/Sustainable 

Alternative Bioenergy for a Stable Life, June 4-7, 2018. (pp. 225-233).  

Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Sa-oh, S., Jariyaboon, R., Kongjan, P., Tasara J., & Krisornpornson, B.  (2018).  Enhancing of 

sugarcane bagasse hydrolysis by using pyrolysis pretreatment. The 2nd International 

Conference on Anaerobic Digestion Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a 

Stable Life, June 4-7, 2018.  (pp. 168-176). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Salaeh, A., Jariyaboon, R., Tasara, J., Krisornpornsan, B., & Kongjan, P.  (2018).  Biochemical 

methane potential of distillery spent wash generated from ethanol fermentation at 

different inoculum to substrate ratio.  The 2nd International Conference on Anaerobic 

Digestion Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life, June 4-7, 2018.   

(pp. 120-128). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

 

(11) ชื่อ   ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์  

วุฒิการศึกษาสูงสุด          ปร.ด. (ชวีเวชศาสตร์), ม.วลัยลักษณ์ 
สาขาวิชา    ชีวเวชศาสตร์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

725-115  กายวิภาคศาสตร์ส าหรับพยาบาล 1  2(2-2-2)  

725-116  กายวิภาคศาสตร์ส าหรับพยาบาล 2  2(2-2-2)   

725-117  สรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 1   2(2-2-2)   

725-118  สรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 1   2(2-2-2)   

725-113   ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล   3(3-0-6)   

722-113  ปฏิบัติการชีววิทยา    1(0-3-1)   

724-429  ธรรมชาติบ าบัด     3(3-2-1)   
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724-108  ธรรมชาติบ าบัด     2(2-0-4)   

718-462  สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ    3(3-2-1)   

721-472   สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา     1(0-2-1)   

722-492  สัมมนาทางชีววิทยา    1(0-2-1)   

722-493  ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา    2(2-0-4)   

723-493  หัวข้อเลือกเฉพาะด้านการเกษตร   2(2-0-4)   

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

722-591  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

722-592  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

 

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

Dhar, R., Kimseng, R., Chokchaisiri, R., Hiransai, P., Utaipan, T., Suksamrarn, A., & Chunglok W.  

 (2018).  2',4-Dihydroxy-3',4',6'-trimethoxychalcone from Chromolaena odorata possesses  

 anti-inflammatory  effects via inhibition of NF-κB and p38 MAPK in lipopolysaccharide- 

 activated RAW 264.7  macrophages. Immunopharmacology and Immunotoxicology,  

 40(1), 43-51. 

Horvatova, A., Utaipan, T., Otto, A-C., Zhang, Y., Gan-Schreier, H., Pavek, P., Pathil, A., Stremmel,  

W., & Chamulitrat W.  (2018).  Ursodeoxycholyl lysophosphatidylethanolamide  

negatively regulates TLR-mediated lipopolysaccharide response in human THP-1-derived  

macrophages. European Journal of Pharmacology, 825, 63-74. 

Thungtong, S., Sattayakhom, A., Charong, N., Jankrajang, P., Panatsako, N., Utaipan, T,  
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Athipanchai, A., Suksamrarn, A., & Chunglok, W.  (2017).  Effect of mahanine in  

combination with MG132 and cisplatin on growth inhibition of multidrug resistant human  

oral squamous cell carcinoma cells. Journal of Science and Technology Ubon 

Ratchathani University: Special Issue September, 201(3), 164-170. 

Dhar, R., Kimseng, R., Thangwong, P., Chokchaisiri, R., Suksamrarn, A., Hiransai, P., Jansakun, C.,  

Chunglok, W., Utaipan, T., & Chunglok, W.  (2017).  Isoliquiritigenin from Butea 

monosperma suppresses inflammatory mediators in lipopolysaccharide-induced RAW 

264.7 cells. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University: Special 

Issue September, 201(3), 93-100. 

 

(12) ชื่อ   ปฐมารัตน์  รัตนช่วย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด             ปร.ด. (จุลชวีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์ 
สาขาวิชา    ชีวเวชศาสตร์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-1) 

721-362  ปฏิบัติการชีวเคมี     1(0-3-0) 

722-492  สัมมนาทางชีววิทยา    1(0-2-1) 

725-112  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(2-3-5) 

724-324  ประเด็นวิทยาศาสตร์ในกระแส   3(3-0-6) 

725-211  เภสัชวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

722-113  ปฏิบัติการชีววิทยา    1(0-3-0)                    

721-472  สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา    1(0-2-1)   

722-493  ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา    2(2-0-4) 
718-236  จุลชีววิทยาส าหรับอาหารและโภชนาการ  3(3-0-6) 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
722-591  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1   1(0-2-1) 
722-592  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 2   1(0-2-1) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sukhumungoon, P. , Bunnueang, N. , Butsabong, N. , Sae-lim, A. , & Rattanachuay, P.   (2018). 

Characterization of Staphylococcus spp. from meat and ready-to-eat food, Hat Yat 

city, Songkhla, Thailand.  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 

Health, 49(1), 96-107. 

Chumpol, S., Kantachote, D., Rattanachuay, P., Vuddhakul, V., Nitoda, T., & Kanzaki, H.  (2017).  

In vitro and in vivo selection of probiotic purple nonsulfur bacteria (PNSB) with an 

ability to inhibit shrimp pathogens:  acute hepatopancreatic necrosis disease 

(AHPND)-causing Vibrio parahaemolyticus and other vibrios. Aquaculture Research, 

48(6), 3182-3192. 

Sae-lim, A., Jearanai, P., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P. (2017). Prevalence, virulence 

profiles, and genetic relationship of atypical enteropathogenic Escherichia coli O145 

from beef, southern Thailand.  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 

Public Health, 48(6), 1248-1259.  

Sukkua,K. , Pomwised, R. , Rattanachuay, P. , Khianngam, S. , & Sukhumungoon, P.   ( 2017).  

Characterization of extraintestinal pathogenic Escherichia coli from meat in southern 

Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 48(1), 98-
108. 

Wameadesa, N. , Sae-lim, A. , Hayeebilan, F. , Rattanachuay, P. , & Sukhumungoon, P.   (2017). 

Enteroaggregative Escherichia coli O104 from Thai and imported Malaysian raw beef. 

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 48(2), 338-350. 

Bunnueang, N., Kongpheng, S., Yadrak, P., Rattanachuay, P., Khianngam, S., & Sukhumungoon, 

P.   ( 2016).   Methicillin-resistant Staphylococcus aureus:  1-year collection and 
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characterization from patients in two tertiary hospitals, southern Thailand. Southeast 

Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health,  47(2), 241-251. 

Sirikaew, S., Sukkua, K., Rattanachuay, P., Khianngam, S., & Sukhumungoon, P.  (2016).  High 

level of shiga toxin-producing Escherichia coli and occurrence of stx-negative E. coli 

O157 from raw meats: characterization of virulence profile and genetic relatedness. 

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 47(5), 1008-1019. 

Sukhumungoon, P., Tantadapan, R., & Rattanachuay, P. (2016).  Repetitive sequence based-
PCR profiling of Escherichia coli O157 strains from beef in southern Thailand. 

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 47(1), 55-65. 

Sukkua, K., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P.  (2016).  Ex vivo adherence to murine ileal, 

biofilm formation ability and presence of adherence-associated of human and 

animal diarrheaagenic Escherichia coli. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 

and Public Health, 47(1), 40-54. 

 

(13) ชื่อ   ฐิติมา รุจิราลัย 

วุฒิการศกึษาสูงสุด        Ph.D. (Chemistry), U. of Bristol, U.K. 

สาขาวิชา     เคมีวิเคราะห์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

324-241   เคมีวิเคราะห์     3(3-0-6)  

324-341  การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  3(3-0-6)  

324-442  การประยุกต์การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 3(3-0-6)  

324-449  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2   2(2-0-4)  

324-481  สัมมนาทางเคมี 1    1(1-0-1)  

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1    1(0-3-0)  

325-241  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์    1(0-3-0)  

325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน   1(0-3-0)  

325-341  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1(0-3-0)  

325-491  โครงงานทางเคมี 1    3(0-9-0)  
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325-492  โครงงานทางเคมี 2    3(0-9-0)  

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

324-542  การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี   3(3-0-3)  

324-543  การแยกสารทางเคมี    3(3-0-3)  

324-545  พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6)  

324-641  การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)  

324-681  สัมมนาวิชาการทางเคมี 1    1(1-0-1)  

324-682  สัมมนาวิชาการทางเคมี 2    1(1-0-1)  

324-783  สัมมนาวิชาการทางเคมี 3    1(1-0-1)  

324-784  สัมมนาวิชาการทางเคมี 4    1(1-0-1)  

325-697  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0)  

325-798  วิทยานิพนธ์     48(0-144-0)  

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-511    การวิเคราะห์ทางเครื่องมือ   3(3-0-6)  

721-581    ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี    2(2-0-4) 

721-590  วิทยานิพนธ์     24(0-72-0)  

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Rujiralai, T., Kaewsara, S., Chuenchom, L., Jitpirom, P., Kaowphong, S. 2019. Facile and  

environmentally friendly magnetic mesoporous carbon for the selective extraction of 

antioxidants from water. ANALYTICAL METHODS, 11, 4204-4210 

Dewi, I. R., Putson, C., Rujiralai, T., Cheewasedtham, W. 2019. The 45th Congress on Science and  

  Technology of Thailand (STT45), October 7-9, 2019, Mae Fah Luang University, Chiang Rai,  

  Thailand. (Proceedings, p.271-281). 

Chotchuang, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye, T.J., Rujiralai, T. 2019. Colorimetric determination  

  of fumonisin B1 based on the aggregation of cysteamine-functionalized gold nanoparticles  

  induced by a product of its hydrolysis. MICROCHIMICA ACTA, 186, 655-664. 
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Thongprapai, P., Cheewasedtham, W., Chong, K. F., & Rujiralai, T.  (2018).  Selective magnetic  

 nanographene oxide solid phase extraction with high performance liquid chromatography-

fluorescence detection for determination of zearalenone in corn samples. Journal of 

Separation Scinece, 41, 4348-4354. 

Jayeoye, T. J., Cheewasedtham, W., Putson, C., & Rujiralai, T.  (2018).  Colorimetric determination  

 of sialic acid based on boronic acid-mediated aggregation of gold nanoparticles.  

 Microchimica Acta, 185, 409-416. 

Plaisen, S., Cheewasedtham, W., & Rujiralai, T.  (2018).  Robust colorimetric detection based on  

 anti-aggregation of gold nanoparticles for bromide in rice samples. RSC Advances, 8,  

 21566-21576.  

Longsaman, M., Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., & Putson, C.  (2018).  Enhanced dielectric and  

  mechanical properties of natural rubber composites filled with gold nanoparticles. Key  

  Engineering Materials, 1662-9795(772), 43-47. 

Hu, J., Wu, M., Jiang, L., Zhong, Z., Zhou, Z., Rujiralai, T., & Ma, J.  (2018).  Combining gold  

  nanoparticle antennas with single-molecule fluorescence resonance energy transfer  

  (smFRET) to study DNA hairpin dynamics. Nanoscale, 10, 6611-6619. 

Rujiralai, T., Juansai, N., & Cheewasedtham, W.  (2018).  Arsenic determination in soils and hair  

  from schools in past mining activity areas in Ron Phibun district, Nakhon Si Thammarat  

  province, Thailand and relationship between soil and hair arsenic. Chemical Papers, 

  72(2), 381-391. 

Xu, L., Ma, L., Rujiralai, T., Zhou, X., Wu, S., & Liu, M.  (2017).  Hierarchical MoS2 microspheres  

  prepared through a zinc ion-assisted hydrothermal route as an electrochemical  

  supercapacitor electrode. RSC Advances, 7, 33937-33943. 

Cheaha, D., Issuriya, A., Manor, R., Kwangjai, J., Rujiralai, T., & Kumarnsit, E.  (2016).  Modification  

  of sleep-waking and electroencephalogram induced by vetiver essential oil inhalation.  

  Journal of Intercultural Ethnopharmacology, 5(1), 72-78.  
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(14) ชื่อ ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      Ph.D. (Fish Biology and Nutrition), University of Aberdeen, UK 

สาขาวิชา  ชีววิทยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

730-324   การเพาะเลี้ยงปูทะเล    2(1-3-2) 

730-491   สัมมนา      1(0-2-1) 

730-594   เทคโนโลยีการประมงแบบบูรณาการ  3(2-3-4) 

730-234   เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต 3(2-3-4) 

730-236  โภชนศาสตร์และการผลิตอาหารสัตว์น้ า  3(2-3-4) 

730-316  การเพาะเลี้ยงหอยทะเล    3(2-3-4) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต  

722-595  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

นิรุสนีย์ เจ๊ะบู, ฐิติมา รุจิราลัย, ชลธ ีชีวะเศรษฐธรรม, และ วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม.  (2561).  การวิเคราะห์หา 

   โคเอนไซม์คิวเทนในหอยนางรม (Saccostrea และ Crassostrea) และการเปรียบเทียบปริมาณโค 

   เอนไซม์คิวเทนในเนื้อหอยนางรมที่จ าหน่ายในรูปแกะเปลือกแช่น้ า กับหอยนางรมสดที่ยังไม่แกะเปลือก.   

   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47,6-7 ธันวาคม 2561 

    (น. 1343-1352). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Boonyanurak, T., Jariyaboon, R., Kongjan, P. Cheewasedtham, C., & Bunyakan, C.  (2016).  

Cultivation of Ceratophyllum demersum L. by wastewater from biogas scrubber. 39th 

National Graduate Research Conference & 4th International Graduate Research 

Conference, June 30-July 1 2016 (pp. 52-456). Bangkok: Assumption University of Thailand. 

Donwang, W., Rujiralai, T., & Cheewasedtham, W.  (2016).  Study of HPLC conditions for 

determination of snake phospholipase A2 in energetic products. The Pure and Applied 
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Chemistry International Conference 2016 (PACCON 2016, February 9-11 ) (pp. 147-152). 

Bangkok: Chulalongkorn University 

 

(15) ชื่อ สมรักษ์ พันธ์ผล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปร.ด.  (เทคโนโลยีชวีภาพ), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

718-236  จุลชีววิทยาส าหรับอาหารและโภชนาการ  3(3-0-6) 

721-472  สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา                          1(0-2-1)  

721-474  การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา   1(0-2-1) 

721-477           การวิจัยทางเคม-ีชีววิทยา    3(0-9-0) 

722-251  ชีววิทยาภาคสนาม    3(2-3-4) 

722-271   จุลชีววิทยา     3(3-0-6) 

722-272  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    1(0-3-0) 

722-371  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม   3(2-3-4) 

722-381  เทคโนโลยีชีวภาพ    3(3-0-6) 

722-401  เตรียมสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 

722-403  การฝึกงาน     0(0-300-0) 

722-493  ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา    2(2-0-4) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
722-512  ชีววิทยาประยุกต์     3(3-0- 6) 

722-591  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

722-592  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

722-595  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-592  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0)  

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Van, T.L., Leelakriangsak, M., Lee, S.W., Panphon, S., Utispan, K., & Koontongkaew.  (2019).   

Characterization and safety evaluation of partially purified bacteriocin produced 

by Escherichia coli E isolated from fermented pineapple Ananas comosus (L.) Merr. 

Brazilian Journal of Microbiology, 50(1), 33-42. 

Boafo, D.K., Kraisornpornson, B., Panphon, S., & Owusu, B.E.  (2018).  Effect of organic and  

  reduced mineral fertilisation on pH, nutrient content and microbial properties of acid  

  soil. Annual Research & Review in Biology, 24(1), 1-11. 

 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Kurniawan, E., Panphon, S., & Leelakriangsak.  (2019).  Potential of marine chitiolytic Bacillus  

 isolates as biocontrol agents of phytopathogenic fungi.  IOP Conf. Series : Earth and  

 Environmental Sciencem (pp. 1-5). Indonesia: Universitas Airlangga. 

 

(16)  ชื่อ แววฤดี แววทองรักษ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปร.ด. (ชีวเคมี), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
722-111  ชีววิทยาทั่วไป 1     3(3-0-6) 

722-113  ปฏิบัติการชีววิทยา    1(0-3-0) 

722-231  พฤกษศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6) 

722-232  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์    1(0-3-0) 

722-332  สรีรวิทยาของพืช     3(3-0-6) 

722-333  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช   1(0-3-0) 

721-472  สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา    1(0-2-1) 

721-477  การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา    3(0-9-0) 

722-492  สัมมนาทางชีววิทยา    1(0-2-1) 

722-493  ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา    2(0-6-0)   
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

722-532  สรีรวิทยาในการผลิตพืช    3(2-3-4) 

722-533  การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น  3(3-0-6) 

722-534  สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด  3 (3-0-6) 

722-535  พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านเขตร้อน   3(3-0-6) 

722-591  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

722-592  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

722-593  ประเด็นชีววิทยาประยุกต์ตามกระแส  2(2-0-4) 

722-595  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต  

722-595  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

จัสมี ยามาอุล, นูรฮายาตี สาแล๊ะ, สุนิตา สุวรรณโณ, และแววฤดี แววทองรักษ์.  (2561).  ผลของไคโตซานต     

เจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นเมลอน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49(1), 472-474. 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

แววฤดี แววทองรักษ์, รุสนีดา หลานเก, รอคายะห์ มะแงสาแต, และรอฮายา แวกาจิ.  (2560).  ประสิทธิภาพของ 

ไคโตซานต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ไฟทอปธอรา พัลมิโวรา.  การประชุมวิชาการ 

อารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 13, วันที ่21 - 23 พฤศจิกายน 2560, (น. 193-201). ตรัง: สมาคมนักโรคพืช

แห่งประเทศไทย. 

อารอฟะห์ แลเม๊าะ,  แววฤดี แววทองรักษ์, และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  (2561).  ผลของสาร 

สกัดจากผักตบชวาต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบ.  รายงานการประชุมวิชาการ 

พืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 17, วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561, (น.1-6). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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(17) ชื่อ ฟารีดา หะยีเย๊ะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-112   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-0) 

721-113  เคมีทั่วไป 2     3(3-0-6)  

721-115  หลักเคมี      3(3-0-6)  
721-241   เคมีเชิงฟิสิกส์     3(3-0-6)   

721-242   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์    1(0-3-0) 

721-471  สัมมนา       1(0-2-1)  

721-473  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม   1(0-2-1)  

721-478  การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม   3(0-9-0) 

724-428  เทคนิคทางวิทยาศาสตร์    3(1-4-4) 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

721-564  เคมีพ้ืนผิวของวัสดุ           3(3-0-6) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

721-564  เคมีพ้ืนผิวของวัสดุ           3(3-0-6) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sattar, M., Hayeeye, F., Chinpa, W., & Sirichote, O.  (2019).  Poly (lactic acid)/activated carbon  

composite beads by phase inversion method for kinetic and adsorption studies of Pb2+  
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ions in aqueous solution. Desalination and water treatment, 146, 227–235. 

Sattar, M., Hayeeye, F., Chinpa, W., & Sirichote, O.  (2017).  Preparation and characterization of  

poly (lactic acid)/activated carbon composite bead via phase inversion method and its  

use as adsorbent for Rhodamine B in aqueous solution. Journal of Environmental  

Chemical Engineering, 5, 3780 - 3791.  

 

ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

เมมุน ซัตตาร์, ฟารีดา หะยีเย๊ะ และ อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน. (2562). การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของถ่านกัม

มันต์จากเปลือกลูกหยี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน, วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, (น. 1232-1238). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 

(1)   ชื่อ     อภิรดี แซ่ลิ่ม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
747-101   สถิติในชีวิตยุคใหม่    3(2-2-5)   

747-231   การวิเคราะห์ประชากร    3(2-3-4)  

747-339   ตัวแบบทางสถิติ     3(2-2-5)  

746-452   สัมมนา      1(0-2-0)  

746-451  โครงงานรายบุคคล    3(0-9-3)  

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

747-521   สถิติส าหรับงานวิจัย    3(2-2-5)  

747-522   ตัวแบบทางสถิติ 1    3(2-2-5)  

721-581   ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี    3(3-0-6)  

747-571   สัมมนา      1(0-2-1)  

747-581   วิทยานิพนธ์     18(0-54-0)  

747-670   วิทยานิพนธ์     48(0-144-0)  

747-675   สัมมนา 1     1(0-2-1)  

747-676  สัมมนา 2     1(0-2-1)  

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต  

721-581   ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี    3(3-0-6)  

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 



 

 

183 

Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Wobil, P., & Sama-Ae, A.  (2018).  Neonatal mortality at the  

 neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Science,  

  18(2), 369-377. 

Gautam, N., Ueranantasun, A., & Lim, A.  (2018).  The models of age-specific mortality rates and  

 their patterns from female total population counts. Journal of Population and Social  

             Studies, 26(3), 235 -247. 

Sae-Tae, N, Lim, A., Kakchapati, S., & Ueranantasun, A.  (2018).  Hospital reported factors associated  

 with mortality among road traffic accident victims in Southern Thailand. The Southeast  

 Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 49(4), 717-726. 

Hue, H.T.T, Pradit, S., Lim, A., Goncalo, C., & Nitiratsuwan, T.  (2018).  Shrimp and fish catch landing  

 trends in Songkhla Lagoon, Thailand during 2003-2016. Applied Ecology and  

 Environmental Research, 16(3), 3061-3078. 

Hue, H.T.T, Pradit, S., Jarunee, C., Lim, A., Nitiratsuwan, T., & Goncalo, C.  (2018).  Physical  

 properties of three Songkhla Lagoon fish species in the lower Gulf of Thailand during  

 and after the monsoon season. Applied Ecology and Environmental Research,   

16(5), 6113-6127. 

 

 

(2) ชื่อ เจริญ ภคธีรเธียร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา เคมีอินทรีย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
721-113  เคมีทั่วไป 2     3(3-0-6) 

721-231  หลักเคมีอินทรีย์     3(3-0-6) 

721-232  เคมีอินทรีย์ 1     3(3-0-6) 

721-233  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1    1(0-3-0) 

721-331  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    2(2-0-4) 
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721-353  สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์   3(3-0-6) 

721-383  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย    1(0-3-0) 

721-403  การฝึกงาน               0(0-300-0) 

721-471  สัมมนา      1(0-2-1) 

721-472  สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา    1(0-2-1) 

721-473  สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม   1(0-2-1) 

721-477  การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา    3(0-9-0) 

721-478  การวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม   3(0-9-0) 

721-482  ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 

 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)  

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sookyung, U., Thitithammawong, A., Nakason, C., Pakhathirathien, C., & Thaijaroen, W.  (2018).  

   Effects of Cashew Nut Shell Liquid and Its Decarboxylated Form on the Properties of  

   Natural Rubber. Journal Polymer Environmental, 26(8), 3451–3457. 

Pakhathirathien, C., Pearuang, K., Nahason, C., Kaesman, A., & Rungvichaniwat, A.  (2016).  A  

comparative study of stearyl aromatic esters and aromatic oil as processing aids in  

natural rubber compounds. Songklanakarin Journal Science Technology, 38(5), 501-506. 
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(3) ชื่อ ธนากร จันทสุบรรณ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด      Ph.D. (Chemical Engineering), University of Bath, UK 

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-242   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์    1(0-3-0) 

721-283  ปรากฏการณ์น าพา    3(3-0-6) 

721-284  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 

721-291  เทคโนโลยีสะอาด    2(2-0-4) 

721-343  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์    1(0-3-0) 

721-352  ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ  1(0-3-0) 

721-381  ยูนิตโอเปอเรชัน 1    3(3-0-6) 

721-383  ปฏิบัติการยูนิตโอเปอเรชัน   1(0-3-0) 
721-473  สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม    1(0-2-1) 

721-482  ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 

721-484  การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

721-493  พลังงานทดแทน     2(2-0-4) 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-511  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ   3(2-3-4) 

721-524  มลภาวะทางอากาศ    3(3-0-6) 

721-526  เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย  3(3-0-6) 

721-556  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน   3(3-0-6) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-511  การวิเคราะห์ทางเคมี    3(2-3-4) 

721-524  มลภาวะทางอากาศ    3(3-0-6) 



 

 

186 

721-526  เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย  3(3-0-6) 

721-529   เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย   3(3-0-6) 

721-543    การผลิตทางเคมีชีวภาพ      3(3-0-6) 

721-556  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน   3(3-0-6) 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1) 

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Fan, J., Santomauro, F., Budarin, V.L., Whiffin, F., Abeln, F., Chantasuban, T., & Chuck, C.J.  

 (2018).  The additive free microwave hydrolysis of lignocellulosic biomass for  

 fermentation to high value products. Journal of Cleaner Production, 198, 776–784.  

 

(4) ชื่อ   ศุภรดา  สุรพันธนากร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์ 

สาขาวิชา   เภสัชศาสตร ์

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-1) 

722-272  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    1(0-3-1) 

721-233  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1    1(0-3-1)รหัสวิชา   
 ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-471  สัมมนาทางเคมี     1(0-3-1) 

721-471  สัมมนาทางชีวเคมี    1(0-3-1) 

721-474  การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา  1(0-3-1) 

722-591  สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1   1(0-3-1) 

724-429  ธรรมชาติบ าบัด     3(2-3-4) 

724-108   ธรรมชาติบ าบัด     2(0-2-0) 
725-115  กายวิภาคศาสตร์ 1    2(0-2-0) 

725-117  สรีรวิทยา 1     2(0-2-0) 
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725-211  เภสัชวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-1) 

721-362  ปฏิบัติการชีวเคมี     1(0-3-1) 

721-479  ปัญหาพิเศษทางเคมี    2(2-0-4) 

722-492  สัมมนาทางชีววิทยา    1(0-3-1) 

722-493  ปัญหาพเิศษทางชีววิทยา    2(2-0-4) 

718-161  เภสัชวิทยาเชิงโภชนาการ    2(0-2-0) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

721-593  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)   

721-594  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2   1(0-2-1)   

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Reanmongkol, W., Surapanthanakorn, P., & Wattanapiromsakul, C.  (2017).  Assessment of           

the Anti-inflammatory Activity of Piceatannol-rich Extract from Senna garrettiana           

Heartwood. Chiang Mai Journal of Science, 45(7), 2691-2702. 
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ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

 

(1) ชื่อ พลพัฒน์ รวมเจริญ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      Ph.D. (Polymerization Process), UK 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ช่วงปี 2558-2563) 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J., Lagarde,  

  F., & Daniel, P.  (2017).  The effect of percent hydrogenation and vulcanization system  

  on ozone stability of hydrogenated natural rubber vulcanizates using Raman  

  spectroscopy. Polymer Degradation and Stability, 141, 58-68. 

Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J., Lagarde,  

  F., Edely, M., & Daniel, P.  (2016).  Raman investigation of  thermoplastic vulcanizates  

  based on hydrogenated natural rubber/polypropylene blends. Polymer Testing, 57, 107- 
  114. 

หนังสือ ต ารา  

 พลพัฒน์ รวมเจริญ.  (2554).  เคมีพอลิเมอร์. เทมการพิมพ์ สงขลา, 210 หน้า ISBN 978-974-7584-86-8.
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ภาคผนวก ค  

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ตาราง ค-1-1 การได้มาซึ่ง PLOs  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

อาจารย์ในภาควิชา High power/ High impact ตอบแบบส ารวจ ประชุมและอภิปราย 

ศิษย์ปัจจุบัน High impact ตอบแบบส ารวจ/สัมภาษณ์ 40 ราย 

ศิษย์ที่คาดว่าจะจบการศึกษา High impact ตอบแบบส ารวจ/สัมภาษณ์ 25 ราย 

ศิษย์เก่า High impact ตอบแบบส ารวจ/สัมภาษณ์  25 ราย 

ผู้ใช้บัณฑิต High power ตอบแบบส ารวจ 13 ราย 

คณะและมหาวิทยาลัย High power/ High impact การน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น 

สกอ. High power การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ตาราง ค-1-2 ความสอดคล้องของ PLOs กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

นักศึกษา (ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล เมษายน 2562) 
เป็นบัณฑิตที่ดี เก่ง มีความรู้ เข้าใจ เชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองเรียน สามารถ

เอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 x x x x      

บัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้   x x        

มีทักษะในการปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎีที่เรียนได้อย่างสอดคล้องกัน  x x        

ความรู้ ความช านาญ และเป็นมืออาชีพ ในด้านการทดลองทางวิทยาศาสตร์  x x        

มีทักษะในการปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับในการท างาน  x x        

สามารถวิเคราะห์ และอธิบายด้วยหลักการเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้

กระชับและเข้าใจง่าย 

 x       x  

บัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องการใช้สถิติ

วิเคราะห์งานวิจัย กับคนอ่ืน ๆ ได้ แม้งานวิจัยนั้นจะไม่เกี่ยวกับงานของตนเอง 

 x      x x x 

เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่หมั่นสืบเสาะหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ     x x x    

มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ x          

น าความรู้ไปใช้ในทางท่ีถูกต้อง ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง x          

บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และท างานเป็นทีมอย่างมี

ความสุข 

x          

มีความอดทน มานะพยายามในการท างาน คิดอย่างเป็นระบบ ตามหลักการ    x x x     
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ทางวิทยาศาสตร์ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสติปัญญา 

บัณฑิตที่สนใจเรื่องของบ้านเมือง และสิ่งแวดล้อม น าองค์ความรู้และ

ประโยชน์ที่ได้ร่ าเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต การท างาน 

x    x  x    

จิตส านึกต่อหน้าที่ มีส่วนช่วยสังคมและร่วมแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ x          

เป็นผู้ที่ความซื่อสัตย์สุจริต มารยามที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย 

และรู้จักกาลเทศะ 

x          

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด รู้จัก

บ าเพ็ญประโยชน์ 

x          

เป็นบันฑิตท่ีรู้จักการวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน    x x x x    

ความเป็นมนุษยธรรม ความเท่าเทียมกัน และการให้เกียรติกัน ไม่ว่าจะนับถือ

ศาสนาอะไรก็ตาม เพศหญิงหรือชาย ต่างก็ต้องเคารพกันและกัน เคารพซึ่งกัน

และกัน 

x          

สามารถด าเนินชีวิตร่วมกันผู้อ่ืนได้ดี สามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

ได้ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทุกสถานการณ์ 
       x   

สร้างก าลังใจหรือกระตุ้นพลังใจ จะด้วยวิธีแนะน า นั่งพูดคุย หรือสร้างแรง

บันดาลใจให้เห็นถึงเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น 
        x x 

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง x          

เน้นเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน ฟัง พูด) การใช้เฉพาะใน         x x 
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ห้องเรียนอาจยังไม่พอ 
บัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทัดเทียมกับบัณฑิตเพ่ือนบ้าน         x x 

ศิษย์เก่า (ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 2558-2561) 
มีความสามารถเฉพาะสาขา เพ่ือรองรับหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ทุก

ต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง  

 x x        

มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสาขา

อาชีพ หรือน าไปต่อยอดแตกแขนงในสาขาอ่ืน ๆ ต่อไปได้ สามารถผลิตผลงาน

ที่เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติได้  

  x x x x     

มีความสามารถและทักษะที่ช านาญในการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ รู้จัก

และใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ได้โดยเฉพาะเครื่องมือใหม่ ๆ รู้จักเชื่อมโยง

ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมาใช้ในสถานที่จริง สถานการณ์

จริงได้ 

 x x        

มีความรู้ทางด้านวิชาทางเคมีเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี 

 x       x  

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สามารถประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง เพื่อช่วยเหลือ

องค์กรที่เก่ียวข้อง 

   x       

สามารถน าความรู้ที่เรียนมาทั้งในและนอกห้องเรียนมาประยุกต์ใช้และ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการท างาน การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต  

  x x x      
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

มีความเข้าใจกระบวนการวิจัยในเชิงลึกของตนเอง     x x      

ทักษะการสืบค้นข้อมูลอย่างผู้เชียวชาญ          x 

มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน 

เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในสังคม และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

x       x   

มีความพยายาม ความมุ่งมั่นอดทน มีความคิดที่เป็นระบบ สามารถวิธีจัดการ

กับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิด รู้จักการช่วยเหลือกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  

x   x    x   

มีทักษะในการวางแผน/การค านวณ/สามารถสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษาท่ี

เกิดข้ึนได้ 

   x      x 

มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้        x   

มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างมีวิจารณญาณก่อน

ตัดสินใจต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล  

     x x    

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

ในปัจจุบันของโลก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มี

ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้ 

    x  x  x x 

ผู้ใช้บัณฑิต (ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 2558-2561) 
มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ เป็นอย่างดียิ่ง ความสามารถเฉพาะสาขา   x         

รอบรู้ รู้ลึก รู้จริง  x x        

มีความรู้ที่ทันสมัยเก่ียวกับวิธีและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี  x x        
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ทางเคมีทั้งในระดับพ้ืนฐานและในระดับ

อุตสาหกรรม 

 x x x x      

สามารถใช้ความรู้พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป  x x x x      

มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลมีความรู้

เรื่องการออกแบบการทดลอง (Design of experiment) 
   x      x 

มีความสามารถในการคิดค านวณ          x 

มีความสามารถในการอ่านงานวิจัยที่ซับซ้อนและวิเคราะห์งานวิจัยที่ตีพิมพ์

แล้วได้ดีมีความชอบค้นคว้าวิจัย 
 x  x       

มีผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริง เพ่ือช่วยเหลือองค์กรที่เก่ียวข้อง  x x x x      

ใช้โปรแกรมพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ได้ในระดับ ดีมาก          x 

มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมือ

ความสุข 

x          

มีความเป็นผู้น าและมีมารยาททางสังคม x       x   

สามารถท างานเป็นทีมและมีสัมมาคาราวะต่อบุคคลทุกระดับ x          

มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
x       x   

มีทัศนคติเชิงบวก และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับปรุงและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงของระบบงานขององค์กรณ์นั้น ๆ  
x    x      

มีเครือข่าย (wide networking)     x   x   
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดีมาก         x  

อาจารย์ (ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 2558-2561) 
มีความรอบรู้รู้ลึก รู้กว้าง ในศาสตร์เคมีประยุกต์เพียงพอต่อการน าไป

ประยุกต์ใช้ 
 x x        

มีความรู้โดยเฉพาะในส่วนความรู้พื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี ปรากฎการณ์ ทาง

เคมี ชีววิทยา คณิตศาตร์ สถิติและศาตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างแตกฉานเพื่อ

สามารถน าไปใช้ต่อยอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 x x x x      

มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์พ้ืนฐาน และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 

รวมถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
  x        

อนุรักษ์พลังงาน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใส่ใจสิ่งแวดล้อม x x         

สร้างผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอด และประยุกต์ใช้งานได้จริงกับความต้องการ

เร่งด่วนหรือส าหรับการวางแผนในระยะยาว 
   x x      

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะการวิจัย เพื่อพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   x x      

สามารถมุ่งอยู่ (focus) กับงานส าคัญท่ีก าลังด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยสามารถก าจัดสภาวะรบเร้าอ่ืนได้  
   x       

มีน้ าใจนักกีฬา รู้จักอดทนอดกลั้น สามารถน้อมรับกับค าวิจารณ์ทางวิชาการ

ได้อย่างสร้างสรรค์และน าไปปรับใช้ได้ 
    x   x   

มีทักษะในการโต้ตอบเชิงวิชาการท้ังในรูปแบบปากเปล่าและการเขียน         x  

มีความกล้าในการน าเสนอความคิดการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการท้ังในเชิง         x  
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

สนับสนุนและเชิงคัดค้าน 

มีทักษะในการน าเสนอผลงานวิชาการท้ังในรูปแบบการน าเสนอแบบปากเปล่า 

และสื่อส าหรับการน าเสนอผลงาน ได้แก่ รายงาน ต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ 

โปสเตอร์ 
สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับบุคคลอ่ืนได้         x  

มีเจตคติและทักษะที่ดีเกี่ยวกับ lifelong learning       x x    

สามารถเป็นผู้น าในการน าเสนอโครงการวิจัยใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์    x x x     

สามารถเขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพดี ที่สามารถใช้ในการขอทุนวิจัยได้    x x      

มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่มี

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีและสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 
        x  

มีทักษะในศตวรรษท่ี 21       x    

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ     x  x    

มีทักษะฟัง คิด อ่าน เขียนในเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหา    x     x  

มีทักษะในการสื่อสาร ท างานและการวางตัว กับบุคคลทุกระดับ        x x  

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตสาธารณะ  x          

มีความภูมิใจต่อหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และการเป็นพลเมืองดี 

มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหลากหลาย อันจะเป็นการสร้าง

เครือข่ายการท างานในอนาคต 

x          

มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย    x x  x    
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     x      

 

ตาราง ค-1-3 ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับ

ภูมิภาคเอเชียท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม

โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

 x x x x      

พันธกิจ (1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุ

วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน

หลากหลายรูปแบบ 

 x x x x  x    

พันธกิจ (2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพ

พ้ืนฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 

 x x x x x x x x x 

พันธกิจ (3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติ

สู่การสอนเพื่อสร้างปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

x x x x x  x    

อัตลักษณ์ I-WiSe 

Integrity (ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย) 
 

x 
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 PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

Wisdom (ใฝ่ปัญญา)   x x x x x x    

Social engagement (จิตสาธารณะ) x          

ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิสัยทัศน์ คือ เป็นคณะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการผลิต

บัณฑิตและวิจัย และเป็นที่พ่ึงของสังคมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 x x x x x x  x x 

พันธกิจ  (1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล และมีคุณธรรม จริยธรรม x          

พันธกิจ  (2) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 x x x x      

พันธกิจ  (3) บริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศ  x x x x      

พันธกิจ  (4) บริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ        x   

พันธกิจ  (5) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน        x   

ระดับภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ คือ  เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ 
 x x x x      

พันธกิจ คือ พัฒนาความเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์  และสร้างวิทยาการที่

ทันสมัยออกสู่สังคม 

 x x x x      
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ตาราง ค-1-4 ความสอดคล้องของ PLOs กับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1. คุณลักษณะพื้นฐาน  

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและ

แสวงหาความรู้  

      x x x x 

1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่

เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ทางด้านวิชาการ  

 x x x x x     

1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา

ค้นคว้า  

        x  

1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ     x    x   

2. คุณลักษณะทางสังคม 

2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  

x       x   

2.2 มีภาวะผู้น า มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์    x    x   
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถแก้ปัญหาและด าเนินงานให้

ประสบความส าเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ 
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อื่น ๆ  x x x x      

3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้

ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย และน าไป

ประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้ 

  x x x      

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม x          

 

ตาราง ค-1-5 ความสอดคล้องของ PLOs กับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรเคมีประยุกต์ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตของหลักสูตรเคมีประยุกต์ PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

APPLICHEM           

A   A team work          ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้        x   

P   Professional           มีความเป็นมืออาชีพ  x x x      x 

P   Proficient               มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ  x x x       
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L   Lifelong learning     มกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต       x    

I    Interdisciplinary      บรูณาการข้ามศาสตร์   x x x     x 

C  Communicate         สือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่าย         x  

H  Have a practical research  สร้างงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ได้จริง    x x      

E   Ethic                     มจีรรณยาบรรณ มีความรับผิดชอบ x          

M  Manageable           สามารถวางแผนและจัดการ   x x  x     

ตาราง ค-1-6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มี

ระเบียบวินยั มีคุณธรรม มี

จรรยาบรรณทางวชิาการ จรรณยา

บรรณนักวิทยาศาสตร์ และ

จิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 

K1 ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป 

K2 ความรู้ด้านกฎหมายอาชีวอนามัย 

K3 ความรู้ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพดา้นเคมี

ประยุกต ์

A1 ตระหนักในจรรยาบรรณ 
A2 ตระหนักถึงคุณธรรม/กฎหมาย/

ระเบียบ/วนิัย  

S1 ปฏิบัติตนในระเบียบวินัย/กฎหมาย 

S2 ทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานของผู้อ่ืน เชน่ turnitin 

S3 ทักษะการเขียนและด าเนินงานวิจัยตามหลักการของ

จริยธรรมงานวิจัย 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมี

ประยุกต์ เน้นเคมีวิเคราะห์ 

เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

ฐานชีวภาพ หรือวัสดุประยุกต์ใน

การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

K4 ความรู้เชิงลึกด้านเคมีประยกุต์ A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการมี

ความรู้เชิงลึกด้านเคมีประยุกต ์
S4 ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เชิงลึกด้านเคมี

ประยุกต ์

เน้นเคมีวิเคราะห์ประยุกต ์ K5 ความรู้เชิงลึกด้านหลักการของการวิเคราะห์ A4 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา S5 ทักษะการพัฒนา วิธี เคร่ืองมือและ กระบวนการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
 ด้านเคมีประยุกต ์

K6 ความรู้ด้านการพฒันาวิธี เคร่ืองมือและ 

กระบวนการวิเคราะห์ และการทดสอบการใชไ้ด้

ของวิธี 

K7 ความรู้ด้านการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ด้านเคมี

ประยุกต ์
K8 ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้

มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

K9 ความรู้ทางดา้นมาตรฐานผลติภัณฑ์และการ

ควบคุมคุณภาพ 

วิธี เคร่ืองมือและกระบวนการวเิคราะห์ 
A5 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้และ

บ ารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ด้านเคมี

ประยุกต์ที่ถูกต้อง 

A6 ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ปฏิบัติงานในห้องปฏบิัติการให้มีความ

ปลอดภัยและเปน็ไปตามมาตรฐาน  
A7 ตระหนักความส าคัญของการควบคุม

การผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

วิเคราะห์ และการทดสอบการใช้ได้ของวิธี 
S6 ทักษะการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์อย่างเชี่ยวชาญ และ

สามารถบ ารุงรักษาเครื่องมือได้ 
S7 ทักษะในการปฏิบตัิการวิเคราะห์อย่างปลอดภัยและ

เป็นไปตามมาตรฐานของการวิเคราะห์ 

 

เน้นเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม 
 

K10 ความรู้ด้านการเกิด การแพร่กระจายสู่

สิ่งแวดล้อมและพษิวิทยา 

K11 ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชงิสิ่งแวดล้อม 

K12 ความรู้ด้านการลดการเกิดและการจัดการ

ของเสีย 

K13 ความรู้ด้านการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 

K14 ความรู้ด้านการมาตรฐานและกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม 

K15 ความรู้ด้านเคมีสีเขียว 

 

A8 ตระหนักถึงความส าคัญของจัดการของ

เสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน และก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสุด 
A9 ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติ

ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
A10 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ สังคม

และสิ่งแวดล้อม 

S6 ทักษะการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์อย่างเชี่ยวชาญ และ

สามารถบ ารุงรักษาเครื่องมือได้ 
S7 ทักษะในการปฏิบตัิการวิเคราะห์อย่างปลอดภัยและ

เป็นไปตามมาตรฐานของการวิเคราะห์ 

S8 ทักษะในการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

S9 ทักษะในการปฏิบตัิงานด้านการควบคุมระบบบ าบัด

มลพิษ 

S10 ทักษะในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เน้นผลิตภัณฑ์ฐานชวีภาพ K8 ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้ A11 ตระหนักถึงความส าคัญของการ S6 ทักษะการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์อย่างเชี่ยวชาญ และ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
 มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน  

K9 ความรู้ทางดา้นมาตรฐานผลติภัณฑ์และการ

ควบคุมคุณภาพ 
K16 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวมวล 

K17 ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล 

K18 ความรู้ด้านการจัดการและใช้ประโยชนช์ีว

มวล 

 

จัดการชีวมวลและการน าไปแปรรูปให้เกิด

ประโยชน ์
 

สามารถบ ารุงรักษาเครื่องมือได้ 
S7 ทักษะในการปฏิบตัิการวิเคราะห์อย่างปลอดภัยและ

เป็นไปตามมาตรฐานของการวิเคราะห์ 

S11 ทักษะการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีการแปร

รูปชีวมวล 

S12 ทักษะในการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมแปรรูปชีว

มวล 

เน้นวัสดปุระยุกต ์ K8 ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้

มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน  

K9 ความรู้ทางดา้นมาตรฐานผลติภัณฑ์และการ

ควบคุมคุณภาพ 
K19 ความรู้ด้านวัสดุศาสตร ์

K20 ความรู้ด้านการสังเคราะห์วัสดุ 

K21 ความรู้ด้านการตรวจสอบวสัดุ 

K22 ความรู้ด้านการใชป้ระโยชน์วัสดุ 

 

A12 ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้

ด้านวสัดุศาสตร์ต่อการพัฒนาวสัดุใหม่ ๆ 
S6 ทักษะการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์อย่างเชี่ยวชาญ และ

สามารถบ ารุงรักษาเครื่องมือได้ 
S7 ทักษะในการปฏิบตัิการวิเคราะห์อย่างปลอดภัยและ

เป็นไปตามมาตรฐานของการวิเคราะห์ 

S13 ทักษะการการพัฒนาและออกแบบด้านวสัดุศาสตร์ 

S14 ทักษะในการสังเคราะห์และตรวจสอบวัสดุที่

สังเคราะห์ขึ้น 

PLO3 ใช้เคร่ืองมือพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือเฉพาะ

ทางเคมีประยุกต์ตามมาตรฐาน

K7 ความรู้ด้านการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ด้านเคมี

ประยุกต์  

K8 ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้

มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

A5 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้และ

บ ารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ด้านเคมี

ประยุกต์ที่ถูกต้อง 

A6 ตระหนักถึงความส าคัญของการ

S6 ทักษะการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์อย่างเชี่ยวชาญ และ

สามารถบ ารุงรักษาเครื่องมือได้ 
S7 ทักษะในการปฏิบตัิการวิเคราะห์อย่างปลอดภัยและ

เป็นไปตามมาตรฐานของการวิเคราะห์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
ห้องปฏิบัติการและมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

ปฏิบัติงานในห้องปฏบิัติการให้มีความ

ปลอดภัยและเปน็ไปตามมาตรฐาน 
 

PLO4 ด าเนินงานวิจัยตาม

กระบวนการวิจัยทางวทิยาศาสตร์

ด้านเคมีประยุกต์ที่ใช้สถิติร่วมดว้ย 

โดยเน้นเคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ผลติภัณฑ์ฐานชีวภาพ 

หรือวัสดุประยุกต์ และค านึงถึง

ผลกระทบต่อสงัคมสิ่งแวดล้อม 

K4 ความรู้เชิงลึกด้านเคมีประยกุต์ 
K23 ความรู้ด้านกระบวนการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 

K24 ความรู้ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข/สถิติ 
K25 ความรู้ด้านแบบจ าลองคณติศาสตร์/

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

A13 ตระหนักเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ 

A14 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 

A15 ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ความรู้

ด้านเคมีประยุกต์เข้ากับงานวิทยานิพนธ์

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการแกป้ัญหา

งานวิจยั 

A16 ค านึงถึงการวิเคราะห์เชิงตวัเลขในงาน

ด้านเคมีประยุกต ์

 

S15 ทักษะการใช้เหตุผลและการคิดอย่างเป็นระบบ 

S16 ทักษะการออกแบบการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติร่วมด้วย 
S17 ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานวิจัย

ภาคสนามและงานวิทยานิพนธ์ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตาม

ข่าวสารอย่างรู้เทา่ทัน  

S19 ทักษะการใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์/โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
PLO5 พัฒนาความรู้ด้านเคมี

ประยุกต์ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประเทศและ

อุตสาหกรรมท้องถ่ิน 

K26 ความรู้ด้านประเมนิทางเศรษฐศาสตร์ 
K27 ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 

K28 ความรู้ด้านทรัพย์สนิทางปญัญา 

A1 ตระหนักในจรรยาบรรณ 
A2 ตระหนักถึงคุณธรรม/กฎหมาย/

ระเบียบ/วนิัย 

A13 ตระหนักเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ 

A14 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 

A17 ตระหนักถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศและการพฒันาอุตสาหกรรมใน

ท้องถิ่น 

S20 ทักษะในการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางานด้าน

เคมีประยุกต์ 
S21 ทักษะการประเมินต้นทุนและความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ 

S22 ทักษะด้านการเขียนเอกสารค าขอเพื่อจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการ K4 ความรู้เชิงลึกด้านเคมีประยกุต์ 

K23 ความรู้ด้านกระบวนการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 

A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการมี

ความรู้เชิงลึกด้านเคมีประยุกต ์

S4 ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เชิงลึกด้านเคมี

ประยุกต ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
น ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา

ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย   
 A13 ตระหนักเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ 

A14 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 

A18 ตระหนักถึงความส าคัญของการน า

กระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ 

S15 ทักษะการใช้เหตุผลและการคิดอย่างเป็นระบบ 

 

PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรม

พึ่งพาตนเองและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

K29 ความรู้ด้านการสบืค้น วิเคราะห์ และจัดการ

ข้อมูล 
A13 ตระหนักเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ 

A14 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 

A19 ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

S23 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
S24 ทักษะในศตวรรษที่ 21 

PLO8 แสดงออกถึงการปฏิบัติตน

ตามหน้าทีท่ี่ก าหนดในการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่าย และ

ปรับตัวตามบริบทของสังคมที่

แตกต่างและเปลี่ยนแปลง 

K30 ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข่าวสาร

ในปัจจุบนั 

A20 ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่องตนเอง

ในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
A21 ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง

เครือข่าย 
A22 ตระหนักถึงการรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง 

S25 ทักษะการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการ

ท างานร่วมกับผู้อืน่ 
S26 ทักษะการสร้างเครือข่าย  

S18 ทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ติดตามข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน 

PLO9 ใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิง

วิทยาศาสตร์ด้านเคมีประยุกต์อย่าง

เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

K31 ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

A23 ตระหนักถึงความส าคัญของการ

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

S27 ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

S28 ทักษะการ น าเสนอผลงานแบบปากเปลา่ การเขียน

รายงานวิจัยและบทความวิจัย 

S29 ทักษะการวิพากษ์วิจารณ์คุณภาพของงานวิจัยอย่าง

เหมาะสม 
PLO10 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการ
K24 ความรู้ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข/สถิติ 
K30 ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข่าวสาร

A16 ค านึงถึงการวิเคราะห์เชิงตวัเลขในงาน

ด้านเคมีประยุกต ์

S18 ทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ติดตามข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
ปฏิบัติงานดา้นเคมีประยุกต์ ในปัจจุบนั A24 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

S30 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการปฏิบัติงานดา้นเคมี

ประยุกต ์

 
ตาราง ค-1-7 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต ความรู้ ทักษะ และ attitudes 
721-510 เทคนิคการสกัดสารตวัอย่างเพื่อการวิเคราะห์                         K3+K4+K5+K6+K8+A1+A3+A4+S3+S4+S5+S6 

721-511 การวิเคระห์โดยใช้เครื่องมือ       K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+A1+A2+A3+A14+A16+A23+S5+S6+S7+S27+S28 

721-512 แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟ      K3+K4+K5+K6+K7+K8+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+S5+S6+S7 

721-513 วิธีทางสเปกโทรสโกป ี              K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+A1+A2+A3+A14+A16+A23+S5+S6+S7+S27+S28 

721-514 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์         K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K24+K29+K30+K31+A3+A4+A5+A6+A13+A16+A23+S

1+S2+S3+S4+S5+S7+S16+S18+S19+S20+S27+S28 

721-515 วิธีทางกายภาพในการศึกษาสมบัติเฉพาะ                         K3+K4+K5+K7+K8+K9+K19+K21+K24+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A5+A13+A18+A19+A23+S1+S4+S15

+S18+S23+S24+S25+S27 

721-516 การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม  K2+K3+K5+K7+K10+K11+K12+K14+K15+K24+K23+K25+K29+K30+K24+K30+A1+A2+A3+A9+A10+A13

+A16+A22+A23+S6+S7+S15+S16+S18+S27+S28 

721-517 เทคโนโลยีทางเคมี                   K3+K4+K5+K7+K8+K9+K24+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A13+A17+A18+A19+A20+A22+A23+S1+S

4+S15+S18+S20+S23+S24+S25 
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721-518 วิทยาศาสตร์ของอนุมลูอิสระ       K3+K4+K5+K6+K9+A2+A3+A4+A7+S1+S3+S4+S5+S7 

721-519 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์                              K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K14+K15+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A1

0+A13+A15+A16+A23+S1+S2+S3+S4+S5+S7+S15+S16+S17 

721-521 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                K3+K4+K10 +A1+A2+A3+A10+A19+S1+S4+S7+S10+S18+S23+S25+S27 

721-522 เทคโนโลยีชวีภาพสิง่แวดล้อม      K3+K4+K14 +A1+A2+A3+A8+A9+A10+A19+A22+S1+S4+S8+S15+S18+S20+S23+S25+S27 
721-523 มลภาวะทางดินและน้ า             K2+K10+K11+K14+K15+K24+K31+A1+A8+A9+A10+A16+A23+S1+S9+S27 

721-524 มลภาวะทางอากาศ                 K3+K10+K12+K14+K15+K24+K31+A1+A8+A9+A10+A16+A23+S1+S10+S28 

721-525 เทคโนโลยีการบ าบดัและการจัดการขยะมูลฝอย              K3+K4+K12+K14 +A1+A2+A3+A8+A9+A10+A19+A22+S1+S4+S10+S15+S18+S23+S25+S27 

721-526 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย                     K1+K8+K10+K125+K13+K14+K30+K31+K29+A8+A9+A10+A13+S3+S7+S8+S10+S23+S18+S18 

721-527 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงดา้น

สิ่งแวดล้อม         

K3+K4+K10+K14 +A1+A2+A3+A8+A9+A10+A19+S1+S4+S10+S15+S18+S23+S25+S27 

721-528 เทคโนโลยีการบ าบดัทางสิง่แวดล้อม                           K3+K4+K12+K15 +A1+A2+A3+A8+A9+A10+A19+A22+S1+S4+S8+S15+S18+S23+S25+S27 

721-529 เทคโนโลยีการบ าบดัน้ าเสีย        K1+K8+K11+K12+K13+K14+K24+K25+K30+K31+K29+A8+A9+A10+S3+S7+S8+S9+S10 

721-530 เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ  K4+K11+K12+K13+K14+K15+K24+K25+K26+K29+K30+K31+A2+A3+A8+A9+A10+A13+A16+A17+A18+

A19+A22+A23+S1+S4+S8+S15+S18+S19+S20+S21+S23+S24+S27 

721-531 การดัดแปลงทางเคมีของยางธรรมชาติและการ

ประยุกต์ใช้  
K3+K4+K5+K7+K8+K9+K19+K20+K21+K24+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A12+A13+A15+A16+A23+S6+ 

S7+S13+S14+S15+S16+S18+S27 

721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์             K3+K4+K5+K7+K8+K9+K19+K20+K21+K24+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A12+A13+A15+A16+A23+S6+ 

S7+S13+S14+S15+S16+S18+S27 
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721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด์                K3+K4+K5+K7+K8+K9+K19+K20+K21+K24+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A12+A13+A15+A16+A23+S6+ 

S7+S13+S14+S15+S16+S18+S27 

721-534 วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ               K3+K4+K5+K7+K8+K9+K19+K20+K21+K24+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A12+A13+A15+A16+A23+S6+ 

S7+S13+S14+S15+S16+S18+S27 

721-535 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย                  

K2+K3+K4+K14+K29+A1+A2+A3+A9+A19+A22+S1+S4+S10+S18+S23+S25+S27 

721-536 การจัดการคาร์บอน                 K3+K4+K14+K29+A1+A2+A3+A9+A10+A19+A22+S1+S4+S10+S18+S25+S27 

721-537 การติดตามและควบคมุการผลิตแก๊สชีวภาพ                           K3+K4+K11+K12+K13+K14+K15+K24+K25+K26+K29+K30+K31+A2+A3+A8+A9+A10+A13+A14+A16+A

17+A18+A19+A22+A23+S1+S4+S8+S15+S18+S19+S20+S21+S23+S24+S25+S27 

721-538 การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊ส

ชีวภาพ       
K3+K4+K11+K12+K13+K14+K15+K24+K25+K26+K29+K30+K31+A2+A3+A8+A9+A10+A13+A14+A16+A

17+A18+A19+A22+A23+S1+S4+S8+S15+S18+S19+S20+S21+S23+S24+S25+S27 

721-539 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม                           K3+K4+K11+K12+K13+K14+K15+K29+K30+A1+A2+A3+A8+A9+A19+A20+A22+A23+S1+S4+S10+S18+S

20+S23+S25+S27 

721-541 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ        K4+K9+K23+K27+K29+K30+A2+A3+A13+A14+A17+A23+S1+S4+S15+S18+S20+S21+S27 
721-542 อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                                    K4+K9+K29+K30+A2+A3+A11+A19+A20+A22+S1+S4+S11+S18+S20+S23+S25 

721-543 การผลิตทางเคมีชีวภาพ            K13+K15+K16+K18+K4+K23+K28+K29+K30+A3+A11+A17+A18+A19+A22+A23+S4+S11+S12+S18+S28 

721-544 เคมีของยา                            K4+K9+K23+K27+K29+K30+A2+A3+A13+A14+A17+A23+S1+S4+S15+S18+S20+S21+S27 

721-545 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง          K4+K9+K23+K27+K29+K30+A2+A3+A13+A14+A17+A23+S1+S4+S15+S18+S20+S21+S27 

721-546 การผลิตสารโอลโีอเคมีและการประยุกต์ใชง้าน K4+K8+K9+K16+K17+K18+K24+K26+K29+K30+K31+A2+ 
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                                                     A3+A11+A13+A18+A19+A22+A23+S1+S4+S11+S12+S15+S18+S20+S21+S23+S24+S28 

721-547 เทคโนโลยีน้ ามันและไขมันขั้นสงู  K4+K8+K9+K16+K17+K18+K24+K26+K29+K30+K31+A2+ 

A3+A11+A13+A18+A19+A22+A23+S1+S4+S11+S12+S15+S18+S20+S21+S23+S24+S28 

721-548 ผลิตภัณฑ์จากจลุินทรยี์             K4+K17+K29+K30+K31+A2+A3+A11+A19+A20+A22+S1+S4+S11+S18+S20+S23+S25 

721-549 มาตรฐานในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ   K4+K9+K29+K30+K31+A2+A3+A7+A13+A14+A19+A20+A22+A23+ 

S1+S4+S15+S20+S23+S24+S25+S18+S27 

721-550 หัวข้อพิเศษทางผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ        K4+K16+K17+K18+K24+K25+K29+K30+K31+A2+ 

A3+A13+A16+A18+A19+A22+A23+S1+S4+S11+S12+S15+S18+S19+S20+S23+S24 

721-551 วิศวกรรมชีวเคมี                     K4+K13+K15+K16+K17+K18+K23+K31+A3+A11+S4+S11+S15+S16+S18+S20+S30 

721-552 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ         K4+K17+K18+K29+K30+K31+A2+A3+A11+A19+A20+A22+A23+S1+S4+S11+S18+S20+S25+S27 

721-553 การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ               K4+K16+K17+K24+K25+K29+K30+K31+A2+A3+A11+A13+A16+S1+S10+S14+S18+S19+S20+S21+S30 

721-554 เทคโนโลยีการแยกและการท าบริสุทธิ ์

            ส าหรับกระบวนการชวีภาพ        

K4+K16+K17+K18+K24+K25+K29+K30+K31+A2+ 

A3+A13+A16+A18+A19+A22+A23+S1+S4+S11+S12+S15+S18+S19+S20+S23+S24 

721-555 เทคโนโลยีของเอนไซม์              K4+K16+K17+K29+K30+K31+A2+A3+A11+A19+A20+A22+S1+S4+S11+S18+S20+S23+S25 
721-556 การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน   K3+K4+K12+K13+K29+A1+A2+A3+A8+A20+A22+A23+S1+S4+S8+S18+S20+S25+S27 
721-557 การบ าบัดและการใชป้ระโยชน์จากของเสียชีวภาพ                  K3+K4+K12+K13+K29+A1+A2+A3+A8+A20+A22+A23+S1+S4+S8+S18+S20+S25+S27 
721-561 การเร่งปฏิกิริยา                      K3+K4+K19+K20+K21+K22+A1+A2+A3+A12+A13+A17+A18+A19+A20+A22+A23+S1+S4+S15+S18+S23

+S24+S25+S27 

721-562 โครงสร้างและวสัดุฉลาด            K3+K4+K19+K20+K21+K22+A1+A2+A3+A12+A13+A17+A18+A19+A20+A22+A23+S1+S4+S15+S18+S23
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+S24+S25+S27 

721-563 การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง             K3+K4+K19+K20+K21+K22+A1+A2+A3+A12+A13+A17+A18+A19+A20+A22+A23+S1+S4+S15+S18+S23

+S24+S25+S27 

721-564  เคมีพื้นผิวของวัสดุ                  K3+K4+K19+K20+K21+K22+K29+K30+A1+A2+A3+A12+A13+A17+A18+A19+A20+A22+A23+S1+S4+S1

5+S18+S23+S24+S25+S27 

721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชงิประกอบ   K3+K4+K19+K20+K21+K22+A1+A2+A3+A12+A13+A17+A18+A19+A20+A22+A23+S1+S4+S15+S18+S23

+S24+S25+S27 

721-566 วิธีทางเคมีส าหรับดัดแปลงวัสดุ    K3+K4+K5+K7+K8+K9+K19+K20+K21+K24+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A12+A13+A15+A16+A23+S6+ 

S7+S13+S14+S15+S16+S18+S27 

721-567 หัวข้อปัจจุบันส าหรับวัสดุประยุกต์                      K3+K4+K19+K20+K21+K22+A1+A2+A3+A12+A13+A16+A17+A18+A19+A20+A22+A23+S1+S4+S15+S1

8+S20+S23+S24+S25+S27+A29 

721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี             K1+K3+K4+K23+K24+K25+K28+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A13+A14+A15+A16+A17+A18+A19+A22+A

23++A24+S1+S2+S3+S4+S15+S16+S18+S19+S20+S23+S24+S27+S28+S29+S30   

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์   

                                                     

K1+K3+K4+K23+K24+K25+K28+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A13+A14+A15+A16+A17+A18+A19+A22+ 

A23+A24+S1+S2+S3+S4+ S6+S7+S15+S16+S17+S18+S19+S20+S23+S24+S27+S28+S29+S30   

721-590 วิทยานิพนธ์                     (K1-K31) + (A1-A24) + (S1-S30) 

721-591 วิทยานิพนธ์                     (K1-K31) + (A1-A24) + (S1-S30) 

721-592 วิทยานิพนธ์                       (K1-K31) + (A1-A24) + (S1-S30) 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยกุต์ 1         K3+K4+K23+K24+K28+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A13+A15+A16+A18+A19+A22+A23+A24 
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S1+S4+S15+S18+S20+S23+S24+S27+S28+S29    

721-594 สัมมนาทางเคมีประยกุต์ 2         K3+K4+K23+K24+K28+K29+K30+K31+A1+A2+A3+A13+A15+A16+A18+A19+A22+A23+A24  

S1+S4+S15+S18+S20+S23+S24+S27+S28+S29    

 

ตาราง ค-1-8 การด าเนินการ (เพิ่มเติม) ในการปรับหลักสูตรจากการรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การด าเนินการในการปรับหลักสูตร 

นักศึกษา 
1. อยากเปิดวิชาเลือกที่หลากหลายกว่านี ้ - ปรับกลุ่มสาขาวชิา / เพิ่มรายวิชาเลือก / ลดจ านวนหน่วยกิตของวิชาบังคบั เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต ของ

วิชาเลือกในโครงสรา้งหลักสูตร 
2. ในรายวิชา Research Methodology ในการท ามินิโปรเจคควรให้

โอกาสได้ใช้เคร่ืองมืออ่ืนนอกจาก AAS , GC , HPLC 
- เพิ่มรายวิชาการศึกษาเบื้องตน้ส าหรับวทิยานิพนธ์ซึง่เป็นการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ควบคูก่ับการวาง

แผนการท าวิจัย ท าการทดลองเบื้องต้น ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลตามที่นักศึกษาสนใจด้วย

ตนเอง 

นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา  

1. อยากให้มีวิชาเลือกมากขึ้น - ปรับกลุ่มสาขาวชิา / เพิ่มรายวิชาเลือก 

2. ควรมีการศึกษาดูงานในสถานที่จริง -  มีหลายวิชาที่น านักศึกษาไปทศันศึกษาในสถานประกอบการ และ มีรายวชิา 721-517  เทคโนโลยทีาง

เคมี ที่มีการทัศนศึกษาในค าอธบิายรายวิชา 
5 อยากให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา - หลักสูตรมีการด าเนินการกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า

วิทยานพินธ์ งานปีใหม่ ต้อนรับบัณฑิต งานประชาสัมพนัธ์หลักสูตร  
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4. อยากให้เน้นเครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นส าหรับงานวิจัย - เพิ่มรายวิชาเลือก / ลดจ านวนหน่วยกิตของวิชาบังคบั เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเลือกในโครงสร้าง

หลักสูตร 

ศิษย์เก่า 

1. เสนอให้เพิ่มรายวิชาเก่ียวกับ Physical Chemistry และ Polymer - เพิ่มรายวิชาเลือก 

2. ควรมีการส่งนักศึกษาไปท าวิจัย ณ มหาวิทยาลัยอ่ืนหรือ

ต่างประเทศ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเคร่ือข่ายกับสถาบันอ่ืน ๆ จึงท าให้สามารถส่งนักศึกษาไปท าวิจัย ณ 

มหาวิทยาลยัอื่นหรือต่างประเทศ  

- มีทุนวิจัยระยะสัน้ของคณะ/มหาวิทยาลัย ทีส่นบัสนนุให้นักศึกษาแลเปลีย่นหรือท าวิจัย ณ ตา่งประเทศ 

3. แยกรายวิชาที่มทีั้งบรรยายและปฏิบัติการออกจากกัน - ปรับค าอธิบายรายวชิาระเบียบวิธิวิจัยทางเคมี โดยน าเนื้อหาเร่ืองการท าโปรเจคย่อยเปิดเปน็วชิาใหม่คือ

การศึกษาเบื้องต้นส าหรับวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นการเขียนโครงรา่งวิทยานพินธ์ควบคู่กับการวางแผนการท า

วิจัย ท าการทดลองเบื้องต้น ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลตามที่นักศึกษาสนใจด้วยตนเอง 

4. สร้างเครือข่ายกับนักศึกษาและนักวิชาการในแวดวงเดียวกันให้

กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และการท างานร่วมกันใน

อนาคต 

- เพิ่มรายวิชาระเบยีบวิธิวจิัยที่เปน็โมดูลของบณัฑิตวิทยาลยัซึ่งจะท าให้ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาสาขาอ่ืน 

- มีการจัดอบรมต่าง ๆ ทีท่ าให้นกัศึกษาได้พบปะนักศึกษาและนกัวิชาการอ่ืน ๆ 

- มีการน านักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

- มีอาจารย์พิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมสอนในบางรายวชิาของหลักสูตร 

- มีการก าหนดให้น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวชิาการ 

5. ปรับปรุงในด้านวิชาในการเปิดสอน เช่นอาจเพิ่มเนื้อหา ISO ต่าง ๆ - - 721-549 มาตรฐานในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ 

6. มีความพึงพอใจการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เน้นพฒันาให้

นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยใช้พื้น

ฐานความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แต่อยากให้จัดการเรียนการสอน

ที่ทันสมัยมากข้ึน 

 

- ปรับปรุงโดยการเพิ่มการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้น เช่น active learning, problem 

based learning 
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การด าเนินการในการปรับหลักสูตร 

ผู้ใช้บัณฑิต 
1. เห็นควรให้เพิ่มรายวิชาทางดา้นเคมีในหลักสูตร - ปรับกลุ่มสาขาวชิา / เพิ่มรายวิชาเลือก 

2. เพิ่มกิจกรรมเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักของ research 

methodology มากข้ึน 
- เพิ่มรายวิชาบังคับเลือกคือ วิชาระเบียบวธิีการวิจัย ซึ่งสามารถเลือกโมดูลที่สนใจได้ 

- เพิ่มรายวิชาการศึกษาเบื้องตน้ส าหรับวทิยานิพนธ์ซึง่เป็นการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ควบคูก่ับการวาง

แผนการท าวิจัย ท าการทดลองเบื้องต้น ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
อาจารย์ 

1. ปรับสาขาหลักสตูรให้ตรงตามความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับ

ต้องการของท้องถิ่น ประเทศ  
- ปรับกลุ่มสาขาวชิา / เพิ่มรายวิชาเลือก 

2. อยากให้นักศึกษามีโอกาสประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา

สาขาอื่น ๆ 
- เพิ่มรายวิชาบังคับเลือกคือ วิชาระเบียบวธิีการวิจัย ซึ่งสามารถเลือกโมดูลกลางของบัณฑติวิทยาลัย 

- มีการก าหนดให้น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 
3. ต้องการให้นักศึกษาได้มีการท าการทดลองเบื้องต้นควบคู่กับการ

เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการวิจัย และ

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- เพิ่มรายวิชาการศึกษาเบื้องตน้ส าหรับวทิยานิพนธ์ซึง่เป็นการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ควบคูก่ับการวาง

แผนการท าวิจัย ท าการทดลองเบื้องต้น ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

 

ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

จ านวนรายวิชาในหลักสูตร                                   60  รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                            60  รายวิชา 

คิดเป็นร้อยละ   100  ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ตาราง ค-2-1 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อยละ 
การก าหนด  

 ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 
    การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

721-510 เทคนิคการสกัดสารตวัอย่างเพื่อ 

            การวิเคราะห์                        3(3-0-6) 

10        10 20 

721-511 การวิเคระห์โดยใช้เครื่องมือ      3(2-3-4) 10 10        20 

 

721-512 แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟ     3(2-3-4) 10 10        20 

721-513 วิธีทางสเปกโทรสโกป ี             2(2-0-4) 10        10 20 

721-514 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์        1(1-0-2) 10 10        20 

721-515 วิธีทางกายภาพในการศึกษา 

            สมบัติเฉพาะ                        3(3-0-6) 

10        10 20 

721-516 การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 10       10  20 

721-517 เทคโนโลยีทางเคมี                  3(3-0-6) 10         10 

721-518 วิทยาศาสตร์ของอนุมลูอิสระ      2(2-0-4) 10         10 

721-519 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

            ประยุกต์                             3(2-3-4) 

10    10     20 

721-521 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 10       10  20 

721-522 เทคโนโลยีชวีภาพสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 10         10 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อยละ 
การก าหนด  

 ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 
    การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

721-523 มลภาวะทางดินและน้ า            3(3-0-6) 10       10  20 

721-524 มลภาวะทางอากาศ                3(3-0-6) 10       10  20 

721-525 เทคโนโลยีการบ าบดัและ 

            การจัดการขยะมูลฝอย             3(3-0-6) 

10        10 20 

721-526 เทคโนโลยีและการจัดการ 

            ของเสียอันตราย                    3(3-0-6) 

10        10 20 

721-527 การประเมินผลกระทบและ 

            ความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อม        3(3-0-6) 

10        10 20 

721-528 เทคโนโลยีการบ าบดัทาง 

            สิ่งแวดล้อม                          2(2-0-4) 

10        10 20 

721-529 เทคโนโลยีการบ าบดัน้ าเสีย       3(3-0-6) 10        10 20 

721-530 เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ 3(3-0-6) 10         10 

721-531 การดัดแปลงทางเคมีของ 

            ยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 

10         10 

721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์            3(3-0-6) 10         10 

721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด์               3(3-0-6) 10         10 

721-534 วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ              3(3-0-6) 10         10 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อยละ 
การก าหนด  

 ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 
    การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

721-535 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

            และความปลอดภัย                 3(3-0-6) 

10         10 

721-536 การจัดการคาร์บอน                3(3-0-6) 10         10 

721-537 การติดตามและควบคมุการผลิต 

            แก๊สชีวภาพ                          3(3-0-6) 

10 10  10      30 

721-538 การปรับปรุงคุณภาพและ 

            การใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ      3(3-0-6) 

10         10 

721-539 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี 

            สิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6) 

10         10 

721-541 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ       3(3-0-6) 10         10 

721-542 อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ 

            เสริมอาหาร                          3(3-0-6) 

10         10 

721-543 การผลิตทางเคมีชีวภาพ           3(3-0-6) 10         10 

721-544 เคมีของยา                           3(3-0-6) 10         10 

721-545 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง         3(3-0-6) 10         10 

721-546 การผลิตสารโอลโีอเคมีและ 

            การประยุกต์ใช้งาน                 3(3-0-6) 

10         10 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อยละ 
การก าหนด  

 ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 
    การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

721-547 เทคโนโลยีน้ ามันและไขมันขั้นสงู 3(3-0-6) 10 10   10     30 

721-548 ผลิตภัณฑ์จากจลุินทรยี์            3(3-0-6) 10 10   10     30 

721-549 มาตรฐานในอุตสาหกรรมและ 

            ห้องปฏิบัติการ                      3(3-0-6) 

10         10 

721-550 หัวข้อพิเศษทางผลิตภัณฑ์ 

             ฐานชีวภาพ                         3(3-0-6) 

10 10   10     30 

721-551 วิศวกรรมชีวเคมี                    3(3-0-6) 10         10 

721-552 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ        3(3-0-6) 10         10 

721-553 การวิเคราะห์และออกแบบ 

            เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ              3(3-0-6) 

10         10 

721-554 เทคโนโลยีการแยกและการท าบริสุทธิ ์

            ส าหรับกระบวนการชวีภาพ       3(3-0-6) 

10 10  10      30 

721-555 เทคโนโลยีของเอนไซม์             3(3-0-6) 10         10 

721-556 การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน  3(3-0-6) 10         10 

721-557 การบ าบัดและการใชป้ระโยชน ์
            จากของเสียชีวภาพ                 3(3-0-6) 

10         10 

721-561 การเร่งปฏิกิริยา                     3(3-0-6) 10   15      25 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อยละ 
การก าหนด  

 ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 
    การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

721-562 โครงสร้างและวสัดุฉลาด           3(3-0-6) 10         10 

721-563 การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง            3(3-0-6) 10         10 

721-564  เคมีพื้นผิวของวัสดุ                 3(3-0-6) 10         10 

721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชงิประกอบ  3(3-0-6) 10   15      25 

721-566 วิธีทางเคมีส าหรับดัดแปลงวัสดุ   3(3-0-6) 10         10 

721-567 หัวข้อปัจจุบันส าหรับ 

            วัสดุประยุกต์                        3(3-0-6) 

10   15      25 

721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี            2(2-0-4) 10         10 

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับ 

            วิทยานพินธ์                         2(1-3-6) 

15 15        30 

721-590 วิทยานิพนธ์                       24(0-72-0) 
ร้อยละการจัดการศึกษาแบบ WIL ในรูปแบบตา่ง ๆ ของวชิา 721-590 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละหัวข้อวิทยานพินธ์ โดย

ให้มี WIL  รวมกันร้อยละ 50-100 

721-591 วิทยานิพนธ์                      36(0-108-0) 
ร้อยละการจัดการศึกษาแบบ WIL ในรูปแบบตา่ง ๆ ของวชิา 721-591 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละหัวข้อวิทยานพินธ์ โดย

ให้มี WIL  รวมกันร้อยละ 30-100 ส าหรับ แผน ก แบบ ก 1 และ ร้อยละ 50-100 ส าหรับ แผน ก แบบ ก 1 (Hi-Fi) 

721-592 วิทยานิพนธ์                      18(0-54-0) 
ร้อยละการจัดการศึกษาแบบ WIL ในรูปแบบตา่ง ๆ ของวชิา 721-591 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละหัวข้อวิทยานพินธ์ โดย

ให้มี WIL  รวมกันร้อยละ 30-100 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยกุต์ 1        1(0-2-1) 10         10 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อยละ 
การก าหนด  

 ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 
    การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

721-594 สัมมนาทางเคมีประยกุต์ 2        1(0-2-1) 10         10 
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ค-3 ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    

 จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนในหลักสตูร                                                      60  รายวิชา 
   จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                   60  รายวิชา     คิดเป็นร้อยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                              0  รายวิชา     คิดเป็นร้อยละ     0   ของรายวิชาในหลักสตูร                             

                              สรุปจ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ ท่ีจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   60 รายวิชา      

 

ตาราง ค-3-1 ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
เช่น case based, team based, scenario 

based 

engagem
ent  

     
  ระบุร้อยละ 
  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
721-510 เทคนิคการสกัดสารตวัอย่างเพื่อ 
            การวิเคราะห์                        3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-511 การวิเคระห์โดยใช้เครื่องมือ      3(2-3-4)  50 Scenario/team based 20  30 100  

721-512 แก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟ     3(2-3-4)  50 Scenario/team based 20  30 100  

721-513 วิธีทางสเปกโทรสโกป ี             2(2-0-4)   Scenario/team based 50  50 100  

721-514 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์        1(1-0-2)   Scenario/team based 50  50 100  

721-515 วิธีทางกายภาพในการศึกษา 

            สมบัติเฉพาะ                        3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
เช่น case based, team based, scenario 

based 

engagem
ent  

     
  ระบุร้อยละ 
  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
721-516 การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-517 เทคโนโลยีทางเคมี                  3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-518 วิทยาศาสตร์ของอนุมลูอิสระ      2(2-0-4)   Scenario/team based 50  50 100  

721-519 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

            ประยุกต์                             3(2-3-4) 

 50 Scenario/team based 20  30 100  

721-521 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-522 เทคโนโลยีชวีภาพสิง่แวดล้อม     3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-523 มลภาวะทางดินและน้ า            3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-524 มลภาวะทางอากาศ                3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-525 เทคโนโลยีการบ าบดัและ 

            การจัดการขยะมูลฝอย             3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-526 เทคโนโลยีและการจัดการ 

            ของเสียอันตราย                    3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-527 การประเมินผลกระทบและ 

            ความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อม        3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
เช่น case based, team based, scenario 

based 

engagem
ent  

     
  ระบุร้อยละ 
  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
721-528 เทคโนโลยีการบ าบดัทาง 

            สิ่งแวดล้อม                          2(2-0-4) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-529 เทคโนโลยีการบ าบดัน้ าเสีย       3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-530 เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ 3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-531 การดัดแปลงทางเคมีของ 

            ยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-532  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์            3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-533  พอลิเมอร์คอลลอยด์               3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-534 วสัดุพอลิเมอร์ชีวภาพ              3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-535 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

            และความปลอดภัย                 3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-536 การจัดการคาร์บอน                3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-537 การติดตามและควบคมุการผลิต 

            แก๊สชีวภาพ                          3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-538 การปรับปรุงคุณภาพและ   Scenario/team based 50  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
เช่น case based, team based, scenario 

based 

engagem
ent  

     
  ระบุร้อยละ 
  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
            การใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ      3(3-0-6) 

721-539 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลย ี

            สิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-541 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ       3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-542 อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ ์

            เสริมอาหาร                          3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-543 การผลิตทางเคมีชีวภาพ           3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-544 เคมีของยา                           3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-545 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง         3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-546 การผลิตสารโอลโีอเคมีและ 

            การประยุกต์ใช้งาน                 3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-547 เทคโนโลยีน้ ามันและไขมันขั้นสงู 3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-548 ผลิตภัณฑ์จากจลุินทรยี์            3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-549 มาตรฐานในอุตสาหกรรมและ 

            ห้องปฏิบัติการ                      3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
เช่น case based, team based, scenario 

based 

engagem
ent  

     
  ระบุร้อยละ 
  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
721-550 หัวข้อพิเศษทางผลิตภัณฑ์ 

             ฐานชีวภาพ                         3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-551 วิศวกรรมชีวเคมี                    3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-552 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ        3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-553 การวิเคราะห์และออกแบบ 

            เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ              3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-554 เทคโนโลยีการแยกและการท าบริสุทธิ ์

            ส าหรับกระบวนการชวีภาพ       3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-555 เทคโนโลยีของเอนไซม์             3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-556 การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน  3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-557 การบ าบัดและการใชป้ระโยชน์ 
            จากของเสียชีวภาพ                 3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-561 การเร่งปฏิกิริยา                     3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-562 โครงสร้างและวสัดุฉลาด           3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-563 การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง            3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด  
เช่น case based, team based, scenario 

based 

engagem
ent  

     
  ระบุร้อยละ 
  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
721-564  เคมีพื้นผิวของวัสดุ                 3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-565  วัสดุนาโนและวัสดุเชงิประกอบ  3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-566 วิธีทางเคมีส าหรับดัดแปลงวัสดุ   3(3-0-6)   Scenario/team based 50  50 100  

721-567 หัวข้อปัจจุบันส าหรับ 

            วัสดุประยุกต์                        3(3-0-6) 

  Scenario/team based 50  50 100  

721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี            2(2-0-4)   scenario based 70  30 100  

721-582 การศึกษาเบื้องต้นส าหรบั 

            วิทยานพินธ์                         2(0-2-4) 

80  case based 20  0 100  

721-590 วิทยานิพนธ์                    24 (0-72-0) 100     0 100  

721-591 วิทยานิพนธ์                    36(0-108-0) 100     0 100  

721-592 วิทยานิพนธ์                      18(0-54-0) 100     0 100  

721-593 สัมมนาทางเคมีประยกุต์ 1        1(0-2-1)   Scenario based 100  0 100  

721-594 สัมมนาทางเคมีประยกุต์ 2        1(0-2-1)   Scenario based 100  0 100  
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ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร 

โมดูลในหลักสูตรแต่ละโมดูลประกอบด้วยรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงกันท าให้เกิดความ

สมบูรณ์ในมิตผิลลัพธ์การเรียนของแต่ละโมดูล ซ่ึงเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเลือกเรียนเพื่อให้มีผลลัพธ์การเรียนและ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโมดูลนั้น ๆ นอกจากนี้ยัง เปิดโอกาสส าหรับสร้างสมรรถนะและอาชีพให้แก่ผู้เรียน

แบบ non-degree ที่สนใจ รายละเอียดของแต่ละโมดูลทั้ง 5 โมดูล แสดงดังต่อไปนี้ 

 

โมดูลที่ 1 

การออกแบบ การผลิต การควบคุมระบบแก๊สชีวภาพและการใช้ประโยชน์  

(Design Production Control Biogas System and Utilization)  

จ านวน 9(9-0-18) หน่วยกิต 

รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล 

โมดูลนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติของทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นและการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการการ

ออกแบบและด าเนินการระบบการผลิตแก๊สชีวภาพและการน าแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์ โดยหัวข้อที่ส าคัญใน

โมดูลนี้ได้แก่ หลักการเบื้องต้นและเทคโนโลยีของการย่อยสลายไร้อากาศ การใช้ซับสเตรทร่วม กระบวนไร้อากาศ

สองขั้นตอน กระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็ง การออกแบบถังปฏิกรณ์ พารามิเตอร์กระบวนการ 

การวิเคราะห์ชุมชนจุลินทรีย์ แบบจ าลองจลนพลศาสตร์และถังปฏิกรณ์ การจ าลองและการหาสภาวะที่เหมาะสม

ของกระบวนการ การติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ เทคโนโลยีและการออกแบบการปรับปรุง

คุณภาพแก๊สชีวภาพ การดูดซับแบบสลับความดัน การดูดซึม เทคโนโลยีเมมเบรน เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาส าหรับ

การปรับปรุงคุณภาพ การใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพในรูปของแก๊สชีวภาพที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ แก๊สมีเทน

ชีวภาพ ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม กระบวนการเปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลวและอ่ืน ๆ 

This module practically examines on the principle concepts and theories and 

technology development for design and operation biogas system and biogas utilization. Major 

issues include anaerobic digestion principles and technology, co-substrate, two-stage process, 

solid state anaerobic digestion; reactor design, Process parameters (microbial community 

analysis; kinetic and reactor model), process simulation and optimization, monitoring and 

control in biogas process, biogas upgrading technologies and designation, pressures swing 

adsorption, absorption, membrane technology, new developments in upgrading technology; 
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biogas utilization as upgraded biogas, bio-methane, combined heat and power system, gas to 

liquid process and other 

จ านวนรายวิชาในโมดูล  ประกอบด้วยจ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
721-530  เทคโนโลยีการย่อยสลายไร้อากาศ 3(3-0-6) 

Anaerobic Digestion Technology 

721-537   การติดตามและควบคุมการผลิตแก๊สชีวภาพ 3(3-0-6) 

  Biogas Production Process Monitoring and Control 

721-538   การปรับปรุงคุณภาพและการใช้ประโยชน์แก๊สชีวภาพ 3(3-0-6) 

 Biogas Upgrading and Utilization 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการออกแบบ/เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับระบบผลิตแก๊สชีวภาพ 

2. มีทักษะในการออกแบบ/เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับระบบปรับปรุงแก๊สชีวภาพ 

3. มีทักษะในการควบคุมกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ 

4. มีทักษะในการควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพ 

5. ประยุกต์ความรู้ด้านเคมีวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ 

6. ประยุกต์ความรู้ด้านเคมีวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพ 

7. สามารถน าความรู้เพ่ือไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบผลิตแก๊สชีวภาพที่มีอยู่ 

8. สามารถน าความรู้เพ่ือไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบคุณภาพแก๊สชีวภาพที่มีอยู่ 
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โมดูลที่ 2 

การจัดการขยะมูลฝอยและการผลิตขยะเชื้อเพลิง 

(Solid waste management and Production of solid waste based fuel) 

จ านวน 9(9-0-18) หน่วยกิต 

รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล: 

โมดูลนี้เป็นการศึกษาเชิงบูรณาการ ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้น และเทคโนโลยีส าหรับการ

จัดการขยะมูลฝอยและการผลิตขยะเชื้อเพลิง โดยหัวข้อที่ส าคัญในโมดูลนี้ได้แก่ สมบัติและปริมาณของขยะมูล

ฝอยทั่วไปและของเสียอันตราย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม 

การขนส่ง การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน ากลับมาใช้ใหม่  กระบวนการบ าบัด  การฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ย การเผาไหม้ การควบคุมมลพิษและการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและ

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การเผาไหม้พ้ืนฐาน การเผาของเสียชุมชนชนิดของแข็ง ของเสียอันตราย

และสลัดจ์ตามลักษณะเฉพาะของของเสีย การค านวณค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเสียและการน าความ

ร้อนไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นความร้อน แก๊ส และ

เชื้อเพลิงเหลว วัฏจักรแก๊สเรือนกระจก ชนิดและหน่วยวัดของคาร์บอน การประเมินสมรรถนะการปล่อยคาร์บอน 

การติดตามคาร์บอน การลดและการชดเชยคาร์บอน การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ฉลากคาร์บอน การ

ค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มาตรฐานการปล่อยแก๊สเรือนกระจก การจัดการคาร์บอนส าหรับอุตสาหกรรม 

This module is established to integrated study principle concept and theories, 

and technology for solid waste management and production of solid waste based fuel. Major 

issues in the module include characteristics and quantity of solid waste and hazardous waste 

and their impact on the environment, solid waste management at source; collection, 

transportation, separation and recycling of solid waste; solid waste treatment; sanitary landfill; 

composting; incineration; pollution control and environmental impact monitoring; law and 

policy on solid waste management Fundamental  of combustion, combustion of municipal 

solid waste, hazardous waste and sludge based on waste characteristics; calculation and 

utilization of available heat from waste combustion; technology for conversion of agricultural 

and industrial wastes to heat, combustible gas and liquid fuels, cycle of greenhouse gases; 

types and units for carbon emission measurement; assessment of carbon emission 

performance; carbon monitoring; carbon emission reduction and compensation; life cycle 
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assessment of products; carbon label; carbon footprint calculation; greenhouse gas emission 

standards; industrial carbon management 

 

 

 

จ านวนรายวิชาในโมดูล  ประกอบด้วยจ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
721-525   เทคโนโลยีการบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย  3(3-0-6) 

  Solid Waste Treatment Technology and Management 

721-556  การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 3(3-0-6) 

 Waste Conversion to Energy  

721-536   การจัดการคาร์บอน 3(3-0-6) 

  Carbon Management 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการออกแบบ/เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย 

2. มีทักษะในการออกแบบ/เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิตพลังงานจากของเสีย 
3. มีทักษะในการค านวณคาร์บอนฟตุพริ้นท์ 
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โมดูลที่ 3 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

(Environmental Management and Safety) 

จ านวน 6(6-0-12) หน่วยกิต 

รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล: 

โมดูลนี้เป็นการศึกษาเชิงบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยหัวข้อที่ส าคัญใน

โมดูลนี้ได้แก่ หลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบ การ

ประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี สารอันตราย สารพิษ และอุบัติภัยต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์และระบบนิเวศ  การใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง 

เพ่ือการตัดสินใจในการหามาตรการลดและป้องกันความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความเสี่ยง

ทางสิ่งแวดล้อม  หลักการและความส าคัญของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานการจัดการอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย  การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการ

ท างาน กฎหมายและนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จริยธรรมส าหรับวิศวกรรมความปลอดภัยและ

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

This module is an integrated study of environmental management and safety. The major 

topics in this module include principle and process of environmental impact assessment; 

environmental monitoring, risk assessment of chemicals, hazardous substances, toxicants and 

accidents; direct and indirect integrated risk assessment for humans and ecological systems; use 

of biomarkers in environmental impact assessment to decision making of risk reduction and 

protection; public participation on environmental risk assessment; principles and importance of 

environmental management standards;  occupational health and safety management standards; 

identification and assessment of safety risk and environmental hazards; occupational safety; 

occupational health and safety law and policy; ethics for safety engineering and environmental 

management. 

จ านวนรายวิชาในโมดูล  ประกอบด้วยจ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
721-527   การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  

 Environmental Impact Assessment and Risk Assessment 

  721-535  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
  Environmental Management and Safety Standards 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

2. มีทักษะในการจัดท ามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   

โมดูลที่ 4 

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 

(Technology for Producing Microbiological Products) 

จ านวน 9(9-0-18) หน่วยกิต 

รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล: 

โมดูลนี้เป็นการศึกษาเชิงบูรณาการ ทฤษฎี หลักการเบื้องต้น และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จาก

จุลินทรีย์ โดยหัวข้อที่ส าคัญในโมดูลนี้ได้แก่ กระบวนการผลิตสารชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและมีคุณค่าทางอุตสาหกรรม

จากจุลินทรีย์  การคัดเลือก การเก็บรักษาและการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรม  

สภาวะและกระบวนการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์ การเก็บเก่ียวผลผลิตและการท าให้บริสุทธิ์ ตัวอย่างการผลิต

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่ ใหม่และน่าสนใจในระดับอุตสาหกรรม  โค รงสร้างทางเคมีของเอนไซม์ 

จลนศาสตร์และกลไกการท างานของเอนไซม์ การควบคุมและการผลิตเอนไซม์ การสกัดและการท าบริสุทธิ์เอนไซม์ 

การตรึงเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม  หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใช้เซลล์

จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมหัวข้อการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบแบทช์และต่อเนื่อง  จลนศาสตร์ของ

ปฏิกิริยาการเร่งโดยเอนไซม์  วิถีทางเมทาบอลิซึม จลนศาสตร์ของการใช้สารตั้งต้นและการเกิดผลิตภัณฑ์และการ

ผลิตชีวมวลในการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ 

This module is an integrated study of basic theory, principles and technology for 

producing products from microbes. The major topics in this module include processes for 

production of high-value and industrially important microbiological products; isolation, 

screening, long term preservation and strain development of microorganisms in industry; 

conditions and processes for producing microbiological products; product recovery and 

purification; examples of new and interesting production of  microbiological products in 

industry; the chemical structure of enzyme; kinetics and mechanisms of enzyme; enzyme 

regulation and production, extraction, purification and immobilization of enzymes; application 

of enzymes in industries; biochemical and engineering principle of the industrial microbial 

processes including batch and continuous culture, kinetics of enzyme-catalyzed reaction, 

metabolic pathway, kinetics of substrate utilization, product formation and biomass production 

in cell cultures. 

 

จ านวนรายวิชาในโมดูล  ประกอบด้วยจ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
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721-548    ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์      3(3-0-6) 

       Microbiological Products 

 721-551   วิศวกรรมชีวเคมี       3(3-0-6) 

      Biochemical Engineering 

721-555   เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(3-0-6) 

              Enzyme Technology 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยี/พัฒนาวิธีการผลิตจุลินทรีย์ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยี/พัฒนาวิธีการการผลิตเอนไซม์ 

3. มีทักษะในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ 

4. มีทักษะในการควบคุม/แก้ปัญหาส าหรับกระบวนการผลิตจุลินทรีย์ 

5. มีทักษะในการควบคุม/แก้ปัญหาส าหรับกระบวนการผลิตเอนไซม์ 
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โมดูลที่ 5 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์และการพัฒนาวิธีใหม่ 

(Analytical Method Validation and New Method Development)  

จ านวน 5(3-5-7) หน่วยกิต 
รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล 

โมดูลนี้เป็นการศึกษาการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์รวมทั้งการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ ทั้งนี้

เนื่องจากผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ มักมีอุปสรรคในการใช้วิธีวิเคราะห์ต่าง ๆ ตาม

มาตรฐานสากล เนื่องจากขาดอุปกรณ์และวัสดุหรือสารเคมีซึ่งมีราคาแพง เพ่ือให้สามารถพัฒนาวิธีการใหม่ขึ้นมา

ใช้ทดแทนและเข้าใจถึงเกณฑ์ในการตัดสินและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ โดยหัวข้อส าคัญในโมดูลนี้

ได้แก่ การค้นคว้าข้อมูลด้านวิธีการวิเคราะห์ที่สนใจในรายวิชา สัมมนาทางเคมีประยุกต์  1 จากนั้นศึกษาการ

พัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบและประเมินความใช้ได้ของวิธีที่พัฒนาขึ้นในรายวิ ชาหัวข้อพิเศษทางเคมี

วิเคราะห์ประยุกต์ 

This module involves with the investigation of method validation together with new 

method development, since operator in various industrial laboratory often face the difficulty in 

the application of international analytical method according to non available apparatus and 

hgih cost of materials and chemicals. The important topics in this module include of the 

literature reviews of the interested analytical method, analytical method development and 

testing and assess the validity of the developed method in the subject of Special Topics in 

Applied Analytical Chemistry.    

จ านวนรายวิชาในโมดูล  ประกอบด้วยจ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
721-514 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์   1(1-0-2) 

             Analytical Methods Development 

721-519 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ประยุกต์  3(2-3-4)  

           Special Topics in Applied Analytical Chemistry 

721-593 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1   1(0-2-1)
 Seminar on Applied Chemistry I 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ 

2. มีทักษะการทวนสอบการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ 

3. มีทักษะการแก้ปัญหาระหว่างการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ 
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การจัดการศึกษา และการด าเนินการการเรียนการสอนแบบโมดูลส าหรับ non-degree 

1) แผนการรับนักศึกษา 

    ปีการศึกษา 1/2563 เป็นต้นไป  จ านวน  5 คน/รุ่น/ป ี

2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง   

หรือ 

2.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

2.3 คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3.1 ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ก าหนดไว้ในโมดูลโดยไม่ต้อง

จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

3.2 ส าหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียนในรายวิชาโมดูล โดยยื่นใบสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย  และช าระ

ค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4) การประเมินผลการเรียนรู้  

4.1 สอบวัดผลภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ โดยอาจมีการสอบก่อน ระหว่าง และ/หรือหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน

การสอน ผู้อบรมจะต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 50% จึงจะผ่านการสอบ 

4.2 ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการสอบวัดผลและผ่านเกณฑ์จะได้ประกาศนียบัตรพร้อมระบุระดับผลประเมินจากทาง

หลักสูตร  ซึ่งสามารถน ามาใช้เทียบโอนหน่วยกิตกรณีท่ีประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์ 

ฉบับปรับปรุง 2563 
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ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.......... 
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ภาคผนวก จ 

จ-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
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ภาคผนวก ฉ  

แบบการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ ส าหรับการเข้าศึกษาต่อสาขา วท.ม. เคมีประยุกต์ แผนการ

เรียนแบบ Hi-Fi 

 

แบบการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ 

ส าหรับการเข้าศึกษาต่อสาขา วท.ม. เคมีประยุกต์ แผนการเรียนแบบ Hi-Fi 

 

1. ข้อมูลผู้สมัคร  

ชื่อ-สกุล :  
ที่อยู่ที่ติดต่อได ้ :  
โทรศัพท์ :  

โทรสาร :  

E-mail :  

ประวัติการศึกษา :  

ประวัติการท างาน :  

แผนการเรียน : � แผน ก แบบ ก 1 (Hi-Fi)        � แผน ก แบบ ก 2 (Hi-Fi) 

 

2. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่ร่วมงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

กลุ่มอุตสาหกรรม :  

ชื่อจดทะเบียน :  

สถานที่ตั้ง :  

  

ประเภทธุรกิจ : � การผลิต � การค้า � การบริการ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียว) 
ขนาดธุรกิจ : � ขนาดเล็ก � ขนาดกลาง � ขนาดใหญ่ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียว) 

 (สินทรัพย์ถาวร) (น้อยกว่า 50 ลบ.) (50 ถึง 200 ลบ.) (มากกว่า 200 ลบ.)  

 (การจ้างงาน) (น้อยกว่า 50 คน) (50 ถึง 200 คน) (มากกว่า 200 คน)  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท :  



 

 

253 

จ านวนพนักงานรวม :  คน 
 ระดับบริหารจ านวน:  คน ระดับพนักงานจ านวน :  คน 
วัตถุดิบหลักที่ใช ้ :  

ก าลังการผลิต :  

 (โปรดตอบเปน็ปริมาณต่อปี หรือผลผลิต) 
 

3. การสนับสนุนของผู้ประกอบการ  

� สนับสนนุค่าใช้จา่ยรายเดือน   บาท 

�  สนับสนนุค่าธรรมเนียมการศึกษา   บาท 

�  สนับสนนุเงินทนุวิจัย   บาท 

�  สนับสนนุอ่ืน ๆ      บาท 

 

 

4. การให้การสนับสนุนอ่ืนๆ เพิ่มเติม (in kind ถ้ามี โดยไม่นับรวมเป็นทุนศึกษาวิจัย) (มีผลต่อการพิจารณา) 

�  วัสดุ (ระบุรายละเอียดจ านวนและมูลค่าตลอดโครงการ) มูลค่า  บาท 
  

  

�  อุปกรณ์/เครื่องจักร (ระบุระยะเวลาการใช้งานหรือค่าเสื่อม) คิดเป็นมูลค่า  บาท 
  

  

�  บุคลากรของสถานประกอบการ (ระบุจ านวนคนและการคิดมูลค่า) คิดเป็นมูลค่า  บาท 
  

  

�  สถานที่ในสถานประกอบการ (ระบุระยะเวลา (วัน) และการคิดมูลค่า) คิดเป็นมูลค่า  บาท 

  

  

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุรายละเอียดและการคิดมูลค่า) คิดเป็นมูลค่า  บาท 
  

  

5. ข้อมูลผู้บริหารของสถานประกอบการที่ลงนามรับรอง  

ชื่อผู้ลงนามในสัญญา :  
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ต าแหน่ง :  
โทรศัพท์ :  

โทรสาร :  

E-mail :  

 

6. ข้อมูลงานวิจัยที่จะด าเนินการ    (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 

6.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย    

  

  

  

6.2 วิธีการด าเนินงานโดยย่อ 

  

  

  

  

6.3 การได้ประโยชน์จากงานวจิัย 

6.3.1 มูลค่าหรือผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ที่คาดวา่จะไดจ้ากโครงการวิจยันี้ (โปรดระบุเป็นมูลคา่เชิงปริมาณ เช่น 

จ านวนเงินต่อป)ี 

  

  

  

  

6.3.2  ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากโครงการวิจัย  (ผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหา) 

  

  

  

  

 

7 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการหรือเอกสารทางวิขาการ 

 � ยินยอมให้เผยแพร่ผลงานได้ โดยระบชุื่อบริษัท � โดยขอดูเนื้อหาก่อน 

 � ยินยอมให้เผยแพร่ผลงานได้ โดยไม่ระบุชื่อบริษทั � โดยขอดูเนื้อหาก่อน 
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 � ไม่ยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน 

 

 

 

ลงชื่อ  

  (ผู้สมัคร) 

          วันที่ ................................... 

 

 

ลงชื่อ  

  (ผู้บริหารของสถานประกอบการ) 

       ต าแหน่ง ................................... 

                   วันที่ ................................... 

* พร้อมประทับตราบริษัท 


