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โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๒๕ 
เร่ือง  “ บัณฑิตเคมีที่อุตสาหกรรมต้องการ ” 

จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันจันทร์ที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฏ ชั้น ๑๑ หอ้ง ๑๑๑๙/๑ 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับปัญหากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  ดังนั้นการคัดเลือกหรือสรรหาพนักงานเข้าสู่องค์กรจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มบัณฑิตที่เพ่ิงจะส าเร็จการศึกษา หากได้พนักงานมีคุณภาพก็จะท าให้องค์กรเจริญเติบโต ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรม จึงเป็นคุณลักษณะที่สถานประกอบการต้องการ เพ่ือพิจารณาและ
คัดเลือกให้ตรงตามต าแหน่งงานตามความเหมาะสมและความช านาญ 
 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความส าคัญของความร่วมมือระหว่างภาควิชาเคมีของทุกสถาบันใน
ฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕
ขึ้น ในหัวข้อ “บัณฑิตเคมีที่อุตสาหกรรมต้องการ” ทั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าภาควิชาเคมีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้
เข้าร่วมประชุม และรับฟังข้อมูล อันจะน าไปสู่การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีที่พึงประสงค์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป ในการนี้ผู้เข้าประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมประชุม 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้หัวหน้าภาควิชาได้รับทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีที่พึงประสงค์ต่อ

อุตสาหกรรม 
๒.๒ เพ่ือให้หัวหน้าภาควิชามีส่วนร่วมโดยการระดมสมอง เสนอและพิจารณารูปแบบ ความร่วมมือในการเรียน

การสอน เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่ 
วันจันทร์ ที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง ๑๑๑๙ ชั้น ๑๑ อาคารมหามกุฎ  

๔.  เข้าร่วมประชุม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งหมด ๔๐ คน ดังนี้ 

๔.๑ หัวหน้าภาควิชาเคมี จากสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน จ านวน ๓๐ คน 
๔.๒ คณาจารย์และนักวิชาการจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จ านวน ๑๐ คน 

๕. งบประมาณ 
 สนับสนุนจาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ 
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้แนวทางในการพัฒนาบัณฑิตเคมีให้มีทักษะและความรู้ที่พึงประสงค์ต่ออุตสาหกรรม  
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ก าหนดการ 

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๒๕ 
เร่ือง  “ บัณฑิตเคมีที่อุตสาหกรรมต้องการ ” 

 
จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันจันทร์ที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฏ ชั้น ๑๑ หอ้ง ๑๑๑๙/๑ 
 
 

 

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที ่๒๕ 
๐๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กล่าวเปิดประชุม โดย รศ.ดร. สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ 
๐๙.๑๕ น. ภาพรวมของการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย (๒๔ ครั้งที่ผ่านมา) 
๐๙.๔๐ น. รับประทานน้ าชากาแฟ 
๑๐.๐๐ น. การเสวนา “ บัณฑิตเคมีที่อุตสาหกรรมต้องการ ” 
  โดย คุณกาญจนา  อุ่นอารมณ์ Site Manager Quality Leader, DOW Chemical Group 

และผู้แทนจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕ 
            นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประธานการประชุม 
            เลขาธิการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ หรือผู้แทน เลขานุการการประชุม   
            วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
            วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ 
            วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
            วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
            วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
๑๕.๐๐ น.   พักรับประทานน้ าชากาแฟ 
๑๕.๒๐ น.     เยี่ยมชมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๖.๓๐ น.        ปิดประชุม 
 
หมายเหตุ   ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขอเชิญหัวหน้าภาคทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
 และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าประชุม PACCON 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค- 

บางนา กรุงเทพฯ  
๐๙.๐๐ น.  เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงานการประชุม PACCON 2016 
๑๘.๐๐ น.  งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม PACCON 2016 


