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เทคโนโลยีวัสดุ 
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Technology 
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 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :   Bachelor of Science (Chemical Industry and Materials  
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 ชื่อย่อ(อังกฤษ)     :     B.Sc. (Chemical Industry and Materials Technology) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรทางวิชาการ 

 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรือนิสติต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างด ี 

 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     ไม่มี 

 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ใ ห้ ป ริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิ ต  ( อุ ตสาหกรรม เคมี และ เทค โน โลยี วั สดุ )        

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560  

 6.2   คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 22 กันยายน 2559  

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 7/2560  วันที่ 8  พฤษภาคม  2560 

 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

  ครั้งที่ 123(7/2560)   

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 

  วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวัสดุศาสตร์ ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต  

8.2 นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะหแ์ละทดสอบสมรรถนะของวัสดุ   

8.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality control and quality assurance) เพื่อ

คัดเลือกและควบคุมการผลิต   

8.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(Research and development) ในโรงงานอุตสาหกรรม 

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของ

ตลาด 

8.5 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเครื่องมือวิเคราะห์  หรือตัวแทนจ าหน่าย  หรือผู้ประกอบการ 

เชน่ โรงงาน ผลติเซรามิกส์  โรงงานแปรรูปวัสดุเป็นต้น 

8.6 บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ 

8.7 ศึกษาต่อในระดับสูงทางด้านเคมีอุตสาหกรรม  วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ วัสดุทาง

การแพทย์ วัสดุชวีภาพ และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 
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9.  ชื่อ–สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวกัลยา จ าปาทอง 35101003xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2551 

2546 

2541 

2 

 

 

นางวรรณฤดี แก้วมศีรี 

 

 

36099004xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

เคมีอุตสาหกรรม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2550 

2545 

2543 

3 นายสรชัย  ค าแสน 36707006xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 

2544 

4 

 

 

นายอารักษ ์ กลิ่นบ ารุง 35308004xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2548 

2545 

5 

 

นายมนัส ใจมะสิทธ์ิ 35103001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

เคมีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2550 

2542 

 

4 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)1 ยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 

กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  ประกอบกับสภาวการณ์ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาด้าน

ต่างๆ เชน่ ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศกึษา ซึ่งในการก าหนด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการวางกรอบการพัฒนาโดยยึดกรอบแนวคิดและหลักการ ดังนี้  

1) การนอ้มน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนร่วม 

3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 

4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 

  จากการประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี

การขยายตัวที่ดีเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP per Capita) อยู่ที่ประมาณ 

196,240 บาทต่อคนต่อปี โดยท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 

(Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 3 ปีแรกของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11) ยังคงมีความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยการขยายตัวมีการชะลอตัวลง ท าให้

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยหลุดลงมาเป็นประเทศรายได้

ระดับปานกลาง สาเหตุที่ส าคัญมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง การลดลงของ

ก าลังแรงงาน การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างการผลิตล่าช้า ซึ่งจะเห็นได้จาก

สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ลดลงจากร้อย

ละ 41.3 ในช่วงปี 2534-2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2557 นอกจากนี้เมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ.2543-

2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย แม้ว่า

จะเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศกลับลดลง ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนั้นมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยแสดงเป็นแนวโน้มดังภาพที่ 1 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท าให้ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนการลงทุนใน

                                                 
1 ทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็นทศิทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12, ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ,กรกฎาคม 2558 



6 

ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.5 จากร้อยละ 25.4 ในปี พ.ศ. 2533 ทั้งนี้เนื่องจากใน

ภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ มีการพัฒนาจาก

อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติ

และของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยได้กลับมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปาน

กลางขัน้สูงได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 สถานการณส์ัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศด้านเศรษฐกจิ2 

 อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีการชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพของก าลังแรงงาน

เป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity: 

TFP) ที่ลดลง ท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง ซึ่งสะท้อนมาที่

ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-

2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อให้เกิดการ

ขับเคลื่อนผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ประเทศไทยจะต้องอาศัยการผลิตที่มี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพิ่มการลงทุน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย

แรงงาน จากการจัดล าดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทยจาก World Economic 

Forum (WEF) เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยจัดใหป้ระเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ ซึ่งอยู่กึ่งกลาง

ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต กับประเทศที่มีความก้าวหน้าและ

ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  และในปีเดียวกันนี้ International 

Institute for Management Development (IMD) ได้จัดล าดับให้ประเทศไทยอยู่ที่ 30 จาก 61 ประเทศช้ัน

น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business 

                                                 
2 ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ,บรรยายพิเศษ ทศิทางแผนพัฒนาเศ“รษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

ราชการ ปงีบประมาณ 2559, กระทรวงแรงงาน  ,วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤศจกิายน 2558, ณ ห้องจอมพล ป .พิบูลสงคราม ช้ัน 5 กระทรวงแรงงาน 
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2015) ในปี พ.ศ. 2558 โดยธนาคารโลกได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ที่ล าดับ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก 

แม้ว่าการต าแหน่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยังปรับตัวได้ไม่ดีนัก แต่ก็ยังอยู่ใน

ต าแหน่งตรงกลางขณะที่แนวโน้มความสะดวกในการเข้ามาลงทุนประกอบการในประเทศไทยก็ดูจะมี

ทิศทางที่ดีขึ้น โดยอาจสรุปมิตกิารเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 ได้ดังภาพที่ 2 และ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  มติกิารเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1223  

 

ภาพ 3 แนวโน้มและเปา้หมายเศรษฐกจิในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 122 

ส าหรับสถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศมี

แนวโน้มการยกระดับดีขึ้น โดยการผนึกก าลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชนซึ่งสร้าง

ความมั่นใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมมากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อ

                                                 
2 ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ,บรรยายพิเศษ ทศิทางแผนพัฒนา“เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

ราชการ ปงีบประมาณ 2559, กระทรวงแรงงาน  ,วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤศจกิายน 2558, ณ ห้องจอมพล ป .พิบูลสงคราม ช้ัน 5 กระทรวงแรงงาน 
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เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง และจากการจัดล าดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีโดย IMD พบว่า ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ที่ลดลงจากเดิมในปี พ.ศ. 2551 อยู่ในล าดับที่ 37 เป็นล าดับที่ 47 ในปี พ.ศ. 2557 ขณะที่

ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยก็ลดลงจากเดิมในปี พ.ศ. 2551 ในล าดับที่ 43 เป็น

ล าดับที่ 44 ในปี พ.ศ. 2557 แม้ว่าในปี พ.ศ. 2556 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.27 ต่อ GDP เป็น 0.48 ต่อ GDP ก็ตาม แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการ

วิจัยและพัฒนาที่น้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79 และ 2.27 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2555 

ตามล าดับ นอกจากนี้บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยยังมีจ านวนไม่ เพียงพอต่อการ

ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยปี พ.ศ. 2556 

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศ

พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน จึงควรที่จะเร่งส่งเสริม

นวัตกรรม และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่

สามารถต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมและควรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมมาก

ขึ้น ท าให้เกิดการน านวัตกรรมไปพัฒนาสินค้า OTOP ให้ตรงกับความต้องการของตลาด การสร้าง

โอกาสทางตลาดสินค้า OTOP ทั้งภายในและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาควรเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของแรงงานที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วนับว่า

เป็นการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information 

Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่

เ ชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้ เย็ น โทรทัศน์ และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นหากการผลิตปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน 

ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมก็อาจจะท าให้ความสามารถในการแข่งขัน

ลดลงได้ ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร้างสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองก็มีเพิ่มสูงขึ้นด้วย พบว่าประเทศไทยมีอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2553       

เป็น 1.11 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียง

ร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้าง

เพิ่มสูงขึ้น 19.9 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2556 และมีของเสียอันตราย ในปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 2.69 ล้าน
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ตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี

การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ 

ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดย

ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แตย่ังพบการลักลอบทิ้งกาก

อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง นอกจากนี้ประเทศไทยยัง

ประสบปัญหามลพิษทางอากาศโดยปัญหาที่ส าคัญได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และอินทรีย์ระเหยง่าย 

(VOCs) ซึ่งสาเหตหุลักของปัญหามลพิษจากหมอกควันเกิดจากปริมาณรถยนต์จ านวนมาก ไฟป่าทั้งจาก

ที่เกิดตามธรรมชาติและการเผาเพื่อท าการเกษตรประเภทพืชไร่ตามพื้นที่ราบสูง และรวมถึงการท าลาย

ป่าจากการรุกล้ าของการประกอบธุรกิจที่พักอาศัยและบริการประเภทโรงแรม ขณะเดียวกัน

สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2557 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 

แหล่งน้ าที่มีคุณภาพในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก

การเกษตรและปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่

เพียงพอต่อการบ าบัดน าเสียที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการขยายตัวและการเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบันมี

ปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่

เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีแนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากสาขาพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 ร้อยละ 3.3 ต่อปี แต่พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอัตราการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลดลง เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มกีารด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน

ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.1 ซึ่งนับเป็นภาคส่วนที่มคีวามส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศได้ ดังนัน้ประเทศไทยควรเร่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การจัดการและส่งเสริม ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี

ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผา่นมาตรการตา่งๆ เชน่ ค่าธรรมเนียม

เพื่อสิ่งแวดล้อม การศกึษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินคา้ เป็นต้น 

2) ส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ

และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่

หว่งโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain / Green Value Chain)  
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3) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจาก

การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมให้เกิด

กลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้ าง

สะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤติ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่

เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ ให้ความรู้แก่ประชาชน 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สัมพันธ์กับการพัฒนาด้านการ

วิจัยและเทคโนโลยี พบว่า ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาคุณภาพของสาธารณูปโภค เช่น การขนส่ง 

แหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ และการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงโดยกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง

สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ

มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้นการส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา

นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง

พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยในช่วงปี 

พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2583 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.2 เป็นรอ้ยละ 32.1 ดังภาพที่ 44  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4  สัดส่วนวัยของประชากรในประเทศไทยเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประชาคมอาเซียน2 

จากแนวโน้มสัดส่วนของวัยประชากรในประเทศสะท้อนให้เห็นถึงภาระการใช้จ่ายด้านสุขภาพที่

เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ประชากรวัยเด็กของประเทศ

ไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอัตราการเจริญพันธุ์รวมจะลดลงคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จะเหลือ

เพียง 1.3 คน ขณะเดียวกันก าลังแรงงานก็มีแนวโน้มลดลงโดยแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร

กลุ่มเจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)  ซึ่งเป็นกลุ่มก าลังแรงงานที่มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญ

กับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพ และอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศใน

อนาคต โดยที่ก าลังแรงงานเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี พ.ศ. 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี พ.ศ. 2557 

                                                 
2 ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณทศิทางแผนพัฒ“ บรรยายพิเศษ ,นาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

ราชการ ปงีบประมาณ 2559, กระทรวงแรงงาน  ,วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤศจกิายน 2558, ณ ห้องจอมพล ป .พิบูลสงคราม ช้ัน 5 กระทรวงแรงงาน 
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แมว้่าผลติภาพแรงงานเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในชว่ง 10 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2548-2557) แต่ยัง

ต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ และพบว่าแม้ว่าคนไทยจะได้รับโอกาสทาง

การศึกษาสูงขึ้น โดยพิจารณาจากจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี แต่คุณภาพการศึกษายังอยู่

ในระดับที่ต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี พ.ศ. 2556 มี

ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามการเข้าถึงโอกาสการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความ

แตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง ชนบท และระหว่างภูมิภาค โดยพบว่า กลุ่ม

ประชากรที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่ม

ประชากรที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19 เท่า และนักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า

นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่า ปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริต

คอร์รัปช่ัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เริ่มเสื่อมถอย สังคมคนไทยหันไปให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย 

มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ และสังคมไทยมีแนวโน้ม

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอา

วัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังสามารถขับเคลื่อน

ตัวเองสู่การเป็นสังคมหรือชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ

ของชุมชนหรือพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณา

การเป็นแผนที่มีการเชื่อมโยงกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือขา่ยเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แหง่ในปี พ.ศ. 

2555 เป็น 152,377 แห่งในปี พ.ศ. 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ของ

องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 ส าหรับการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ

ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนั้น ท าได้โดยต้องมีการส่งเสริมใหป้ระชากรวัยเด็กได้มี

การพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน ส่วนประชากรในวัยเรียนควรให้มทีักษะการเรียนรู ้ทักษะชีวติ สามารถ

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส าหรับประชากรวัยแรงงานนั้นก็ควรใหไ้ด้รับการ

ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ประเทศ และประชากรในวัยสูงอายุควรให้มี

การท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและ

ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก

บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ ในขณะที่การปรับโครงสร้างบริหารการจัดการการศึกษา

ใหม่จะเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่ง

ท าได้โดย  

1) ปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาเพื่ อสร้ างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  

(Accountability)  
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2) ปรับระบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ

จัดการศึกษา 

3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตก่ระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไ้ด้คนดี

คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมนิและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้รียน 

4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่การศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อ

การเรียนรู ้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ

ต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

ในส่วนของสถานการณ์เรื่องธรรมาภิบาลหรือวิกฤตคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ของสังคมไทยนั้น ควรต้องมีการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและ

เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มี

ความสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักใน

การประสานเครือขา่ยและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

เนื่องจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีแนวโน้มจะก้าวสู่การปรับ

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว กล่าวคือการพัฒนาสู่

เศรษฐกิจยุคใหม่ฐานความรู้ โดยเน้นการสร้างสรรค์ทางความคิดและนวัตกรรม ควบคู่กับการส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีคุณธรรมน าความรู้ การให้ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาและ

การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้ประเด็นส าคัญของการพัฒนาที่

ยั่งยืนควรจะเริ่มจากการพัฒนาด้านการศึกษาของประชากรในประเทศและเพื่อให้ประชากรที่ได้รับ

การศึกษามีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงาน และเป็นผู้เท่าทัน

สถานการณท์ี่มกีารเปลี่ยนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี และรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

นั้น การพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนั้นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจึงมุ่งเน้นพัฒนาให้

ผูเ้รียนได้รับความรู้และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ เป็นบุคลากร

ที่ถึงพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อรองรับการขาดแคลนบุคลากรในสาขาดังกล่าว

ทั้งในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มการวิจัยและพัฒนา และกลุ่มภาคการศกึษา โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะจัด

ให้มกีารเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา      ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ทั้งในส่วน

ที่เป็นรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ จัดให้มีการศึกษาอิสระ การฝึกงาน และ สหกิจศึกษาเพื่อ



13 

ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดการเรียนรู้สู่การวิจัย และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มีจิตส านึก

ของผู้ประกอบการ เพื่อท าให้ภายหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาผู้เรียนจะกลายเป็นบุคลากรที่คิดเป็น ท า

เป็น ประยุกต์ใช้เป็น มีทักษะสูงและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไทยที่แท้จริง และสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีไทยที่ได้รับการยอมรับโดยการ

ใช้เทคโนโลยีวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์หรอืแม้แต่การคิดค้นวัสดุใหมเ่พื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ในปัจจุบันและอนาคต มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการผลติที่ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหากับสภาพแวดล้อม 

ตลอดจนวัสดุใหมจ่ากทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะท าหน้าที่

เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรให้

สอดคล้องและสนองตอ่ภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคือ 

 

12.2.1 ด้านการเรียนการสอน 

 หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งเนื้อหาที่มี

ความชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับนิสติ โดยเมื่อส าเร็จการศกึษานิสติจะได้รับปริญญาวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุค

โลกาภวิัฒน์ อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวนีย้ังมีความต่อเนื่องกับหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งผูส้ าเร็จการศกึษาสามารถ

ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และทางด้าน

วิศวกรรม นอกจากนี้สาขาวิชาดังกล่าวยังเป็นสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนทางด้านบุคลากรทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา และภาคการศึกษา ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้จะมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันใน

ตลาดแรงงานได้อย่างแน่นอน 

 

 12.2.2 ด้านการวจิัย 

   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหา และมีความคิด

สร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้มีการ

ก าหนดให้นิสิตที่เรียนในช้ันปีที่ 4 (ภาคปลาย) ต้องท าการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของ   

สหกิจศึกษาหรือการท าโครงงานในส่วนที่เป็นการศึกษาอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่นและได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานก่อนการท างานจริง ทั้งนี้ในส่วน

ของการท าวิจัยที่อยู่ในรูปแบบของการศึกษาอิสระหรือสหกิจศึกษา จะมุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้คิดเป็น ท า

เป็น และสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
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การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือทรัพยากรที่มีภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งและก่อใหเ้กิดการสรา้งสรรคน์วัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด 

 

 12.2.3 ด้านบริการวิชาการ 

 เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจทางด้านการ

วิจัย และการน าความรู้สู่ชุมชน จงึได้มกีารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน 

โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะอยู่ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้จะส่งเสริมให้มี

การบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มาใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

เพื่อให้ผู้เรยีนมีทักษะและความเข้าใจในการประยุกต์ผลการเรียนรู้กับการบริการวิชาการใหก้ับชุมชนได้ 

 

 12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้มีการปรับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรที่มีรายวิชาที่

สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมซึ่งจะมีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทใน

การสรา้งสรรคผ์ลงานหรือนวัตกรรมที่มาจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

มาจากกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยที่ผลงานหรือนวัตกรรมจะต้อง

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการพื้นฐานของชุมชนได้ 

 

 12.2.5 ด้านบริหารและจัดการ 

 หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นีไ้ด้มีการจัดสรรรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาส าหรับผู้เรียนอย่าง

เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผูเ้รียนจะได้รับผลการ

เรียนรู้จากรายวิชาในหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต หมวดรายวิชาเฉพาะ จ านวน 

84 หนว่ยกิต และหมวดรายวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หนว่ยกิต รวมจ านวนหนว่ยกิตทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร 

120 หนว่ยกิต 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

          13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมอืงใจอาสา     3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ  

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์   

241111    คณิตศาสตร ์1   3(2-2-5) 

    Mathematics I  

242101 

 

243101 

   หลักเคมี 

   Principle of Chemistry 

   ชีววิทยา 1 

  4(3-3-8) 

 

  4(3-3-8) 

    Biology I  
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244103    ฟิสิกส์เบือ้งตน้  4(3-3-8) 

    Introductory Physics  

   

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอื่น 

261101  เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-6) 

         Engineering Drawing 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี

  

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธานคณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงานเพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ จัดให้มี

รายวิชาในหมวด หมวดรายวิชาเฉพาะ จ านวน 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     
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15 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอก 69 หน่วยกิต เมื่อรวมกับหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี      

มีจ านวนหนว่ยกิตทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร 120 หนว่ยกิต โดยมีการบริหารจัดการในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาหรือ

คณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหา สาระของวิชา      

การจัดตารางเวลาเรียน และตารางสอบ 

2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงาน การ

วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการการเรียนการสอน 

และการประเมนิผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สร้างสรรค์นวัตกรรม

ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น น าเศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

 

 1.2 ความส าคัญ 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่มี

การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายๆ แขนง เช่น เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา และ

คณิตศาสตร์ มาประยุกต์และบูรณาการเพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับการประกอบอาชีพ

ทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ หรือศึกษาต่อในระดับขั้นสูงต่อไปได้  หลักสูตรนี้มี

รายละเอียดโครงสรา้งหลักสูตรที่ท าให้นิสิตได้รับผลการเรียนรูท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการ

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ

เป็นกระบวนการคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตวัสดุ กระบวนการผลิต

สารเคมี การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์และวัสดุ อุตสาหกรรมสะอาด ระบบบริหารคุณภาพและการ

การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และการ

ประยุกต์ใชง้านวัสดุ โดยได้มีการปรับปรุงใหม้ีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้อง และสนองต่อ

ทิศทางนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มีนโยบายเร่งผลิตและพัฒนา

บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีด้านวัสดุ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความขาด

แคลนทั้งในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มวจิัยและพัฒนา และบุคลากรในภาคการศกึษา ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้นิสิตเป็นบุคลากรที่คิดเป็น ท าเป็น ประยุกต์ใช้เป็น มีทักษะสูง และตรงตามความต้องการของ

อุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง และสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม เพื่อต่อยอดไปสู่การ

พัฒนาเทคโนโลยีไทยที่ได้รับการยอมรับโดยการใชเ้ทคโนโลยีวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์หรอืแมแ้ตก่ารคิดค้น

วัสดุใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสภาพแวดล้อม ตลอดจนวัสดุใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติ

ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

ทางดา้นการแข่งขันในประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 

 1.3.2 เพื่อผลติบัณฑิตให้มทีักษะทางดา้นการวิจัยและสามารถน าความรูท้างด้านอุตสาหกรรม

เคมีและเทคโนโลยีวัสดุไปประยุกต์ใชใ้นการวิจัยพัฒนา และผลติผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติได้ 

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อสังคม มี

ทักษะด้านการท างานเป็นหมูค่ณะ และการเป็นผู้รูร้ักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ. ก าหนด โดยจัดให้มี

การ เรี ยนการสอนที่มี เ นื้อหาที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา และความ

ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ. 

1.3ติดตามความต้องการของผู้ใ ช้

บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ

การจัดเนื้อหาที่เหมาะสมกับการ

เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

1.1 เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) 

1.2 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรจากนิสิต และบัณฑติ 

1.3 รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ให้บัณฑิตมคีุณภาพที่พึงประสงค์ 

2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีสื่อหรือ

เอกสารประกอบการสอนในทุก

รายวิชา 

2.2 จัดให้มีการเรียนการสอนซึ่ ง

น าไปสู่การพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้

ใฝ่เรียน มีมาตรฐานผลการเรียนรู้

ด้านต่างๆ ได้แก่  

1) มคีุณธรรม จรยิธรรม 

2) มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน

ในสาขาวิชา มีความสามารถในการ

2. 1 ทุ ก ร า ย วิ ช า มี สื่ อ ห รื อ

เอกสารประกอบการสอน 

2.2 แผนการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา (มคอ.3

และ มคอ.4) โดยจัดให้มเีนื้อหา

หรือกิจกรรมที่สอดแทรกผล

การเรียนรู้ที่นิสิตควรจะได้รับ

ของแต่ละรายวิชาตามแผนที่

แ ส ด ง ก า ร ก ร ะ จ า ย ค ว า ม

รับผิดชอบมาตรฐานผลการ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

แก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้

ในสาขาวิชาได้ 

3) มีการน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ 

4) มีทักษะในการท างานเป็นหมูค่ณะ 

ทั้งในลักษณะที่เป็นผู้น าและสมาชิก

ของกลุ่ม 

5 )  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

ประยุกต์ใ ช้ความรู้ทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์กับการแก้ไขปัญหา 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สื บ ค้ น  เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 

ประมวลผล แปลความหมาย และ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 

2.3 จั ด ให้ มี ก าร เ รี ยนการ สอน

ภาคปฏิบัติการที่มุง่เน้นให้นิสิตได้ฝึก

ป ฏิ บั ติ จ ริ ง แ ล ะสอดคล้ อ ง กั บ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เ รี ย น รู้ ใ น รู ป แ บ บ ค ว า ม

รับผิดชอบหลักและรองให้มี

ความครอบคลุมกับผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

2.3 คู่มือรายวิชาปฏิบัติการที่

จั ด ให้ มี ก าร เ รี ยนการสอน

ตลอดหลักสูตร 

2.4 แผนการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิ ชาปฏิ บั ติ การ 

(มคอ.3 และ มคอ.4) 

3. สนับสนุนให้นิสิตได้ท าวิจัยที่มี

พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 

นิสิตใน ช้ันปีที่  4  ต้องท าการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบ

ของการศึกษาอิสระ การฝึกงาน 

ห รื อ  ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ซึ่ ง มี ค ว า ม

เกี่ ย วข้ อ งกั บการ ใ ช้ทั กษ ะก า ร

ปฏิบัติ ง านและการประยุกต์ ใ ช้

ความรูภ้าคทฤษฎี 

3. 1 เ อ ก ส า ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการสอบการศึกษา

อิสระหรอืสหกิจศึกษา 

3.2เอกสารประเมินผลการ

สอบการศกึษาอิสระหรอืสหกิจ

ศกึษา 

3. 3 เ ล่ ม ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ

หรอืสหกิจศึกษา 

3.4 เอกสารประเมินผลจาก

การนิเทศฝึกงานของอาจารย์

นิ เ ท ศ ก า ร ฝึ ก ง า น  แ ล ะ

หน่วยงาน/ผู้ดูแลจากหน่วยงาน

ที่นสิิตไปฝกึงาน 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

3.5 ผลประเมินการสรุปผล

การฝึกงานและเล่มสรุปการ

ฝกึงานของนิสติ 

4. สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 

มีการบูรณาการการเรียนการสอน

ในหลั กสู ต รกั บกิ จ กร รม เ ส ริ ม

หลักสูตร หรือ กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่ชุมชน หรอื การวิจัย 

รายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการ

สอนที่มีความสอดคล้องกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ 

กิจกรรมบริการวิชาการแก่

ชุมชน หรือ  การวิ จั ย  ตาม

เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) 

5. สนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึง

ความส าคัญและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

และอนุรักษ์พลังงาน 

จัดให้มีรายวิชา หรือ การท าวิจัยที่มี

ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร รั ก ษ า

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 

5.1 รายวิชาที่จัดให้มีการเรียน

การสอนตามเอกสารหลักสูตร 

(มคอ.2) 

5. 2 เ ล่ ม ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ

หรอืสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศกึษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศกึษปกติ         ใน

แต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                2.2.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤต ิ
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  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 นิสติมีความรูพ้ืน้ฐานไม่เท่ากัน และทักษะด้านการค านวณและภาษาอังกฤษต่ า 

2.3.2 นิสิตขาดทักษะการปรับตัวในการเรียนระดับสูง ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาและ

ค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 ส่งเสริมให้นิสติใหม่เข้าร่วมโครงการปรับพืน้ฐานความรูข้องมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.4.2 จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะทางด้านการค านวณ และ

ทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมกับการให้ค าแนะน าการอ่านหนังสือ ต ารา บทความ หรือ เอกสารที่มี

ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 

 2.4.3 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อแนะน าเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิต และ

การแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3   40 40 40 

ช้ันปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

 

 

 

 

 

 



24 

2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณตามแผนของหลักสูตรได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีงบ 

ประมาณ โดยแสดงงบประมาณของหลักสูตรตามแผน 5 ปงีบประมาณได้ดังนี้   

 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   -หมวดเงินเดอืน 

 

213,429 

 

 224,101 

 

235,306 

 

247,071 

 

259,425 

2. งบด าเนนิการ 

  -หมวดค่าตอบแทน 

  -หมวดค่าใชส้อย 

  -หมวดค่าวัสด ุ

  -หมวดสาธารณูปโภค 

 

24,000 

66,850 

240,000 

- 

 

24,000 

66,850 

240,000 

- 

 

24,000 

66,850 

240,000 

- 

 

24,000 

66,850 

240,000 

- 

 

24,000 

66,850 

240,000 

- 

3. งบลงทุน 

   -หมวดครุภัณฑ ์

 

235,394 

 

235,394 

 

235,394 

 

235,394 

 

235,394 

4. งบเงินอุดหนุน 1,302,199 1,314,422 1,327,256 1,340,732 1,354,882 

รวมรายจ่าย 2,081,872 2,104,767 2,128,806 2,154,047 2,180,551 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

หมายเหตุ   ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย  
       ค่าด าเนินการส่วนกลางบริการ 7 หลักสูตร 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

      แบบช้ันเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยวัีสดุ) 

พ.ศ. 2555 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยวัีสดุ) 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมน้่อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ  21 - 

   1.2 ศกึษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน้่อยกว่า 72 หน่วยกิต 86 84 

2.1 กลุม่วิชาพื้นฐานวชิาชีพ 

     2.1.1 วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

  

21 

 

15 

2.2 กลุ่มวิชาเอก  65 69 

      2.2.1 วิชาเอกบังคับ  50 57 

      2.2.2 วิชาเอกเลอืก  15 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกติ)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 122 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 
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3.1.3 รายวิชา  

  1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน               30  หน่วยกิต 

  001101 การใชภ้าษาไทย   3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

 Ready English  

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   3(2-2-5) 

 Explorative English 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5) 

  Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล   3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

  Health and Environment Management  

 004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ   3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า             84  หน่วยกิต 

  2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   15  หน่วยกติ 

   2.1.1 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       15  หนว่ยกิต 

 241111    คณิตศาสตร ์1   3(2-2-5) 

    Mathematics I  

 242101 

 

   หลักเคมี 

   Principle of Chemistry 

  4(3-3-8) 
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243101    ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

    Biology I  

244103    ฟิสิกส์เบือ้งตน้  4(3-3-8) 

    Introductory Physics  

   

  2.2  กลุ่มวิชาเอก  69  หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ     57   หนว่ยกิต 

246101    วัสดุศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 

    Introductory Materials Science 

246102   ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ   3(2-3-6) 

   Safety in Chemical Industry and Materials Technology 

246103   เคมีของวัสดุ   3(3-0-6) 

  Chemistry of Materials 

246201    โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ   3(3-0-6) 

   Structure and Defect of Materials 

246221   โลหะและกระบวนการผลิต   3(2-3-6) 

   Metals and Metal Processing 

246222    เซรามิกส์และกระบวนการผลิต   3(2-3-6) 

   Ceramics and Ceramic Processing 

246223   พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต   3(2-3-6) 

   Polymers and Polymer Processing 

246211   อุตสาหกรรมเคมีเบือ้งตน้   3(2-3-6) 

   Fundamental Chemical Industry 

246212   ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี  3(3-0-6) 

   Chemical Stoichiometry 

246301    อุณหพลศาสตรแ์ละการแปลงเฟส    3(3-0-6)  

   Thermodynamics and Phase Transformation  

246302   สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ   3(2-3-6) 

   Mechanical and Thermal Properties of Materials 

246303    สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ   3(2-3-6) 

    Electrical Optical and Magnetic Properties of Materials 

246304   ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-3-6) 

   Quality and Environmental Management Systems 
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246305   เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1    3(2-3-6)  

   Instrumentation and Characterization for Materials I  

246306   ระบียบวิธิวิจัย  3(2-3-6) 

   Research Methodology 

246401   เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2  3(2-3-6) 

   Instrumentation and Characterization for Materials II  

246491   การศกึษาอิสระ*  6 หนว่ยกิต 

   Independent Study 

246492   สหกิจศกึษา*  6 หนว่ยกิต 

                  Cooperative Education 

หมายเหตุ * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

261101    เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

    Engineering Drawing 

 

        2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   12  หนว่ยกิต 

ให้นสิิตเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 2 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

    กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเคมี 

246312   เทคโนโลยีวัสดุประกอบ  3(2-3-6) 

   Composites Technology 

246313   อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม   3(2-3-6) 

   Electronics in Industry 

246314    ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง  3(3-0-6) 

   Rubber and Rubber Technology 

246315 สารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์   3(3-0-6) 

Additives in Polymer Processing 

246411 อุตสาหกรรมการสกัด  3(2-3-6) 

 Extraction industry  

246412   เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

   Chemical Kinetics and Chemical Industrial Reactor 

246413   อุตสาหกรรมสะอาด  3(3-0-6) 

   Clean Industry 
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                  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 

246321   การสึกหรอของวัสดุ  3(3-0-6)  

   Wear of Materials  

246322        เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น 3(3-0-6) 

                   Introduction to Fuel Cell  Technology  

246323   โลหะกรรมกายภาพ 3(2-3-6) 

   Physical Metallurgy 

246324   การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน 3(2-3-6) 

   Corrosion and Corrosion Control 

246325    เทคโนโลยีซีเมนต์ 3(2-3-6) 

    Cement Technology 

246421   นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ   3(3-0-6)  

   Nanotechnology and Nanomaterials  

246422    เซรามิกส์ไฟฟ้า 3(2-3-6) 

    Electroceramics 

246423   การน าพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ 3(2-3-6)    

   Polymer Recycling 

246424   พอลิเมอร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 

   Bio-Polymer 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                      จ านวน 6  หน่วยกิต 

   นิสิตสามารถเลือกศึกษารายวิ ชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(3-0-6) 

004101 ศลิปในการด าเนินชีวติ 

Art of Living 

3(2-2-5) 

 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

246101 

 

246102 

 

วัสดุศาสตรเ์บือ้งตน้ 

Introductory Materials Science 

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

Safety in Chemical Industry and Materials Technology 

รวม 

3(3-0-6) 

 

 3(2-3-6) 

 

19 หน่วยกิต 
 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language   

3(3-0-6) 

 

001103 

 

003201 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

  3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

244103 

 

246103 

 

 

ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

เคมีของวัสดุ 

Chemistry of Materials 

        รวม 

 4(3-3-8) 

 

 3(3-0-6) 

  

16 หน่วยกิต 

   

 

 

 

 

 



31 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 

 

002201 

 

004201 

อังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

 3(3-0-6) 

 

 3(2-2-5) 

  

 3(2-2-5) 

 

243101 

 

246201 

 

246211 

ชีววิทยา 1 

Biology I 

โครงสรา้งและความบกพร่องของวัสดุ 

Structure and Defect of Materials 

อุตสาหกรรมเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Chemical Industry 

  4(3-3-8) 

  

  3(3-0-6)  

 

  3(2-3-6) 

                                    รวม 19 หน่วยกิต 

 

  ภาคการศึกษาปลาย 

002202 

 

003201 

 

246212 

 

246221 

 

246222 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี 

Chemical Stoichiometry 

โลหะและกระบวนการผลิต 

Metals and Metal Processing 

เซรามิกส์และกระบวนการผลติ 

Ceramics and ceramic Processing 

 3(2-2-5) 

 

 3(2-2-5) 

 

 3(3-0-6) 

 

 3(2-3-6) 

 

 3(2-3-6) 

246223 

 

 

พอลิเมอร์และกระบวนการผลติ 

Polymers and Polymer Processing 

 3(2-3-6) 

 

 

                                    รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส 

Thermodynamics and Phase Transformation 

3(3-0-6) 

246302 สมบัติทางกลและความรอ้นของวัสดุ 

Mechanical and Thermal Properties of Materials 

3(2-3-6) 

246303 

 

246304 

 

246xxx  

สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ 

Electrical Optical and Magnetic Properties of Materials 

ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Quality and Environmental Management Systems 

วิชาเอกเลือก 

 Major Elective 

รวม 

3(2-3-6) 

 

 3(2-3-6) 

 

 3(x-x-x) 

 

15 หน่วยกิต 

   

   

ภาคการศึกษาปลาย 

246305 เครื่องมอืและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 

Instrumentation and Characterization for Materials I 

3(2-3-6) 

246306 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-3-6) 

246xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

246xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

  3(x-x-x) 

 รวม                                 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

246401 เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 

Instrumentation and Characterization for Materials II 

3(2-3-6) 

 

246xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

261101 

 

xxxxxx 

เขียนแบบวิศวกรรม                                        

Engineering Drawing 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(2-3-6) 

 

3(x-x-x) 

   

 รวม 12 หน่วยกิต 

   

 

ภาคการศึกษาปลาย 

  ให้เลือกศกึษารายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

246491 การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

246492 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6 หนว่ยกิต 

   

 รวม  6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101   การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

   Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through usage of appropriate Thai 

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม        3(2-2-5)

  Ready English  

  ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

  English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103          ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง        3(2-2-5) 

                    Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  

  Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 
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001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3(2-2-5) 

  Step UP English 

  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล ์การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษา

และอาชีพ 

  English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201  พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จติอาสา ส านกึสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกีย่วข้อง 

 Fundamentals of  technology:  hardware, software and networking, innovation in 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, dialy- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ      3(2-2-5) 

  Arts of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 
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sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

241111   คณิตศาสตร์ 1         3(2-2-5) 

  Mathematics I  

  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ ของฟังก์ชันพีชคณิตและ

ฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

         Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of derivatives and integral 

 

242101    หลักเคมี        4(3-3-8)

  Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

 

Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 
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243101    ชีววทิยา 1        4(3-3-8) 

    Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์

และ  เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 

 

244103  ฟิสิกส์เบื้องต้น        4(3-3-8) 

  Introductory Physics 

         คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและ

พลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการ

สั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

        Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational 

force, work and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids 

mechanics, wave and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern physics

   

 

246101  วัสดุศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

  Introductory Materials Science 

  นิยามของวัสดุศาสตร์ ความส าคัญของการพัฒนาวัสดุ โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุ

ประกอบ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็กของ

วัสดุ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุ 

   Definition of materials science, important in materials development, metal, ceramics, 

polymer, composite materials, mechanical properties, thermal properties, optical properties, electrical 

properties, magnetic properties of materials, and material applications 
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246102  ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ    3(2-3-6) 

Safety in Chemical Industry and Materials Technology 

         หลักปฏิบัติและความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย การป้องกันอันตรายใน

กระบวนการผลิต ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากวัตถุเคมีและกระบวนการในการผลิต การจัดการ

ระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การประเมนิความเสี่ยงและอันตราย 

         Practical rules and fundamental about safety, hazardous protection in manufacturing, 

risk and hazard from chemical and processing, system management for controlling and solution, risk 

and hazard evaluation 

 

246103 เคมีของวัสดุ          3(3-0-6) 

Chemistry of Materials 

         โครงสร้างอะตอม อะตอมิกออร์บิตัลและโมเลกุลาร์ออบิตัล พันธะเคมีกับการจ าแนก

ประเภทของวัสดุ สารประกอบอนินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ การดุลปฏิกิริยาเคมีของ

สารประกอบอนินทรีย์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ เลขออกซิเดชันและการดุลสมการรีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า 

สารประกอบอินทรีย์ การจ าแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ 

และปฏิกิรยิาของสารประกอบอินทรีย์  

         Atomic structure, atomic orbital and molecular orbital, chemical bond and 

classification of materials, inorganic compounds, reactions of inorganic compounds, balancing 

inorganic reactions, redox reaction, oxidation number and balancing redox equations, 

electrochemistry, organic compounds, classification of organic compounds, nomenclature of organic 

compounds and reactions of organic compounds 

 

246201  โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ     3(3-0-6) 

   Structure and Defect of Materials 

   โครงสร้างผลึก แลตทิซและระบบผลึก ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพร่องใน

ของแข็ง การตรวจสอบความบกพร่อง ผลของความบกพร่องที่มตี่อสมบัติของวัสดุ 

   Crystal structure, lattice and crystal systems, crystal plane, Bragg’s law, defect in 

solid, defect examination, effect of defect on materials properties 
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246211  อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น      3(2-3-6) 

  Fundamental Chemical Industry 

การผลิตกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ แอลคาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ 

เม็ดสีและสี ปูนซีเมนต์ สบู่และสารซักฟอก ของเสีย มลพิษและการจัดการของเสียจากกระบวนการ

ผลติ การปรับสภาพน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

Production of organic acids and inorganic acids, alkaline, sodium chloride, paper and 

pulp, color and pigments, cement, soap and detergent, wastes, pollution and waste management 

from processing, reconditioning of water and wastewater treatment, related laboratories 

 

246212  ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี      3(3-0-6) 

 Chemical Stoichiometry 

สมดุลมวลของระบบที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความ

ร้อนของระบบที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผาไหม้  สมดุลมวลและพลังงาน

กับปัญหาทางอุตสาหกรรม 

  Mass balances of non- reaction and the reaction system, heat balance of non-

reaction and the reaction system, combustion, mass and energy balance in industrial’s problems 

 

246221  โลหะและกระบวนการผลิต      3(2-3-6) 

  Metals and Metal Processing 

กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม การหล่อขึ้นรูป การขึ้นรูปทางกล การเชื่อมและ

การตอ่ กระบวนการอบชุบทางความร้อน การเคลือบและการท าผิวส าเร็จ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

 Production of metals and alloys, casting, mechanical forming, welding and soldering, 

heat treatment process, surface coating and surface finishing,  related laboratories   

 

246222 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต     3(2-3-6) 

  Ceramics and Ceramic Processing  

   ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเซรามิกส์ คุณสมบัติของเซรามิกส์ วัตถุดิบ การขึ้นรูป 

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การเคลือบ การอบ การตกแต่ง การเผา การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ

ผลติภัณฑ์ และปฏิบัติการทางเซรามิกส ์

   Introduction to ceramics, ceramics properties, raw materials, forming, ceramic 

products, glazing, drying, decoration, firing, testing and product quality control, and ceramics 

operation 
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246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต     3(2-3-6) 

  Polymers and Polymer Processing 

         ความรู้พื้นฐานทางเคมีของพอลิเมอร์ การจ าแนกประเภทและการเรียกชื่อ การ

สังเคราะห์พอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์และการหามวลโมเลกุล 

ลักษณะเฉพาะทางความร้อนและการทดสอบ สมบัติการละลายของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการหลอม

ไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการขึ้นรูปทางพอลิเมอร์ และการตกแต่งชิ้นงานส าเร็จ ปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้อง 

         Fundamental in polymer chemistry, classification and nomenclature, polymer 

synthesis, polymer morphology, analytical techniques for molecular weight determination, thermal 

characteristics and testing, soluble property of polymer, rheological behaviors, raw material 

preparation, formation techniques in polymers, and finishing for final products, related laboratories 

 

246301  อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส     3(3-0-6) 

 Thermodynamics and Phase Transformation 

 กฎทางอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาคในระบบองค์ประกอบเดียว แผนภาพวัฏภาค

แบบไบนารีและเทอนารี การแพร่ในวัสดุ จลนศาสตร์ของการเกิดนิวเคลียสและปฏิกิริยา การจ าแนก

ปริมาณของโครงสร้างจุลภาคและการแปลงวัฏภาคในวัสดุ การเกิดผลึก พัฒนาการของโครงสร้า ง

จุลภาค 

 Law of thermodynamics, phase diagram in one component system, binary and 

ternary phase diagrams, diffusion in materials, kinetics of nucleation and reactions, quantification of 

microstructure and phase transformations in materials, crystallization, microstructure development in 

materials 

 

246302 สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ       3(2-3-6) 

Mechanical and Thermal Properties of Materials 

         พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ สมบัติทางอิลาสติก แอนอิลาสติก และวิสโคอิลาสติกของ

ของแข็ง กลไกความแข็งแรงทางกลและการแตกหัก ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด สมบัติ

ทางความร้อน ความเค้นเนื่องจากความร้อน การวัดสมบัติทางกลเชงิความร้อน 

         Mechanical behavior of materials, elastic, anelastic and viscoelastic properties of 

solid, mechanical strength and fracture mechanism, stress- strain relationship, thermal properties, 

thermal stress, thermo-mechanical properties measurement 
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246303  สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ    3(2-3-6) 

   Electrical Optical and Magnetic Properties of Materials 

   โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ การน าไฟฟ้า ทฤษฎีแถบพลังงาน ไดอิเล็กทริก เฟร์

โรอิเล็กทริก อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อันตรกิริยาระหว่างแสงกับวัสดุ

ของแข็ง การหักเห การสะท้อน การดูดซับ การส่องผ่าน ไดโพลแม่เหล็ก สภาพแม่เหล็ก โดเมนและฮิส

เทอรีซิส วัสดุแม่เหล็ก การบันทึกข้อมูลทางแม่เหล็ก และปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางไฟฟ้า แสง และ

แมเ่หล็กของวัสดุ  

   Electronic structure of materials, electrical conduction, energy band theory, dielectric, 

ferroelectric, semiconductor device, electromagnetic radiation, interaction of light and solid materials, 

refraction, reflection, absorption, transmission, magnetic dipole, magnetism, domain and hysteresis, 

magnetic materials, magnetic recording, and electrical, optical and magnetic properties of materials 

operation 

 

246304 ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-3-6) 

  Quality and Environmental Management Systems 

  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อก าหนด ขั้นตอนการด าเนินงานเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ การจัดท าเอกสาร  

ท าแผนงาน  และการทบทวนเอกสารในระบบการบริหาร  นโยบายการด าเนินงาน  การตรวจติดตาม  

ตรวจสอบ การประเมนิ  การขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ  และการักษาระบบ 

   introduction of quality management system ISO 9000 and environmental 

management system ISO 14000, requirements, approaching procedure for management systems, 

documentation, making plans, review document in management systems, policy operation, 

monitoring, verification, evaluation, application for accreditation, and system defense 

 

246305 เคร่ืองมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1   3(2-3-6) 

  Instrumentation and Characterization for Materials I  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการเตรียมตัวอย่าง

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิค

เอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี และเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์ขนาด

อนุภาค  

  Elementary of the instrumentation compartments, techniques, and sample 

preparation methods for the analysis with optical microscope, chemical analysis by x- ray 

spectroscopy, x-ray fluorescence, electron microscope, particle size analysis  
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246306 ระเบียบวิธีวจิัย        3(2-3-6) 

  Research Methodology 

  ความรู้พื้นฐานและประเภทของงานวิจัย การสืบค้นและการทบทวนวรรณกรรมวิจัย 

การก าหนดปัญหาเพื่อการวิจัย แบบแผนการวิจัย เครื่องมือและสถิติในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะหข์้อมูล การแปรผล การอภิปรายและการสรุป การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางดา้นการวิจัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

  Fundamental and types of research, query and research literature review, defining 

the research problem, research design, tools and statistics in research, data collection, data analysis, 

interpretation, discussion and conclusion, report writing, presentation, and answering question in 

research aspects in chemical industry and materials technology 

 

246312  เทคโนโลยีวัสดุประกอบ      3(2-3-6) 

 Composites Technology 

         บทน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุประกอบ การจ าแนกประเภท องค์ประกอบมูลฐานของ

วัสดุประกอบ คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบของวัสดุประกอบ วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิ

เมอร์ และเซรามิกส์ และการประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

Introduction of composites technology, classification, basic elements of composites, 

characteristics and properties of composites, metal matrix composite, polymer matrix composite, 

ceramic matrix composite, and their applications, related laboratories 

 

246313  อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม     3(2-3-6) 

   Electronics in Industry 

   หลักการวัดและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ  เซน เซอร์ และทรานสดิ ว เซอร์  ว งจรขยายสัญญาณ วงจรกรองสัญญาณ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงงานขนาดเล็ก และปฏิบัติการทางอเิล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

   Measurement principles and electronic circuits in industry, DC and AC circuits, sensors 

and transducers, amplifier circuit, filter circuit, microcontroller, mini-project and electronic operations 

in industry 
 

246314  ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง     3(3-0-6) 

 Rubber and Rubber Technology 

  สมบัติ และชนิดของยาง โครงสร้าง สมบัติทั่วไป การผสมสารเคมี การใช้งานของยาง

ธรรมชาติและยางสังเคราะห ์การเลือกใช้ยาง ความทนต่อสารเคมี ยางเทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีการ
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ผสมยาง การขึ้นรูปและการคงรูปยาง สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของยางคอมพาวด์และยางคงรูป 

การทดสอบของยาง ยางกับเศรษฐกิจไทย 

 Properties and types of rubber, structure, general properties, chemical mixing, using 

of natural rubber and synthetic rubber, rubber selection, chemical resistance, thermoplastic rubber, 

mixing technology of rubber, rubber processing and vulcanization, related properties in usage of 

compound rubber and vulcanized rubber, rubber testing, rubber and Thai economy 

 

246315 สารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์     3(3-0-6) 

Additives in Polymer Processing 

บทน าและความส าคัญของสารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์เพื่อปรับปรุงหรือ

ดัดแปลงสมบัติเชงิกลและคุณลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ หนา้ที่ของสารเติมแต่ง ประเภทของสารเติม

แต่ง สารตัวเติม เส้นใยเสริมแรง สารประสาน สารเพิ่มความทนแรงกระแทก สารก่อผลึก สารก่อโฟม 

สารเพิ่มสมบัติการน าไฟฟ้า และพลาสตไิซเซอร์ 

Introduction and important of additives in polymer processing for improvement or 

modification in mechanical properties and characteristics of polymers, functions of additives, types of 

additives, fillers, fiber reinforcements, binders, impact reinforcements, crystal nucleating agents, 

blowing agents, electrical conducting agents, and plasticizers 

 

246321  การสึกหรอของวัสดุ       3(3-0-6) 

 Wear of Materials 

 ปัญหาจากการสึกหรอ ไตรโบโลยีเบื้องต้น ชนิดของการสึกหรอกลไกการสึกหรอ การ

สึกหรอของวัสดุ การทดสอบการสึกหรอ เทคนิคการป้องกันการสึกหรอ 

  Wear problems, introduction to tribology, types of wear, wear mechanisms, wear of 

materials, wear testing, wear protection techniques 

 

246322        เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น   3(3-0-6) 

                   Introduction to Fuel Cell  Technology 

ประวัติของเซลล์เชื้อเพลิง ส่วนประกอบหลักของเซลล์เชื้อเพลิง หลักการท างานทั่วไป

ของเซลล์เชื้อเพลิง ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยน การประยุกต์ใช้งาน

เซลล์เชื้อเพลิง การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงในปัจจุบัน 
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History of fuel cell, principle component of fuel cell, fuel cell principle, type of fuel 

cell, proton exchange membrane fuel cell, proton exchange membrane application, recent fuel cell 

development 

 

246323 โลหะกรรมกายภาพ       3(2-3-6) 

  Physical Metallurgy 

โครงสร้างจุลภาคของโลหะและการเกิดผลึก ข้อบกพร่องในโครงผลึก ดิสโลเคชันและ

การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร การเกิดนิวเคลียสและการแข็งตัว แผนภาพสมดุลของเฟส การเปลี่ยนเฟส 

ปฏิกิรยิาสถานะของแข็ง การอบชุบความร้อน กลไกการเพิ่มความแข็งแรง ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

   Microstructure of metal, defects in the crystal structure, dislocation and plastic 

deformation, nucleation and solidification, equilibrium phase diagram, phase transformation, solid 

state reaction, heat treatment, mechanism  of strengthening, related laboratories 

 

246324 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน    3(2-3-6) 

  Corrosion and Corrosion Control 

หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน เทอร์โมไดนามิคและจลพลศาสตร์ของการกัดกร่อน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการกัดกร่อน รูปแบบการกัดกร่อน ตัวอย่างการกัดกร่อนในโลหะและโลหะผสม       

การทดสอบการกัดกร่อนและการหาอัตราการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การเกิดพาสิเวช่ัน

ออกชิเดอช่ันของโลหะและโลหะผสม ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

Principle of corrosion, thermodynamic and kinetics of corrosion, factors affecting 

erosion, type of corrosion, example of corrosion in metals and alloys, testing and determine        the 

rate of corrosion, corrosion protection, passivation and oxidation of metals and alloys, related 

laboratories 

 

246325 เทคโนโลยีซเีมนต์       3(2-3-6) 

 Cement Technology 

ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีซีเมนต์ ประเภทของซีเมนต์ วัดถุดิบ การผลิตซีเมนต์

ปอร์ตเลนด์ องค์ประกอบเคมีของซีเมนต์ ผลกระทบของสัดส่วนองค์ประกอบต่อสมบัติของซีเมนต์ 

สมบัติทางกายภาพของซีเมนต ์ตัวเติม คอนกรีต และปฏิบัติการทางซีเมนต ์

Introduction of cement technology, type of cement, raw materials, manufacture of 

Portland cement, chemical composition of cement, influence of compound composition on properties 

of cement, physical properties of cement, admixtures, concrete, and cement operation 
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246401  เคร่ืองมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2         3(2-3-6) 

Instrumentation and Characterization for Materials II 

         หลักการและการท างานของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ

วิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเครื่องอัลตร้าไวโอเล็ต/วิสิเบิล สเปกโตรสโกปี 

เครื่องอะตอมิกแอพซอฟชันสเปกโตรสโกปี เครื่องอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโตรสโกปีและอินดักทีฟคอป

เปอร์พลาสม่าสเปกโตรสโกปี เทคนิคโครมาโตกราฟี การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ เครื่องแมสสเปกโตรสโกปี 

และปฏิบัติการการวิเคราะหเ์ชงิปริมาณและคุณภาพด้วยเครื่องมอืดังกล่าว 

         Principle and instrumentation of chemical analyzer, sample preparation for analysis, 

quantitative and qualitative analysis by UV/ visible spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, 

atomic emission spectroscopy and inductive couple plasma spectroscopy, chromatography 

techniques, sample preparation and qualitative analysis by infrared spectroscopy, nuclear magnetic 

resonance, mass spectroscopy and their laboratories in quantitative and qualitative analysis 

 

246411  อุตสาหกรรมการสกัด        3(2-3-6) 

   Extraction industry 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสกัด การสกัดระบบของเหลว-ของเหลว การสกัดระบบ

ของเหลว-ของแข็ง การสกัดระบบของเหลว-ก๊าซ การสกัดระบบของแข็ง-ก๊าซ การสกัดแบบต่อเนื่อง 

ความสูงของขัน้สกัดทางทฤษฏี จ านวนขั้นสกัดทางทฤษฏี และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

Introduction to extraction industry, liquid - liquid extraction, liquid - solid extraction, 

liquid - gas extraction, solid - gas extraction, continuous extraction, height equivalent to             a 

theoretical plate, number of the theoretical plate and relate laboratories 

 

246412  เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

  Chemical Kinetics and Chemical Industrial Reactor 

  พื้นฐานทางทฤษฎีของจลนพลศาสตร์เคมี การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาที่ซับซ้อนของ

เครือข่าย การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิคงเหมาะการเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพ อุณหภูมิ

และผลกระทบพลังงาน การดูดซับและการเร่งปฏิกิรยิา และปรากฏการณ์การถ่ายโอนมวลในปฏิกิรยิา 

  Theoretical foundations of chemical kinetics, analysis of complex reaction networks, 

design of isothermal reactor, selection and optimization, temperature and impact energy, adsorption 

and catalysis, and mass transport phenomena in chemical reactions 
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246413  อุตสาหกรรมสะอาด       3(3-0-6) 

  Clean Industry 

  บทน าของอุตสาหกรรมสะอาด ปฏิกิรยิาเคมีหรือวธิีการทางเคมีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและ

สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการลดปัญหาด้านมลพิษและขยะใน

โรงงาน พลังงานหรอืวัสดุทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษ การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิต 

  Introduction of clean industry, chemical reactions, or how to use chemical catalysts 

and chemicals that are environmentally friendly, industrial processes to reduce pollution and waste 

problems at the factory, alternative supplies of energy, energy efficiency and reduce production costs 

 

246421  นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ      3(3-0-6) 

 Nanotechnology and Nanomaterials 

 บทน าเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ โครงสร้างของนาโนวัสดุแบบ 0-1-2 มิติ

การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ การสังเคราะห์และการประยุกต์ใชง้านนาโนวัสดุ 

 Introduction of nanotechnology and nanomaterials, 0- 1-2 dimensional structure of 

nanomaterials, characterization and properties of nanomaterials, synthesis of nanomaterials and their 

applications 

 

246422 เซรามิกส์ไฟฟ้า       3(2-3-6) 

 Electroceramics 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซรามิกส์ไฟฟ้า สมบัติทางกายภาพของเซรามิกส์ไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตเซรามิกส์ไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก เพียโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก อิเล็กโตรออฟติก    

เซรามิกส์แม่เหล็ก และปฏิบัติการทางเซรามิกส์ไฟฟ้า 

   Introduction of electroceramics, physical property of electroceramics, electroceramics  

processing, dielectrics, piezoelectric, pyroelectric, electro- optic, magnetic ceramics, and 

electroceramics operation 

 

246423 การน าพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่     3(2-3-6) 

 Polymer Recycling 

         เทคนิคการเลือกและการคัดแยกประเภท การลดขนาดผลติภัณฑ์พลาสติกเพื่อการแปร

ใช้ใหม่ การหลอมแยกวัสดุปนเปื้อนในพอลิเมอร์ กระบวนการแปรใช้ใหม่ส าหรับพลาสติกชนิดต่าง ๆ 

กระบวนการแปรใช้ใหม่เพื่อให้ได้เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเผาเพื่อให้ได้พลังงาน และปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้อง 
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         Selection and separation techniques, size reduction of plastic products for recycling, 

melting separation of materials contamination, recycling processes for various plastics, recycling to 

obtain raw material, incineration to energy and related laboratories 

 

246424 พอลิเมอร์ชวีภาพ       3(3-0-6) 

 Bio-polymers 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิเมอร์จากธรรมชาติและอนุพันธ์ของ

พอลิเมอร์เหล่านั้น โครงสรา้ง ประโยชน์ และการน าไปใช้ แหลง่วัตถุดิบที่สร้างขึ้นใหมไ่ด้และการเตรียม

พอลิเมอร์ชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ วิธีการย่อยสลายของพอลิเมอรชี์วภาพ 

 Evolution of bio- polymer technology, structure, advantage, and usage, 

renewable resources and preparation of bio- polymers from natural raw materials, degradation 

methods of bio-polymers 
 

246491  การศึกษาอิสระ       6  หน่วยกิต 

  Independent Study 

  การค้นคว้าหรือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางดา้นอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

  Studying or researching, collecting data, analyzing, report writing, presenting and 

discussing in chemical industry and materials technology 

 

246492 สหกิจศึกษา        6  หน่วยกิต 

  Cooperative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการท างานเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

  Working, learning, gaining experience, improving working skills in chemical industry 

and materials technology as an apprentice in private or government sectors 
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261101  เขียนแบบวิศวกรรม                3(2-3-6) 

  Engineering Drawing  

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิก        การ

เขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ

ช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์ ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด    การ

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งตน้ 

 Lettering, orthorgraphic projection, orthorgraphic drawing and pictorial drawings, 

dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail 

and assembly drawings, basic computer-aided drawing  
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3.1  เลข 0  หมายถึง กลุ่มวชิาทั่วไปทางอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

3.2  เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวชิาอุตสาหกรรมเคมี 

3.3  เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวชิาเทคโนโลยีวัสดุ 

3.4  เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวิชาการศกึษาอิสระ และสหกิจศึกษา 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง   ล าดับของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นางสาวกัลยา จ าปาทอง 35101003xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2551 

2546 

2541 

2* 

 

 

นางวรรณฤดี แก้วมศีรี 

 

 

36099004xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

เคมีอุตสาหกรรม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2550 

2545 

2543 

3* นายสรชัย  ค าแสน 36707006xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 

2544 

4* 

 

 

นายอารักษ ์ กลิ่นบ ารุง 35308004xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2548 

2545 

5* 

 

นายมนัส ใจมะสิทธ์ิ 35103001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

เคมีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2550 

2542 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

51 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายอนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ 36602000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสกิสป์ระยุกต์ 

ฟิสกิส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2548 

2545 

2 นางสาวกัลยา จ าปาทอง 35101003xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2546 

2541 

3 นางเรงิฤทัย  ศิรริักษ์ 35017001xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

วัสดุศาสตร์ 

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2559 

2548 

2543 

4 

 

 

นางวรรณฤด ีแก้วมีศรี 

 

 

36099004xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

เคมอุีตสาหกรรม 

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2545 

2543 

5 นายสรชัย  ค าแสน 36707006xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 

2544 

6 

 

 

นายอารักษ์  กลิ่นบ ารุง 35308004xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสกิส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2548 

2545 

7 

 

นายมนัส ใจมะสิทธิ์ 35103001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

เคมอุีตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 

2542 

 
52 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 นายสันติ แมน้ศิริ     ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Materials Science 

Materials Science 

ฟิสิกส ์

2544 

2540 

2537 

2 นายธรณินทร์  ไชยเรืองศรี รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.บ. 

Metallurgy 

เคมีอุตสาหกรรม  

(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง) 

2541 

2536 

 

3 นายสุพล อนันตา ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Materials Science 

Ceramic Engineering 

ฟิสิกส ์(เกียรตนิยิม

อันดบัหนึ่ง) 

2542 

2538 

2537 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา) 

การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม อันได้แก่ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา เพื่อมุ่งให้นิสิต

ได้รับผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) สามารถประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในหลักสูตรอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี

วัสดุกับรายวิชาการศกึษาอิสระ (246492) และสหกิจศกึษา (246493) 

2) ฝึกใหน้ิสติเป็นผู้มวีินัย มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้ความรู้ที่

เกี่ยวข้องในระหว่างที่มกีารฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

3) สามารถน าผลงานพึงได้ที่นิสิตได้รับหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาในระหว่างการฝึกภาคสนามมา

เผยแพร่และน ามาใช้ประโยชน์ตอ่สังคมและชุมชนได้ 

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 สหกิจศึกษา 

4.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

กลยุทธ์การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นให้นิสติได้มีการบูรณาการการเรียนในหอ้งเรียนกับ

การฝึกประสบการณ์ตรงจากการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยีวัสดุหรือสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้การด าเนินการสหกิจศึกษา

จะต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานที่ให้ความ

ร่วมมือในการท าสหกิจศึกษา 
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4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เบื้องต้นใน

ระดับวิเคราะหห์รอืระดับสังเคราะหไ์ด้ 

2) นิสิตสามารถฝึกทักษะการท างานและท าการศึกษาวิจัยภายใต้โจทย์วิจัยหรือปัญหาที่

เกิดจากหน่วยงานที่ร่วมท าสหกิจศกึษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

3) ภายหลังจากการท าสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัยอย่าง

น้อยต้องผ่านการประเมินความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ ทั้งนี้ในกระบวนการประเมินผลจะต้อง

มีบุคลากรจากหน่วยงานที่รว่มท าสหกิจศึกษามาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน โดย

ผลการสอบมีเกณฑ์อยู่ในระดับขั้นผ่านหรอืผา่นแบบมีเงื่อนไข 

4) ผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการท าสหกิจศกึษาต้องเป็นประโยชน์ต่อหนว่ยงานที่ร่วมท าสห

กิจศึกษา ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลการประเมินจากคณะกรรมการที่เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ร่วม

ท าสหกิจศึกษา 

 

4.1.3 จ านวนหน่วยกิต 

6 หนว่ยกิต  

4.1.4 การเตรยีมการ 

1) ก่อนจบภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 3 ให้มีการพบปะระหว่างนิสิตและอาจารย์ เพื่อ

แนะน าการท าสหกิจศึกษา (ระเบียบ ข้อตกลง แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานที่ร่วมท าสหกิจศึกษากับ

มหาวิทยาลัยพะเยา) และสร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ในการฝกึงานให้กับนิสติ 

2) นสิิตเลือกหนว่ยงานที่สนใจ 

3) สาขาวิชาท าบันทึกข้อความเพื่อขอความร่วมมือในการท าสหกิจศึกษากับหน่วยงาน 

โดยระบุข้อมูลของนิสิตและก าหนดการท าสหกิจศึกษา พร้อมแบบตอบรับการให้ความร่วมมือจาก

หนว่ยงาน 

4) เมื่อได้รับแบบตอบรับแล้ว สาขาวิชาจะด าเนนิการแจง้ให้นิสติรับทราบ 

5) สาขาวิชาท าบันทึกข้อความส่งตัวนิสิตเพื่อเข้ารับการท าสหกิจศึกษาต่อหน่วยงานที่ให้

ความรว่มมอื 

5) สาขาวิชาท าบันทึกข้อความแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการท าสหกิจศึกษา พร้อมแบบตอบ

รับจากหน่วยงาน และจัดท าแบบฟอร์มการประเมินการท าสหกิจศึกษาของนิสิตในระหว่างที่ไปนิเทศ 

ทั้งนี้แบบประเมินจะประกอบด้วยแบบประเมินจากอาจารย์นิเทศการท าสหกิจศึกษา 1 ชุด และแบบ

ประเมินที่มอบใหห้นว่ยงานหรอืผูดู้แลนิสติเป็นผู้ท าการประเมิน 1 ชุด 

6) อาจารย์นิเทศการท าสหกิจศึกษาเดินทางไปติดตามผล (เป็นจ านวน 1 ครั้ง ต่อ 1 

หน่วยงาน ตลอดระยะเวลาการท าสหกิจศึกษา) ท าการประเมินผลการเรียนรู้และรับทราบปัญหาของ

นิสติในระหว่างการท าสหกิจศกึษา 
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7) อาจารย์นิเทศการท าสหกิจศึกษาจัดท าสรุปผลการติดตาม เพื่อแจ้งให้สาขาวิชา

รับทราบและด าเนนิการตอ่ไป 

8) ภายหลังจากการท าสหกิจศึกษานิสิตตอ้งจัดท าเล่มสหกิจศกึษา พร้อมน าเสนอผลการ

เรียนรู้ รวมถึงปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการท าสหกิจศกึษาด้วยปากเปล่า

กับคณะกรรมการสอบ (ต้องมีบุคลากรจากหน่วยงานรว่มเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน) 

9) คณะกรรมการท าการประเมนิการสอบ และสาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความแจ้งผลการ

ประเมินการท าสหกิจศึกษาฝกึงานต่อคณะรับทราบ 

4.1.5 กระบวนการประเมินผล 

1) อาจารย์นิเทศการท าสหกิจศึกษาท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในระหว่างที่ไป

ติดตามผล 

2) ผลประเมินการฝึกงานจากแบบประเมินของอาจารย์นิเทศการท าสหกิจศึกษา และ

แบบประเมินของหนว่ยงานหรอืผูดู้แลนิสติในระหว่างการท าสหกิจศึกษา  

3) การสอบประเมินผลการเรียนรู้จากการท าสหกิจศึกษาด้วยปากเปล่า และเล่มการ

ท าสหกิจศึกษา ซึ่งจะท าการประเมินโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาและบุคลากรจากหน่วยงานอย่างน้อย 1 

ท่าน 

 

 4.2  ช่วงเวลา   

  ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 จ านวน 270 ช่ัวโมง 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 การศึกษาอิสระ 

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ตามความสนใจ

และความถนัดของนิสิต ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและข้อตกลงระหว่างนิสิตและอาจารย์

ผู้ดูแลการท าการศึกษาอิสระ โดยจะต้องมีขอบเขตของงานที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อตัวนิสิตและสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบ

ของอาจารย์ผู้ควบคุม 
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5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เบื้องต้นใน

ระดับวิเคราะหห์รอืระดับสังเคราะหไ์ด้ 

2) นิสิตสามารถท าการศึกษาวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ภายใต้การดูแลและการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ดูแล 

3) ภายหลังจากการท าวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัยอย่างน้อยต้อง

ผ่านการประเมินความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยมีเกณฑ์อยู่ในระดับขั้นผ่าน

หรอืผา่นแบบมีเงื่อนไข 

 

5.1.3 ช่วงเวลา 

         ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4  

 

5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หนว่ยกิต  

5.1.5 การเตรยีมการ 

1) ก่อนจบภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 3 ให้มีการพบปะระหว่างนิสิตและอาจารย์ เพื่อ

แนะน าการด าเนินการท าวจิัยและสร้างความเข้าใจในกระบวนการศกึษาอิสระให้กับนิสติ 

2) นสิิตเลือกประเด็นที่ตอ้งการศกึษา ตามความสมัครใจหรือตามข้อตกลงระหว่างนิสิตที่

ท าวิจัยกับอาจารย์ผู้ดูแลที่นสิิตเป็นผู้ทาบทาม 

3) สาขาวิชาด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย (โดยก าหนดให้ 1 หัวข้อวิจัยต้องมี

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอย่างนอ้ย 1 ท่าน) 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยนั้นๆ และด าเนินการนัดหมายให้นิสติ

เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการด าเนินงานวิจัยเป็นคราวๆ ไป ตาม

ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้นิสิตท าการบันทึกความก้าวหน้าและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามใน

การเข้าพบในแต่ละครั้ง 

5) ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย ให้นิสิตจัดท าเล่มการศึกษาอิสระตาม

แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยาหรือคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในกระบวนการประเมินผลการศึกษา

อิสระ 

6) สาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอหัวข้อวิจัย ก าหนดการสอบ และแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบใหก้ับนิสติผู้ท าการวิจัย โดยจัดท าในช่วงก่อนสอบเป็นเวลาอย่างนอ้ย 1 สัปดาห ์

7) สาขาวิชาจัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลการสอบและด าเนินการสอบผลการวิจัยของ

นิสติ 
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8) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบแล้ว คณะกรรมการลงความเห็น แจ้งให้นิสิต

รับทราบ และสง่แบบฟอร์มการประเมินผลใหก้ับสาขาวิชา 

9) สาขาวิชาด าเนนิการแจง้ผลการสอบของนิสติให้กับคณะรับทราบและด าเนินการตอ่ไป 

 

5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

1) อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิตจากความสม่ าเสมอในการเข้า

พบและจากการบันทึกความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยของนสิิต 

2) คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบปากเปล่าและ

การน าเสนอผลการวิจัย 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านความรู้พืน้ฐานที่ส าคญัของหลักสูตร 1) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในระดับรายวิชาตามท่ี

ก าหนดไว้ในมคอ.3 และแผนท่ีแสดงการกระจายความ 

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

2) ก าหนดให้นิสิตชั้นปี ท่ี4ได้มีการสอบประมวลความรู้ท่ี

เกี่ยวข้องในหลักสูตร โดยเน้นสาระส าคัญพื้นฐานของ

รายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะ (เอกบังคับ) เพื่อให้นิสิตได้

ทบทวนความรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมของนสิิตก่อน

ส าเร็จการศึกษา 

3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมบริการวิชาการ

หรือการวิจัย ท่ีมีการบูรณาการเนื้อหาของรายวิชาใน

หลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้จาก

หลักสูตรสู่กจิกรรมตา่ง ๆ ร่วมกับชุมชน  ซึ่งจะน าไปสู่การตอ่

ยอดเป็นนวัตกรรม และการตระหนักให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการผสมผสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหนว่ยงาน

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อท าให้นิสิตได้เรียนรู้

และปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบหรือข้อบังคับของสังคม 

2) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมีการ

ชี้แจงข้อก าหนดต่าง ๆ ในรายวิชานั้น ๆ แก่นิสิต เพื่อให้นิสิต

ทราบและปฏิบัตติามขอ้ก าหนด 

3) ส่งเสริมให้นิสิตพงึใช้สิทธิของตนเองอย่างสร้างสรรค์ขณะท า

การเรียนการสอน และชี้แจงให้นิสิตมีความตระหนักถึงการ

ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่ประพฤติตนท่ีก่อให้เกิดความ

เสี่ยงตอ่การเกิดอันตรายท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3. ด้านภาวะผู้น า 1) จัดให้มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีส่งเสริมให้

นสิิตได้น าเสนอผลงาน รวมถึงการท างานเป็นหมู่คณะ 

2) สนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อท า

ให้นิสิตได้ปรับตัวและเรียนรู้การเข้าสังคมรวมถึงการมีจิต

อาสาและทักษะการท างานเป็นหมู่คณะ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

4. ด้านบุคลิกภาพ 1) สร้างความมั่นใจโดยจัดให้มีการสอดแทรกกิจกรรมระหว่าง

การจัดการเรียนการสอนหรือสนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วม

กิจกรรมการประชุมเชงิวชิาการ เพื่อให้นสิิตได้มีโอกาสในการ

น าเสนอผลงานตอ่ท่ีสาธารณะ 

2) ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักกาลเทศะ และมี

ความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยการสอดแทรกกิจกรรมหรือการ

ก าหนดข้อปฏิบัติในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ให้

สอดคล้องกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

3) สนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนส าเร็จ

การศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อนการ

ท างาน 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ        

 2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) ให้ความส าคัญกับการพฤติกรรมของนิสิตในด้านมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ 

ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพกฎระเบียบโดยใหค้ณาจารย์ประพฤติและปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

2) ก าหนดให้มีการสอดแทรกผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา

ของหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมในระหว่างเรียนเพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมและเข้าใจบทบาทของตนเอง

และผูอ้ื่น ใช้สทิธิในการสอบถามข้อสงสัยและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

3) คณาจารย์ให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิหรือ

การกล่าวอ้างถึงผลงานของผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมและผลประเมินของนิสิตระหว่างเรียนทั้ง

ในรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงผลประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การ

ฝกึงาน สหกิจศึกษา หรอื การศกึษาอิสระ 

2) ผลการประเมินจากคณาจารย์ผูร้ับผดิชอบในรายวิชานั้น ๆ  ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 

3) พิจารณาจากผลงานหรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมาย และรวมถึงการน าเสนอ

ผลงานที่มีการน าวรรณกรรมทางวิชาการและผลงานวิจัยของบุคคลอื่นมาใช้ในการอ้างอิง 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่

ศกึษา 

2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) คณาจารย์มกีารแจ้งใหน้ิสิตทราบเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของแต่ละ

รายวิชาและรวมถึงข้อก าหนดต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ ใน

ช่ัวโมงแรกของการเรียน 

2) สร้างกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกการเรียนรู้และ

ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชาด้วยตนเอง 

3) จัดให้มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกหรือให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

บทความ หรืองานวิจัยที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระส าคัญกับรายวิชาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างหรือ

กรณีศกึษาถึงผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ กับศาสตร์ในสาขาวิชา 

 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ก าหนดให้มีการสอบประเมินผลโดยให้ข้อค าถามมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

กับวัตถุประสงค์หรอืผลการเรียนรู้ที่นสิิตพึงได้รับจากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรทั้งที่เป็นภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

2) ก าหนดให้มีการน าผลงานหรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมายมาใช้กับการ

ประเมินผลการเรียนรู้รวมตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยพิจารณาค่าน้ าหนักคะแนนตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกับจ านวนช่ัวโมงที่ให้นสิิตได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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3) พิจารณาแหล่งที่มาของความรู้หรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมาย และสังเกต

รูปแบบและวิธีการคิดในการมสี่วนรว่มในการอภปิรายในช้ันเรยีนของนิสิต 

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ   คิดแบบองค์รวม   คิดสร้างสรรค์ 

และคิดอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดให้มีกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนที ่สนับสนุนให้นิสิตได้ค ิด

วิเคราะห์ และร่วมอภิปรายในหัวข้อที่เรียน โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะมีส่วนในการ

กระตุ้นให้นิสิตได้รู้จักการอภิปรายผลข้อมูลโดยเน้นการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

2) มอบหมายงานหรอืแบบฝกึหัดที่มตีัวอย่างที่ส่งเสริมให้นสิิตได้สามารถเลือกใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมในการค านวณ ประมวลผล และวิเคราะหผ์ล 

3) สนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการผลการ

เรียนรู้จากรายวิชาในหลักสูตรสู่กิจกรรม เชน่ กิจกรรมบริการวิชาการ เป็นต้น 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยเฉพาะ

การฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งนิสิตจะต้องเข้าไปฝึกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือ

องค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา  

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คณาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาหรอืกิจกรรมเสริมหลักสูตรท าการประเมินผล

ตามความเป็นจริง โดยพิจารณาจากลักษณะ รูปแบบ และแนวคิดในการรว่มอภปิรายในช้ันเรยีน  

2) คณาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาหรือกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ที่นสิิตได้รับมอบหมาย เชน่ รายงาน การน าเสนอผลงาน หรอืการสังเกตลักษณะและพฤติกรรม รวมถึง

การแสดงความคิดเห็นของนิสิตขณะท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร และผลประเมินความพึงพอใจของพี่

เลี้ยงหรือผู้ดูแลนสิิตในระหว่างที่ท าการฝึกงานหรอืท าสหกิจศกึษา 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2)   สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ งแสดงจุด ยืนอย่าง       

เหมาะสม ตาม บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

3)   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4)   มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5)   มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ก าหนดให้มีระเบียบ ข้อก าหนด และเกณฑ์ในการประเมินผลในแต่ละรายวิชา 

เพื่อแจ้งให้นสิิตรับทราบและถือปฏิบัติส าหรับการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ตลอดภาคการศกึษา 

2) จัดให้มีกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เน้นให้มกีารท างานและความรับผดิชอบทั้งที่เป็นงานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม   

3) ก าหนดให้มีกิจกรรมการน าเสนอผลงานหรือบทความ และเปิดโอกาสให้นิสติ

ได้ถาม-ตอบ และรวมกันอภิปราย 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยเฉพาะการ

ฝกึงานและสหกิจศกึษา ซึ่งนิสติจะต้องเข้าไปฝกึปฏิบัติและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก

ที่มคีวามรว่มมอืกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

1) ประเมินและพิจาณาจากการส่งงานและการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ของ

นิสติ 

2) สังเกตจากพฤติกรรมและผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมายทั้งที่เป็นส่วนบุคคล

และงานกลุ่ม 

3) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตขณะที่มีการน าเสนอผลงาน เพื่อประเมินบทบาท

ของการเป็นผูพู้ดและผู้ฟังที่ดี 

4) ผลประเมินความพึงพอใจของพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลนิสิตในระหว่างที่ท าการ

ฝกึงานหรอืท าสหกิจศึกษา 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีการยกตัวอย่างแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาที่มีการวัดผล

การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และมอบหมายให้นิสิตได้ท าการศึกษาและเรียนรู้ด้วย

ตนเองจากแนวทางหรอืวิธีการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารเช่น ฟัง 

พูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านและการเขียนที่มี การถอดความจากบทความ

ภาษาอังกฤษ และการสืบค้นขอมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้ในการน าเสนอผลงานหรือบทความที่

เกี่ยวข้องในรายวิชานั้น ๆ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลความถูกต้องของการท าแบบฝึกหัดหรือตัวอย่างที่ใช้ทักษะ

การวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขของนสิิต โดยพิจารณาจากวิธีคิดและผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ 

2) ประเมินผลความถูกต้องและความเข้าใจในบริบทจากบทความแปลที่นิสิตได้

เรียบเรียงและสรุป โดยน ามาเปรียบเทียบกับบทความต้นฉบับ และประเมินผลรูปแบบ ลักษณะ รวมถึง

วิธีการใชส้ื่อในการน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้น ๆ  

  

 2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

มีความรู้  ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

 



64 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

1) มีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตร มคอ. 2 

2) นิสิตช้ันปีที่ 4 ที่ท าการศึกษาอิสระ หรือสหกิจศึกษา หรือฝึกงานจะต้องมี

การน าเสนอและส่งเล่มรายงานการศึกษา 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

1) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและสร้างสรรค์

ผลงานทางวทิยาศาสตร์ 

2) ประเมินความเหมาะสมของการศึกษา และความเข้าใจของนิสิตช้ันปีที่ 4 ที่

ท าการศกึษาอิสระ หรอืสหกิจศึกษา หรอืฝกึงานที่ได้น าเสนอและสง่เล่มรายงานการศกึษา 

 

 2.7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1)  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

           2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความปลอดภัยในกระบวนการทาง

อุตสาหกรรม (246251) เพื่อให้นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญของการท างานอย่างปลอดภัยและไม่

ก่อใหเ้กิดอันตรายต่อชีวติและทรัพย์สิน 

2) นิสิตช้ันปีที่ 4 ที่ท าการศึกษาอิสระ หรือสหกิจศึกษา หรือฝึกงานจะต้องมีการ

น าเสนอผลการศึกษาอิสระ หรอืสหกิจศึกษา หรอืฝกึงาน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

1) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความปลอดภัยในกระบวนการ

ทางอุตสาหกรรม (246251) 

2) ประเมินผลการน าเสนอผลการศึกษาอิสระ หรือสหกิจศึกษา หรือฝึกงานของ

นิสติช้ันปีที่ 4 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย 

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ                       

001101 การใชภ้าษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    
002201 พลเมืองใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม   ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 
004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย  

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

รายวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       

241111 คณิตศาสตร์ 1                       

242101 หลักเคม ี                       

243101 ชีววทิยา 1                       

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้                       

รายวชิาเอกบังคับ                       

246101 วัสดุศาสตรเ์บือ้งต้น                       

246102 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยวีัสดุ 
                      

246103 เคมขีองวัสด ุ                       

246201 โครงสรา้งและความบกพร่องของวัสดุ                       

246221 โลหะและกระบวนการผลิต                       

246231 เซรามิกสแ์ละกระบวนการผลิต                       

246241 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต                       

246251 อุตสาหกรรมเคมีเบือ้งต้น                       

246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ่) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

246302 สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ                       

246303 สมบัติทางไฟฟา้ แสง และแม่เหล็ก                       

246304 เครื่องมอืและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1                       

246305 ระบบบรหิารคุณภาพและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
                      

246306 ระเบียบวิธีวจิัย                       

246311 ปรมิาณสารสัมพันธ์เคมี                       

246401 เครื่องมอืและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2                       

246491 การศึกษาอิสระ                       

246492 สหกิจศกึษา                       

261101  เขียนแบบวิศวกรรม                       

รายวชิาเอกเลือก                       

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเคมี 

246312  เทคโนโลยวีัสดุประกอบ                       

246313 อิเลก็ทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม                       

246314 ยางและเทคโนโลยเีกี่ยวกับยาง                       

246315 สารเตมิแตง่ในกระบวนการทางพอลิเมอร ์                       

246411 อุตสาหกรรมการสกดั                       

246412 เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีในอุตสาหกรรม                       

246413 อุตสาหกรรมสะอาด                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ่) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวัสด ุ                       

246321 การสกึหรอของวสัด ุ                       

246322 เทคโนโลยเีซลล์เชือ้เพลิงเบือ้งต้น                       

246323 โลหะกรรมกายภาพ                       

246324 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน                       

246325 เทคโนโลยซีีเมนต ์                       

246421 นาโนเทคโนโลยแีละนาโนวัสดุ                       

246424 เซรามิกส์ไฟฟ้า                       

246341 การน าพอลิเมอรม์าแปรใช้ใหม่                       

246342 พอลิเมอรช์ีวภาพ                       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ที่นิสิตจะได้รับ การประเมินผลการเรียนรู้ และรายละเอียดอื่นๆ ของแต่ละรายวิชาตามที่

ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

2.1.2 มีการทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ โดยให้คณาจารย์และคณะกรรมการ

วิพากษ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตได้ร่วมทบทวนความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ของนิสิตกับข้อก าหนด

ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

2.1.3 ผลการเรียนของนิสิตในแตล่ะรายวิชา ต้องผา่นการวิพากษ์จากคณะกรรมการ

ในสาขาวิชาก่อนการประกาศผลระดับขั้นให้นสิิตรับทราบ 

2.1.4  ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในส่วนของการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา) ให้ยึดตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 

หมวดที่ 3 ข้อที่ 4 และ 5 

2.1.5  จัดให้มีการสอบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าโดย

คณาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตร ซึ่งข้อสอบจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหมวด

รายวิชาเฉพาะด้าน (รายวิชาเอกบังคับ) กับนิสิตช้ันปีที่ 4 (ภาคปลาย) ก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็น

การทบทวนและเตรียมความพร้อมใหก้ับนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี ้ผลการสอบประเมินจะไม่มีผล

ต่อกระบวนการส าเร็จการศึกษาของนสิิต 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังจากส าเร็จการศึกษาให้ยึดตามกลไก

การประเมนิผลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

2.2.1 จัดให้มีการประเมินภาวะการมีงานท า ต าแหน่งหรือความก้าวหน้าในสายงานของ

บัณฑติและรวมถึงการศึกษาต่อของบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 
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2.2.2 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และน าผลการประเมินมาใช้ใน

การปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และ       

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

              1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย        
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มกีารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอน และ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการในหน่วยงานหรือ

องค์กรตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในและ/หรอืต่างประเทศ หรอืศกึษา

ต่อในระดับที่สูงขึน้เมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสอน

อย่างต่อเนื่องโดยให้คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการสอน วิธีการวัดและ

ประเมินผลของสถาบันการศกึษาอื่นๆ 

2.1.2 จัดให้มีการวิพากษ์การสอนตามความเหมาะสม และมีการวิพากษ์การวัดและ

ประเมินผลการสอนภายหลังจากการสอบวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตภายในสาขาวิชาในแต่ละภาค

การศกึษา 

2.1.3 จัดให้มีคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบที่ด าเนินการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยเฉพาะ

รายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะ ทั้งที่เป็นรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 

2.1.4 แนะน าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินการสอนจากนิสิตมาใช้ เพื่อ

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน และรวมถึงการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม ฝึกอบรม และการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศอย่างตอ่เนื่อง 

2.2.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือจัดกิจกรรมบริการ

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในหลักสูตรให้กับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรสายวิชาการกับภูมปิัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้ 

2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ท างานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือผลงานที่

สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยมาปรับใช้กับการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรหรอืกิจกรรมบริการวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

1. การก ากับมาตรฐาน      

หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอเปิดหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       

พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสูตร เพื่อให้โครงสร้างหลักสูตรมคีวามเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน   ส าหรับนิสิต

ที่จบการศึกษาไปแล้ว คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการติดตามบัณฑิตภายหลังส าเร็จ

การศึกษา และมีการจัดท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในทุกปี ซึ่งผลการประเมินจะถูก

น ามาใช้ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้วย นอกจากนี้ยังมีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีการ

จัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการแรงงานด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุซึ่งมี

ความสอดคล้องต่อนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย 

  

3. นิสิต 

นิสิตสามารถมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยการแสดงข้อคิดเห็นผ่านรายงาน

การประเมนิตนเองของสาขาวิชาวัสดุศาสตร ์ รวมทั้งสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบประเมิน

แบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้สาขาวิชาได้มีนโยบายการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต ตลอดจนนิสิต

สามารถร้องเรยีนหรอือุทธรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนีค้ือ 

 3.1  การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

              จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุกคนเพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่

นิสิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านความเป็นอยู่และการปรับตัวของนิสิตกับสภาพแวดล้อมและสังคม ด้านการ

เรียน ทุนสนับสนุนการเรียน ด้านการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงาน การแนะแนวอาชีพ และ

การศึกษาต่อ โดยจัดให้มีตารางการท างานเพื่อก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) ของ

คณาจารย์ ณ บริเวณห้องท างาน นอกจากนี้นิสิตยังสามารถขอรับค าปรึกษาจากคณาจารย์นอกเวลา

ราชการได้ตามความเหมาะสม ส าหรับในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จะ

แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นเฉพาะเพื่อให้ค าแนะน าและให้แนวทางในการศกึษาในรายวิชาดังกล่าว และ

จะจัดให้มอีาจารย์นิเทศนิสติฝึกงานหรอืการท าสหกิจศกึษาเป็นผู้ตดิตามประเมินผล 
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 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

              กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมิณในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมณิของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

4. คณาจารย์ 

 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

          การพิจารณารับอาจารย์ใหม่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑติสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ พ.ศ.2555โดยกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่

ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และค่าอัตราพึงมีของสาขาวิชา (Full time equivalent 

student: FTES) ทั้งนีอ้าจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิารศกึษาและคุณสมบัติตรงตามที่สาขาวิชาต้องการ 

 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

          เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร 

และรวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คณาจารย์ในหลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกัน

ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบต่อการประเมินผลทุก

รายวิชา นอกจากนี ้ยังน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน ติดตาม และการ

ทบทวนหลักสูตรด้วย 

 
 4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

          การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะพิจารณาจากความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชา คุณวุฒิ รวมถึง

ประสบการณ์ ทั้งนี้อาจารย์ในหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์

จะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเห็นชอบในคุณสมบัติและคุณลักษณะของคณาจารย์พิเศษของ

หลักสูตรด้วย ซึ่งการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษนั้นจะเป็นการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตที่

นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี และเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ใน

หลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

มีการประเมินผลการด าเนินการของรายวิชา  ในประเด็นการเรียนการสอน ผู้สอนต้องท า

แผนการสอนตามค าอธิบายของรายวิชานั้นๆและเกณฑก์ารวัดประเมินผลผู้เรียน โดยแจ้งแผนดังกล่าว

แก่ผู้เรยีนก่อนท าการสอน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสติตามมาตรฐานผล
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การเรียนรู้ของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และน าไปพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์มีแผนการบริหารจัดการกับสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ของนสิิตดังนี้ 

 6.1  การบริหารงบประมาณ 

รายได้ของหลักสูตรได้รับการจัดสรรจากงบประมาณจากรัฐบาล และเงินงบประมาณรายได้

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้การจัดการการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ

เกณฑม์าตรฐานของ สกอ.เชน่ อุปกรณ์หรอืวัสดุที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน เป็นต้น 

 
6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายใหใ้ช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ไม่ว่า

จะเป็น อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สื่อ 

โสตทัศนูปกรณ์ และมีการจัดสรรงบประมาณโดยคิดต่อจ านวนนิสิตและบุคลากร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมี

การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้บริการในการสืบค้นข้อมูลและอ านวยความ

สะดวกในการเข้าถึงระบบอินเตอรเ์น็ท  โดยสื่อสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหป้ระกอบด้วย 

1) คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย จ านวน 133 เครื่อง ที่ความเร็วของการ

รับส่งข้อมูล (Bandwidth)  100 Mbps ให้บริการ ณ ห้อง Self-Access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา  โดยห้องดังกล่าวใหบ้ริการทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด 

2) Wireless Access Point Area จ านวน 146 จุดที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย 

ที่ความเร็วของการรับส่งขอ้มูล (Bandwidth) 54 Mbps 

       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่   

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอส าหรับทุกคณะใน

มหาวิทยาลัย  โดยจัดสรรไว้ ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า จ านวน 4 ห้อง รวม 330 เครื่อง อาคารเรียน

รวมหลังใหม่ จ านวน 3 ห้อง รวม 300 เครื่อง นอกจากการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้ว

มหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศซึ่งมีจ านวนรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-books) กับจ านวนหนังสือที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งคิดเป็น 62,839 รายการ และสื่อโสตอิเล็กทรอนิกส์อีก

จ านวนทั้งสิ้น 6,844 รายการ นั้น พบว่า มีจ านวนรวมมากกว่ามาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

ที่ประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ซึ่งนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเครือข่าย

ของมหาวิทยาลัยได้ และสืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร หรือหน้าเว็บไซต์

ของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา 
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      จากข้อมูลเดิมในเล่มหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2551 พบว่า มีสื่อสารสนเทศที่อยู่ในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิน้ ดังนี้ 

1)  ต าราเรียนภาษาไทย จ านวน 28,654 เล่ม  

  2)  ต าราเรียนภาษาต่างประเทศ จ านวน 14,437 เล่ม 

                3)  วารสารภาษาไทย จ านวน 170 เล่ม 

            4)  วารสารภาษาต่างประเทศ จ านวน 150 เล่ม 

                5)  โสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 2,466 แผ่น 

      นอกจากนีย้ังฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Online database) ที่ให้บริการภายในเครือข่ายของ

มหาวิทยาลั ยพะเยา  ได้ แก่  ACM, DAO, Lexis-Nexis, Grolier Online, SpringerLink, H.W.  Wilson 

(All),SAGE Journal, ScienceDirect, Scopus, ThaiLIS, UptoDate และ Wiley InterScience เป็นต้น 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ส าหรับส่วนของการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ 

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามการจัดสรร

งบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้สาขาวิชาจะมีการจัดท าแผนการจัดหา

ทรัพยากรเพิ่มเติมในทุกปีงบประมาณ โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการเรียนการสอนที่เป็นครุภัณฑ์ และ

แผนการจัดสรรให้เป็นไปตามแผนของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีจ านวนเพียงพอต่อนิสิตและบุคลากร และตรงตามวัตถุประสงค์ของการ

เรียนการสอนในหลักสูตร 

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ให้พิจารณาจากผลการประเมินตาม

ระบบที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดไว้ส าหรับการสอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งรวมอยู่

ในระบบการประเมินการสอนของคณาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบออนไลน์ และรวมถึงผลส ารวจความพึง

พอใจของนิสิตต่อการให้บริการทรัพยากรและการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติการ 

 

6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

             บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี มีความรู้และทักษะที่ เกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ในหลักสูตร มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ให้พิจารณา
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ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การคัดเลือกหรือการรับเข้าท างานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามความจ าเป็น และมีความรูใ้นระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
  2. การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน 

              บุคลากรสายสนับสนุนมีสิทธิในการเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการท างาน นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนยังสามารถท าหน้าที่

เป็นวิทยากรหรือผู้ร่วมงานวิจัยกับคณาจารย์ในหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้งานในส่วนที่

นอกเหนือจากหน้าที่ประจ าจะต้องไม่กระทบต่อหน้าที่และช่ัวโมงการท างานของบุคลากรผู้นั้น ซึ่งใน

การเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์

ตามความเหมาะสมของแต่ละปีงบประมาณ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน                  

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มี รายละเอี ยดของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.2                     

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.

4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้                  

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7                  

ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่  

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 

 

 

 

  



78 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

              มหาวิทยาลัยพะเยามีการประเมินผลการสอนของคณาจารย์โดยนิสิตในทุกภาคการศึกษา

ผา่นระบบลงทะเบียนที่ด าเนินการโดยกองบริการการศกึษา และแนะน าใหค้ณาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่

ละรายวิชาได้น าผลการประเมินมาใช้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ผลการเรียนของ

นิสิตในแต่ละรายวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิพากษ์ในแต่

ละภาคการศึกษา พร้อมกับมีการทบทวนกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน

แต่ละรายวิชา นอกจากนี้สาขาวิชาอาจจัดให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge management; KM) ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นิสิตได้รับผล

การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาตามวาระที่เหมาะสม เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนต่อไป 

 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

               เกณฑ์การประเมินทักษะของอาจารย์ในการสอนให้ใช้เกณฑ์เดียวกับระบบการประเมินที่

ด าเนินการโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตจะเป็นผู้ประเมินแผนกลยุทธ์การสอน

ของคณาจารย์ที่รับผดิชอบรายวิชานั้นๆ ทั้งนีม้หาวิทยาลัยพะเยาจะจัดใหม้ีการประเมินผลการสอนของ

คณาจารย์ในทุกภาคการศึกษา และน าผลการประเมินดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินทักษะ

การสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

               การประเมินหลักสูตรในภาพรวมให้ใช้ผลการประเมินจากนิสิตในสาขาวิชาช้ันปีที่ 4  (ก่อน

ส าเร็จการศึกษา) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้

ยังใช้ผลการประเมินจากหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่นิสิตในสาขาวิชาได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม มาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาผลการด าเนนิงานในภาพรวม 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

               จัดให้มกีารประเมนิผลการด าเนินงานภายใต้กรอบรายละเอียดของหลักสูตรประจ าปี ซึ่งจะ

พิจารณาตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดยกระบวนการประเมินจะ

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรอย่างน้อย 1 ท่าน ที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัยพะเยา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

                การทบทวนผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรนั้น ให้ใช้ผลการ

ประเมินที่รวบรวมจากคณะกรรมบริหารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และภายในสาขาวิชา ซึ่งประเมิน

โดยนิสิตช้ันปีที่ 4 (ก่อนส าเร็จการศึกษา) บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑติ รวมถึงผลประเมินที่ได้จากหน่วยงาน/

องค์กร/สถาบันที่นสิิตได้เข้ารับการฝกึงานและท าสหกิจศกึษา และข้อมูลจากมคอ.5, 6 และ 7 เพื่อเป็น

การรับทราบปัญหาของการด าเนินงานตามหลักสูตร โดยผลการประเมินเหล่านีจ้ะถูกน ามาพิจารณาใน

การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนีเ้พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ช้บัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2553 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร 

ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยวัีสดุ) 

พ.ศ. 2555 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยวัีสดุ) 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมน้่อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ  21 - 

   1.2 ศกึษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน้่อยกว่า 72 หน่วยกิต 86 84 

2.1 กลุม่วิชาพื้นฐานวชิาชีพ 

     2.1.1 วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

  

21 

 

15 

2.2 กลุ่มวิชาเอก  65 69 

      2.2.1 วิชาเอกบังคับ  50 57 

      2.2.2 วิชาเอกเลอืก  15 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกติ)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 122 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเคมี 

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเคมี 

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระท่ี

ปรับปรุง 

วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills 

3     3(3-0-6)     

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

Fundamental of English 

3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English 

3(3-0-6)    

   001101 การใช้ภาษาไทย   

Usage of Thai Language 

3(2-2-5)  

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

   001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกติ                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 

 

ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous   

Wisdom 

   

003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)    

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเคมี 

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเคมี 

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระท่ี

ปรับปรุง 

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)     

004154 ว่ายน้ า 

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลลีาศ 

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ 

Takraw 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟทบ์อล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1)    

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)    

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self Defense 

1(0-2-1)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกติ                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกติ 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 

Life  and  Health 

3(3-0-6)     

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

2(1-2-3    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี    

และและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 สาระท่ี 

ปรับปรุง 

   002201 พลเมืองใจอาสา                              3(3-2-5)   

 

 

 

 

 เปิดรายวิชา 

 

    Citizen Mind by Citizenship  

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                         3(3-2-5) 

Multicultural  Society 

 

   003201 การสื่อสารในสังคมดจิิทัล                 3(3-2-5)  

    Communication in Digital Society  

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม      3(3-2-5) 

Health and Environment Management 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต                   3(3-2-5)  

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality  

วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

  Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)     

 

ปิดรายวิชา 

 

 

   Fundamental Laws for Quality of Life   

 

003132 

 

ไทยกับประชาคมโลก 

 

3(3-0-6) 

   

   Thai and the World Community   
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี    

และและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 สาระท่ี 

ปรับปรุง 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)     

 

ปิดรายวิชา 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 

Politics  Economy and Society 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตรส์ าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age   

006143 ยาและสารเคมใีนชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life    

006144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                86 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                84หน่วยกติ  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                            21 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                            15 หน่วยกติ 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1                  3(2-2-5) 

MathematicsI 

    ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการ

ประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์  เมท

รกิซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

Mathematic induction, limits and continuity 

of functions, derivative of functions and 

applications, intergral of functions and 

applications, metrices and system of linear 

equations 

241111 

  

คณิตศาสตร์ 1            3(2-2-5) 

Mathematics I  

    ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์

อดศัิย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives 

and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and 

integral 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 

 

241112 คณิตศาสตร์ 2                  3(2-2-5) 

MathematicsII 

     เทคนิคการอินทิกรัล  อินทิกรัลไม่ตรง

แบบ  ล าดับและอนุกรม  ฟังก์ชันหลายตัว

แปร  ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์

ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

Techniques of integration, improper 

intergrals, sequences and series of real 

numbers, power series, functions of several 

variables, limits and continuity of several 

variable functions, derivative of several 

variable functions 

  

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

242101 หลักเคมี                              4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

     สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม 

ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้าง

โมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี 

ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพล

ศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล

เคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมี

สิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical 

242101 หลักเคมี            4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม 

ระบบพีรอิอดกิ พันธะเคมแีละโครงสรา้งโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง 

ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์ เคมี  สมดุลเคมี  กรด-เบส 

เคมไีฟฟ้า เคมนิีวเคลยีร ์เคมสีิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic 

structure, periodic system, chemical bonding 

and molecular structure, stoichiometry, 

chemical reactions, gases, solid, liquid, 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

reactions, gases, solid, liquid, solutions, 

fundamental thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acids and 

bases, electrochemistry, nuclear chemistry, 

environmental chemistry 

solutions, fundamental thermodynamics, 

chemical kinetics, chemical equilibrium, acids 

and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

243101 ชวีวิทยา 1                            4(3-3-8) 

Biology I 

     บทน า สารเคมีของชีวิต เซลล์และเม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ

หน้าท่ีของพืช โครงสร้างและหน้าท่ีของสัตว์ 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

In duction of biology, chemistry of life, cell 

and metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structure and function of 

plants, structure and function of animals, 

ecology and behavior 

243101

  

ชวีวิทยา 1           4(3-3-8)     

Biology I 

    ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ 

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  

เ มแทบอล ิซ ึม  พ ันธ ุศาสตร ์ ว ิว ัฒนากา ร   

ความหลากหลายของสิ ่งมีช ีวิต โครงสร้าง

และหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                      4(3-3-8) 

Introductory Physics 

      คณิตศาสตร์ ท่ี ใช้ ในฟิสิกส์  กฎการ

เคลื่อนท่ี แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โม

เมนตัมและการชนการเคลื่อนท่ีแบบหมุน 

สม บั ติ ข อ งสสา ร  กลศาสตร์ ข อ ง ไหล 

ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เทอร์ โม

ไดนามิกส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น 

ฟิสกิสย์ุคใหม ่

        Mathematics for physics, law of 

motion, gravitational force, work and 

energy, momentum and collisions, rotation 

motion, properties of matter, mechanic of 

fluids, wave phenomena and chaos, 

thermodynamics, electricity, basic electric 

circuits, modem physics 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                  4 (3-3-8) 

Introductory Physics 

       คณิตศาสตร์ ท่ี ใช้ ในฟิสิกส์  กลศาสตร์

เบื้องต้น กฎการเคลื่อนท่ี แรงโน้มถ่วง งานและ

พลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนท่ีแบบ

หมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่น

และการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้า ฟิสกิสย์ุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, gravitational force, 

work and energy, momentum and collisions, 

rotation motion, properties of matter, fluids 

mechanics, wave and vibration, 

thermodynamics, electromagnetics, electric 

circuits, modern physics 

คงเดมิ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

247325 ระเบียบวิธีวิจัย                     3(2-2-5) 

Research Methodology 

     ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย

และกระบวนการท าวิจัย การก าหนดปัญหาของ

การวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบ

การวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ

สร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การ

เขียนรายงานการวิจัย  และการน า เสนอ

ผลการวิจัย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของนักสถติิ 

Research methodology, type of research and 

processing, determination of research 

problem, review of related literature, 

conceptual framework and research designs, 

research proposal, equipment research 

construction, data collecting, data processing 

and analysis, research writing and 

presentationwith morality and ethics for 

statistician 

 

  

ปิด

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอก                            65 หน่วยกติ 

 วิชาเอกบังคับ                         50 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอก                               69 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ                             57 หน่วยกติ 

 

246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น         3(3-0-6) 

Introductory Materials Science 

    ค านิยามของวัสดุศาสตร์ ความส าคัญของ

การพัฒนาวัสดุ ประเภทของวัสดุ สมบัติของ

วัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุในชีวิตประจ าวัน วัสดุ

ยุคใหมแ่ละการประยุกต์ 

Definition of materials science, important in 

materials development, type of materials, 

properties of materials, materials in daily life, 

novel materials and their applications 

246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น               3(3-0-6) 

Introductory Materials Science 

นิยามของวัสดุศาสตร์ ความส าคัญของการ

พัฒนาวัสดุ โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุ

ประกอบ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน 

สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทาง

แมเ่หล็กของวัสดุ และการประยุกต์ใชง้านวัสดุ  
Definition of materials science, important in 

materials development, metal, ceramics, 

polymer, composite materials, mechanical 

properties, thermal properties, optical properties, 

electrical properties, magnetic properties of 

materials, and material applications 

 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

246201 เคมีของวัสดุ                          3(3-0-6) 

Chemistry of Materials 

    โครงสร้าง พันธะเคมี  ไฮบริดไดเซชั น

ปรากฏการณ์ต่างๆ และปฏิกิริยาอย่างง่ายของ

สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การจ าแนก

หมูฟ่ังก์ชันและการอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์

ประเภทต่างๆ เรโซแนนซ์ ทอโทเมอรซิึม      ไอ

โซเมอร์ สเตอริโอเคมี อิทธิพลของการก าบัง

ประจุในอะตอม ปฏกิิริยากรดเบส สารประกอบ

โคออดเินชัน และสารประกอบโลหะอนิทรยี์ 

Structure, chemical bonds, hybridization, 

chemical phenomena and the basic reactions of 

organic and inorganic compounds, functionality 

and nomenclature of organic compounds, 

resonance effect, tautomerism, isomer, 

stereochemistry, the steric hindrance of charge in 

the atoms, acid- base reaction, coordination 

compounds snd metal-organic compounds 

246103 เคมีของวัสดุ                           3(3-0-6) 

Chemistry of Materials 

       โครงสร้างอะตอม อะตอมิกออร์บิตัลและ

โมเลกุลาร์ออบิตัล พันธะเคมีกับการจ าแนก

ประเภทของวัสดุ สารประกอบอนินทรีย์ ปฏิกิริยา

ของสารประกอบอนินทรีย์ การดุลปฏิกิริยาเคมีของ

สารประกอบอนินทรีย์ ปฏิกิ ริยารีดอกซ์  เลข

ออกซิเดชันและการดุลสมการรีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า 

สารประกอบอินทรีย์ การจ าแนกประเภทของ

สารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อสารประกอบ

อนิทรีย์ และปฏิกิริยาของสารประกอบอนิทรีย์ 

Atomic structure, atomic orbital and 

molecular orbital, chemical bond and classification 

of materials, inorganic compounds, reactions of 

inorganic compounds, balancing inorganic 

reactions, redox reaction, oxidation number and 

balancing redox equations, electrochemistry, 

organic compounds, classification of organic 

compounds, nomenclature of organic compounds 

and reactions of organic compounds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246202 โครงสร้างและความบกพร่อง  3(3-0-6) 

ของวัสดุ                   

Structure and Imperfection of Materials 

    โครงสร้างผลึก แลตทิซและระบบผลึก 

ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพร่องใน

ของแข็ง การตรวจสอบความบกพร่อง ผลของ

ความบกพร่องท่ีมีต่อสมบัติของวัสดุ 

Crystal structure, lattice and crystal systems, 

crystal plane, Bragg’s law, defect in solid, 

defect examination, effect of defect on 

materials properties 

246201 โครงสร้างและความบกพร่อง    3(3-0-6) 

ของวัสดุ    

Structure and Defect of Materials 

    โครงสร้างผลึก แลตทิซและระบบผลึก 

ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพร่องใน

ของแข็ง การตรวจสอบความบกพร่อง ผลของ

ความบกพร่องท่ีมีต่อสมบัติของวัสดุ 

Crystal structure, lattice and crystal systems, 

crystal plane, Bragg’s law, defect in solid, 

defect examination, effect of defect on 

materials properties 

ปรับรหัส

และชื่อ

รายวิชา 

 

246221 โลหะและกระบวนการผลิต      3(3-0-6) 

Metals and Metal Processing 

     กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม การ

หล่อขึ้นรูป การขึ้นรูปทางกล การเชื่อมและ

การต่อ กระบวนการอบชุบทางความร้อน การ

เคลอืบและการท าผิวส าเร็จ 

Production of metals and alloys, casting, 

mechanical forming, welding and soldering, 

heat treatment process, surface coating and 

surface finishing, 

246221 โลหะและกระบวนการผลิต        3(2-3-6) 

Metals and Metal Processing 

   กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม การ

หล่อขึ้นรูป การขึ้นรูปทางกล การเชื่อมและการ

ต่อ กระบวนการอบชุบทางความร้อน การ

เคลือบและการท าผิ วส า เร็จ  ปฏิ บั ติการ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

Production of metals and alloys, casting, 

mechanical forming, welding and soldering, 

heat treatment process, surface coating and 

surface finishing,  related laboratories   

ปรับหน่วย

กิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

246231 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต3(3-0-6) 

Ceramics and Ceramic Processing 

     พันธะเคมีในวัสดุเซรามิกส์โครงสร้าง 

และคุณสมบัติของเซรามิกส์ การผลิตวัตถุดิบของ

อุตสาหกรรมเซรามิกส์การอบผนึกสารประกอบอนินท

รีย์ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ตัวเติมการจัดเรียงตัวของ

อนุภาคสารแขวนลอยการบดการขึน้รูปชิน้งานทางเซรามิ

กสก์ระบวนการหลังขึน้รูป  
Chemical bonding in the ceramic material, 

structure and properties of ceramics, production of industrial 

ceramic materials, sintering dry, inorganic compounds in 

industrial ceramics, additives,  

arrangement of the particles, suspension, grinding, forming 

part of ceramics, after forming processes 

246222 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต  3(2-3-6) 

Ceramics and Processing 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซรามกิส ์คุณสมบัติ

ของเซรามิกส์ วัตถุดิบ การขึน้รูป ผลิตภัณฑ์เซรา

มิกส์ การเคลือบ การอบ การตกแต่ง การเผา 

การทดสอบและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

และปฏิบัติการทางเซรามิกส์ 

 

Introduction to ceramics, ceramics 

properties, raw materials, forming, ceramic 

products, glazing, drying, decoration, firing, 

testing and product quality control, and 

ceramics operation 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

หน่วยกิต

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246241 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต  3(3-0-6) 

Polymers and Polymer Processing 

    ความรู้พื้นฐานทางเคมีของพอลิเมอร์ การ

จ าแนกประเภทและการเรียกชื่อ การสังเคราะห์

พอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ เทคนิค

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร ห า ม ว ล โ ม เ ลกุ ล 

ลักษณะเฉพาะทางความร้อนและการทดสอบ 

สมบัติการละลายของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการ

หลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการขึ้นรูป

ทางพอลเิมอร ์และการตกแต่งชิ้นงานส าเร็จ 

Fundamental in polymer chemistry, 

classification and nomenclature, polymer 

synthesis, polymer morphology, analytical 

techniques for molecular weight determination, 

thermal characteristics and testing, soluble 

property of polymer, rheological behaviors, raw 

material preparation, formation techniques in 

polymers, and finishing for final products 

 

246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต   3(2-3-6)  

Polymers and Polymer Processing 

       ความรู้พื้นฐานทางเคมีของพอลิเมอร์ การ

จ าแนกประเภทและการเรียกชื่อ การสังเคราะห์พอลิ

เมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ เทคนิคการ

วิเคราะห์และการหามวลโมเลกุล ลักษณะเฉพาะทาง

ความร้อนและการทดสอบ สมบัติการละลายของพอ

ลิเมอร์ พฤติกรรมการหลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ 

เทคนิคการขึ้นรูปทางพอลิเมอร์ และการตกแต่ง

ชิน้งานส าเร็จ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

Fundamental in polymer chemistry, 

classification and nomenclature, polymer 

synthesis, polymer morphology, analytical 

techniques for molecular weight determination, 

thermal characteristics and testing, soluble 

property of polymer, rheological behaviors, raw 

material preparation, formation techniques in 

polymers, and finishing for final products, 

related laboratories 

ปรับหน่วย

กิจและ

ค าอธิบาย 

246251 ความปลอดภัยในกระบวน      3(2-3-6) 

การทางอุตสาหกรรม                            

Industrial Processing Safety 

    หลักปฏิบัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย การป้องกันอันตรายในกระบวนการ

ผลิต ความเสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจากวัตถุเคมี

และกระบวนการในการผลิต การจัดการระบบ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การประเมินความ

เสี่ยงและอันตราย 

Practical rules and fundamental about 

safety, hazardous protection in manufacturing, 

risk and hazard from chemical and processing, 

system management for controlling and 

solution, risk and hazard evaluation 

246102 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม     3(2-3-6) 

เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

Safety in Chemical Industry and 

Materials Technology 

       หลักปฏิบัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

คว ามปลอดภั ย  ก า ร ป้อ งกั น อั นตร าย ใน

กระบวนการผลิต ความเสี่ยงและอันตรายท่ีเกิด

จากวัตถุ เคมีและกระบวนการในการผลิต      

การจัดการระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การประเมนิความเสี่ยงและอันตราย 

Practical rules and fundamental about 

safety, hazardous protection in manufacturing, 

risk and hazard from chemical and processing, 

system management for controlling and 

solution, risk and hazard evaluation 

 

ปรับรหัส 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

246252 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Fundamental Chemical Industry 

    กระบวนการผลิตกรดอินทรีย์และกรด อนินท

รีย์ แอลคาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและ

กระดาษ เม็ดสีและสี ปูนซีเมนต์ สบู่และสาร

ซักฟอก ของเสีย มลพิษ และการจัดการของเสยี

จากกระบวนการผลติ การปรับสภาพน้ าและการ

บ าบัดน้ าเสยี 

Production of organic acids and inorganic 

acids, alkaline, sodium chloride, paper and 

pulp, color and pigments, cement, soap and 

detergent,  reconditioning of water and 

wastewater treatment   

246211 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น            3(2-3-6) 

Fundamental Chemical Industry  

       การผลิตกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ 

แอลคาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ 

เม็ดสีและสี ปูนซีเมนต์ สบู่และสารซักฟอก ของ

เสี ย  มลพิ ษและการจั ดการของ เสี ย จ าก

กระบวนการผลิต การปรับสภาพน้ าและการ

บ าบัดน้ าเสยี และปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 

Production of organic acids and inorganic 

acids, alkaline, sodium chloride, paper and 

pulp, color and pigments, cement, soap and 

detergent, wastes, pollution and waste 

management from processing, reconditioning of 

water and wastewater treatment, related 

laboratories 

 

 

ปรับรหัส

และ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246301 อุณหพลศาสตร์และ               3(3-0-6) 

การแปลงเฟส 

Thermodynamics and Phase 

Transformation 

    กฎของอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาค

ในระบบองค์ประกอบเดียวแผนภาพวัฏภาค

แบบไบนารีและเทอนารี การแพร่ในวัสดุ 

จลนศาสตร์ของการเกิดนิวเคลียสและ

ปฏิกิริยา การจ าแนกปริมาณของโครงสร้าง

จุลภาคและการแปลงวัฏภาคในวัสดุ การ

เกิดผลึก พัฒนาการของโครงสรา้งจุลภาค 

 Law of thermodynamics, phase 

diagram in one component system, binary 

and ternary phase diagrams, diffusion in 

materials, kinetics of nucleation and 

reactions, quantification of microstructure 

and phase transformations in materials, 

crystallization, microstructure development 

in materials 

246301 อุณหพลศาสตร์และ                    3(3-0-6) 

การแปลงเฟส 

Thermodynamics and Phase 

Transformation 

    กฎของอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาคใน

ระบบองค์ประกอบเดียวแผนภาพวัฏภาคแบบไบ

นารีและเทอนารี การแพร่ในวัสดุ จลนศาสตร์

ของการเกิดนิวเคลียสและปฏิกิริยา การจ าแนก

ปริมาณของโครงสร้างจุลภาคและการแปลงวัฏ

ภาคในวัสดุ  การเกิดผลึก พัฒนาการของ

โครงสรา้งจุลภาค 

Law of thermodynamics, phase diagram in 

one component system, binary and ternary 

phase diagrams, diffusion in materials, kinetics 

of nucleation and reactions, quantification of 

microstructure and phase transformations in 

materials, crystallization, microstructure 

development in materials 

 

คงเดมิ 

 

246302 สมบัติทางกลและความร้อน    3(2-3-6) 

ของวัสดุ 

Mechanical and Thermal Properties of 

Materials 

    พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ สมบัติทาง    อิลา

สติก แอนอิลาสติก และวิสโคอิลาสติกของ

ของแข็ง กลไกความแข็งแรงทางกลและการ

แตกหัก  ความสัมพันธ์ของความเค้นและ

ความเครียด สมบัติทางความร้อน ความเค้น

เนื่องจากความร้อน การวัดสมบัติทางกลเชิง

ความร้อน 

Mechanical behavior of materials, elastic, 

anelastic and viscoelastic properties of solid, 

mechanical strength and fracture mechanism, 

stress-strain relationship, thermal properties, 

thermal stress, thermo-mechanical properties 

measurement 

246302 สมบัติทางกลและความร้อน         3(2-3-6) 

ของวัสดุ 

Mechanical and Thermal Properties of 

Materials 

       พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ สมบัติทาง       อลิา

สติก แอนอิลาสติก และวิสโคอิลาสติกของของแข็ง 

กล ไกความแข็ งแรงทางกลและการแตกหัก 

ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด สมบัติ

ทางความร้อน ความเค้นเนื่องจากความร้อน การวัด

สมบัติทางกลเชิงความร้อน 

Mechanical behavior of materials, elastic, 

anelastic and viscoelastic properties of solid, 

mechanical strength and fracture mechanism, 

stress- strain relationship, thermal properties, 

thermal stress, thermo- mechanical properties 

measurement 

คงเดมิ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง             3(2-3-6) 

และแม่เหล็กของวัสด ุ                                    

Electrical Optical and  

Magnetic Properties of Materials 

    กฎของโอห์ม การน าไฟฟ้า โครงสรา้ง

อิ เล็ กทรอนิกส์ ของวั สดุ  ทฤษฎี ระดั บ

พลังงานของของแข็ง ฟิสิกส์ของสารกึ่ง

ตัวน า สภาพการน ายวดยิ่ง ไดอิเล็กทริก 

การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติทาง

แสง สมบัติทางแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กแบบ

อ่อน วัสดุแม่เหล็กแบบแข็ง และการวัด

สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแมเ่หล็ก 

        Ohm’s law, electric conduction, 

electronic structure of materials, energy 

band theory of solid, semiconductor 

physics, superconductivity, dielectric, 

electromagnetic radiation, optical property, 

magnetic property, soft magnetic, hard 

magnetic and electrical optical and 

magnetic properties measurement 

 

246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง                  3(2-3-6) 

และแม่เหล็กของวัสดุ 

Electrical, Optical and  

Magnetic Properties of Materials        

    โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ การน า

ไฟฟ้า ทฤษฎีแถบพลังงาน ไดอิเล็กทริก เฟร์โรอิ

เล็กทริก อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การแผ่รังสีคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า อันตรกิริยาระหว่างแสงกับวัสดุ

ของแข็ง การหักเห การสะท้อน การดูดซับ การ

ส่องผ่าน ไดโพลแม่เหล็ก สภาพแม่เหล็ก โดเมน

และฮิสเทอรีซิส วัสดุแม่เหล็ก การบันทึกข้อมูล

ทางแม่เหล็ก และปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทาง

ไฟฟ้า แสง และแมเ่หล็กของวัสดุ     

     Electronic structure of materials, electrical 

conduction, energy band theory, dielectric, 

ferroelectric, semiconductor device, 

electromagnetic radiation, interaction of light 

and solid materials, refraction, reflection, 

absorption, transmission, magnetic dipole, 

magnetism, domain and hysteresis, magnetic 

materials, magnetic recording, and electrical, 

optical and magnetic properties of materials 

operation   

 ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

 

246304 เครื่องมือและการหาลักษณะ  3(2-3-6) 

เฉพาะของวัสดุ 1                                           

Instrumental and Characterization  

for Materials I 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบ

ของเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการเตรียม

ตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ด้วยกล้อง

จุ ล ท ร ร ศ น์ เ ชิ ง แ ส ง  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

อ งค์ ป ร ะกอบทา ง เ คมี โ ดย ใ ช้ เ ทค นิค

เอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี และเอ็กซ์เรย์ฟลูออ

เรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การ

วิเคราะห์เชิงความร้อน การวิเคราะห์ขนาด

อนุภาค และการทดสอบสมบัติเชิงกลด้วย

วิธีมาตรฐาน 

246305 เครื่องมือและการหาลักษณะ        3(2-3-6) 

เฉพาะของวัสดุ 1  

Instrumentation and Characterization for 

Materials I  

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบของ

เครื่องมอื เทคนคิ และวิธีการเตรยีมตัวอย่างเพื่อ

ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนคิ

เอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี และเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรส

เซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์

ขนาดอนุภาค  

Elementary of the instrumentation 

compartments, techniques, and sample 

preparation methods for the analysis with 

ปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

Elementary of the instrumentation 

compartments, techniques, and sample 

preparation methods for the analysis with 

optical microscope, chemical analysis by x-

ray spectroscopy, XRF, , electron 

microscope, thermal analysis, particle size 

analysis and the standard methods fot 

mechanical properties 

optical microscope, chemical analysis by x-ray 

spectroscopy, x- ray fluorescence, electron 

microscope, particle size analysis 

 

 

 

 

246306 

 

ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-3-6) 

Research Methodology 

             ความรู้ พื้ นฐานและประ เภทของ

งานวิจัย การสืบค้นและการทบทวนวรรณกรรม

วิจัย  การก าหนดปัญหาเพื่อการวิจัย  แบบ

แผนการวิจัย เครื่องมือและสถิติในการวิจัย การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล 

การอภิปรายและการสรุป การเขียนรายงาน 

การน าเสนอ และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านการวิจัยในอุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยีวัสดุ 

             Fundamental and types of research, 

query and research literature review, defining 

the research problem, research design, tools 

and statistics in research, data collection, data 

analysis, interpretation, discussion and 

conclusion, report writing, presentation, and 

answering question in research aspects in 

chemical industry and materials technology 

 

เปิดวิชาใหม ่
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246401 เครื่องมือและการหาลักษณะ   3(2-3-6) 

เฉพาะของวัสดุ 2                                          

Instrumental and Characterization  

for Materials II 

    การหาความหนาแน่น การหาน้ าหนัก

โมเลกุล  ความรู้ เ บื้อง ต้นเกี่ ยวกับการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย อั ล ต ร้ า ไ ว โ อ เ ล็ ต - วิ สิ

เบิลสเปกโทรสโกปี เทคนิคการวัดการเรือง

แสง อินฟราเรดและอะตอมมิกแอบซอฟ

ชันสเปกโทรสโกปี เครื่องมือทางโครมา 

โทรกราฟี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 

และแมสสเปกโทรมิเตอร ์

   Determination of density,molecular 

weight determination, elementary of UV-

vis spectroscopy, fluorescence, IR and AAs, 

the instrumentation in chromatography, 

NMR, and mass spectroscopy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือและการหาลักษณะ        3(2-3-6) 

เฉพาะของวัสดุ 2                                          

Instrumental and Characterization 

 for Materials II 

    หลักการและการท างานของเครื่ องมือ

วิเคราะห์ทางเคมี การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ

วิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ

ดว้ยเครื่องอัลตร้าไวโอเล็ต/วิสเิบิล สเปกโตรสโก

ปี เครื่องอะตอมิกแอพซอฟชันสเปกโตรสโกปี 

เครื่องอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโตรสโกปีและอิน

ดักทีฟคอปเปอรพ์ลาสม่าสเปกโตรสโกปี เทคนคิ

โครมาโตกราฟี การเตรียมตัวอย่างและการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ยเครื่องอินฟราเรดสเปก

โตรสโกปี เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 

เครื่องแมสสเปกโตรสโกปี และปฏิบัติการการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเครื่องมือ

ดังกลา่ว 

Principle and instrumentation of chemical analyzer, 

sample preparation for analysis, quantitative and 

qualitative analysis by UV/ visible spectroscopy, 

atomic absorption spectroscopy, atomic emission 

spectroscopy and inductive couple plasma 

spectroscopy, chromatography techniques, sample 

preparation and qualitative analysis by infrared 

spectroscopy, nuclear magnetic resonance, mass 

spectroscopy and their laboratories in quantitative 

and qualitative analyses 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

246261 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมี     1(0-3-2) 

และเทคโนโลยวัีสดุ                                      

Chemical Industry and Materials 

Technology Laboratory I 

    การท าแม่พิมพ์ปูนปาสเตอร์  การขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การหล่อโลหะและ

กระบวนการทางความร้อนของโลหะ 

โครงสร้างจุลภาคของโลหะ การขึ้นรูปทาง

ความร้อนของผลิตภัณฑ์พลาสติก การ

- 
 

- 
ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

สังเคราะห์ฟองน้ าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์  

การขึ้นรูปฟิล์ม เยื่อและเยื่อกระดาษ  สบู่

และสารซักฟอก การผลิตโซเดียมไฮดรอก

ไซด์ 

246305 ระบบบริหารคุณภาพและ       3(2-3-6) 

การจัดการส่ิงแวดล้อม                           

Quality and Environmental 

Management Systems 

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9000 และระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อก าหนด ขั้นตอน

การด าเนินงานเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ 

การจัดท าเอกสาร ท าแผนงาน และการ

ทบทวน เอกสาร ในระบบการบ ริ ห า ร 

นโยบายการด าเนินงาน การตรวจติดตาม 

ตรวจสอบ การประเมนิ การขอร ับรองระบบ

บรหิารคุณภาพ และการรักษาระบบ 

introduction of quality management system 

ISO 9000 and environmental management 

system ISO 14000, requirements, 

approaching procedure for management 

systems, documentation, making plans, 

review document in management systems, 

policy operation, monitoring, verification, 

evaluation, application for accreditation, 

and system defense 

 

246304 ระบบบริหารคุณภาพและ            3(2-3-6) 

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

Quality and Environmental  

Management Systems 

       ความรู้ เ บื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9000 และระบบการจั ดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อก าหนด ขั้นตอนการ

ด าเนินงานเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ การจัดท า

เอกสาร ท าแผนงาน และการทบทวนเอกสารใน

ารระบบการบริหาร นโยบายการด าเนินงาน ก

ตรวจติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน การขอ

ร ับรองระบบบริหารคุณภาพ การรักษาระบบ 

และปฏิบัติการการจ าลองสถานการณ์ของ

องค์กร 

introduction of quality management system ISO 

9000 and environmental management system 

ISO 14000, requirements, approaching 

procedure for management systems, 

documentation, making plans, review 

document in management systems, policy 

operation, monitoring, verification, evaluation, 

application for accreditation, and system 

defense 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชาและ

เปลี่ยนรหัส

วิชา 

246491 

 

 

 

 

 

สัมมนา                               1(0-3-2) 

Seminar 

          การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภปิราย และตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านหัวข้อวิจัยในอุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยีวัสดุ 

A presentation of research topic in 

Chemical Industry and Materials 

Technology and related field with an 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
 - 

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

emphasis on researching and criticizing 

knowledge gathering from paper 

246492 

 

 

 

 

 

การศึกษาอสิระ                  6 หน่วยกติ 

Independent Study 

    การค้นคว้าหรือการวิจัย การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้าน

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

Studying or researching, collecting data, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussing in chemical industry and 

materials technology 

246491 

 

 

 

 

 

การศึกษาอสิระ                       6 หน่วยกติ 

Independent Study 

       การค้นคว้าหรือการวิจัย การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้าน

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

Studying or researching, collecting data, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussing in chemical industry and materials 

technology 

 

 

 

คงเดมิ 

 

246493 การฝึกงาน                        6 หน่วยกติ 

Professional Training 

    ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ  เ รี ย น รู้  เ พิ่ ม พู น

ประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Skill training and development in 

government or private sectors in the area 

of Chemical Industry and Materiaks 

Technology 

 

 

 

 

- 

 

 
 
- 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

246494 

 

 

 

 

 

สหกจิศึกษา                      6 หน่วยกติ 

Cooperative Education 

    ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  เ รี ย น รู้  เ พิ่ ม พู น

ประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in chemical 

industry and materials technology as an 

apprentice in private or government sectors 

246492 

 

 

 

 

 

 

สหกจิศึกษา                        6 หน่วยกติ 

Cooperative Education 

       ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  เ รี ย น รู้  เ พิ่ ม พู น

ประสบการณ์และ ทักษะ ในงาน เกี่ ย วกับ

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in chemical industry 

and materials technology as an apprentice in 

private or government sectors 

 

 

 

คงเดมิ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

  261101  เขยีนแบบวิศวกรรม                   3(2-3-6) 

Engineering Drawing  

การเขียนตัวอักษร การฉาย

ภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟ

ฟิกส์       การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอก

ขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียน

ภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การส

เก็ตช์ ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและ

การก าหนดรายละเอียด    การเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 

 Lettering, orthorgraphic projection, 

orthorgraphic drawing and pictorial drawings, 

dimensioning and tolerancing, sections, 

auxiliary views and development, freehand 

sketches, detail and assembly drawings, basic 

computer-aided drawing 

รายวิชาใหม่ 
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รายวิชาเอกเลือกได้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มรายวิชาใหม่โดยให้นิสิตเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่าง

น้อย  12 หนว่ยกิต โดยมีรายละเอยีดเปรียบเทียบดังตอ่ไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกติ วิชาเอกเลือก        15 หน่วยกติ  

246306 อเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น              3(2-3-6) 

Introduction to Electronics 

    หลักการเ บื้อง ต้นของ อิ เล็กทรอนิกส์  

ว งจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ 

วงจรขยายกระแสและแรงดัน วงจรกรอง

สั ญญาณ  ว ง จ ร ก ร อ ง ค ว า ม ถี่  ไ ม โ ค ร 

คอนโทรลเลอร ์และโครงงานขนาดเล็ก 

Basic concepts in electronics, direct and 

alternating current circuit, current and voltage 

amplifier circuit, signal amplifier circuit, filter 

circuit, microcontroller and mini-project 

246313 อเิล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

Electronics in Industry 

   หลักการวัดและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในงาน

อุตสาหกรรม วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์  

วงจรขยายสัญญาณ วงจรกรองสัญญาณ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงงานขนาดเล็ก และ

ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น ง า น

อุตสาหกรรม 

   Measurement principles and electronic 

circuits in industry, DC and AC circuits, sensors 

and transducers, amplifier circuit, filter circuit, 

microcontroller, mini- project and electronic 

operations in industry. 

ปรับรหัส

ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

246402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

เคมีและเทคโนโลยวัีสดุ                       

Special Topics in Chemical  

Industry and Materials Technology 

    ความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้าน

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และ

หัวข้อพิเศษท่ีมีผลกระทบกับสถานการณ์ทาง

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ การ

เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสู่การท าวิจัย

และการท างาน 

    Breakthrough which related to the 

researches in Chemical Industry and 

MaterialsTechnology, special topics that 

affect the situation of Chemical Industry and 

MaterialsTechnology, preparing the learners 

to do research and work 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246403 การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ       3(3-0-6) 

Materials Applications 

    การประยุกต์ใช้งานของวัสดุทางการแพทย์ 

ทั นตกรรม  ก า รทหา ร  ง าน โค ร งสร้ า ง 

เกษตรกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอวกาศ 

เทคโนโลยีการกีฬา และการประยุกต์ใช้วัสดุ

สมัยใหม ่

Application areas of materials for 

medical aspect, dentistry, military, 

construction, agriculture, architecture, space 

technology, sport technology and application 

of modern materials 

- - 
ปิด

รายวิชา 

246311 วัสดุประกอบ                        3(2-3-6) 

Composite Materials 

    บทน าเกี่ยวกับวัสดุประกอบ การจ าแนก

ประ เภท องค์ประกอบมูลฐานของวั สดุ

ป ร ะ กอบ  คุณลั ก ษณะ แล ะ สม บั ติ ข อ ง

องค์ประกอบของวัสดุประกอบ วัสดุประกอบ

ฐานโลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิกส์ และการ

ประยุกต์ใช้งาน 

    Introduction of composites, classification, 

basic elements of composites, characteristics 

and properties of composites, metal 

composite, polymer composite, ceramic 

composite, and applications 

246312 เทคโนโลยีวัสดุประกอบ               3(2-3-6) 

Composite Technology 

       บทน าเกี่ยวกับวัสดุประกอบ การจ าแนก

ประเภท องค์ประกอบมูลฐานของวัสดุประกอบ 

คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบของวัสดุ

ประกอบ วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิเมอร ์และ

เซรามิกส์ และการประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวข้อง 

      Introduction of composites, classification, 

basic elements of composites, characteristics 

and properties of composites, metal matrix 

composite, polymer matrix composite, ceramic 

matrix composite, and their applications, related 

laboratories 

เปลี่ยน

รหัสวิชา

และปรับ

ค า 

อธิบาย

รายวิชา 
 

246312 

 

 

 

 

นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ    3(3-0-6) 

Nanotechnology and Nanomaterials 

    บทน าเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโน

วัสดุ โครงสร้างของนาโนวัสดุแบบ 0-1-2 มิติ 

การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ 

การสังเคราะห์นาโนวัสดุ การประยุกต์ใช้งาน

นาโนวัสดุ 

    Introduction of nanotechnology and 

nanomaterials, 0- 1-2 dimensional structure 

of nanomaterials, characterization and  

 

246421

  

 

 

 

 

 

นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 3  (3-0-6) 

Nanotechnology and Nanomaterials 

    บทน าเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 

โครงสร้างของนาโนวัสดุแบบ 0-1-2 มิติการหา

ลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ การ

สังเคราะห์นาโนวัสดุ การประยุกต์ใช้งานนาโน

วัสดุ 

    Introduction of nanotechnology and 

nanomaterials, 0- 1-2 dimensional structure of 

nanomaterials, characterization and properties  

 

เปลี่ยน

รหัสวิชา 



114 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

properties of nanomaterials, synthesis of 

nanomaterials and their applications 

of nanomaterials, synthesis of nanomaterials 

and their applications 

246313 การสึกหรอ                             3(3-0-6) 

Wear 

    ปัญหาจากการสึกหรอ ไตรโบโลยีเบื้องต้น 

การสึกหรอชนิดต่างๆ กลไกการสึกหรอ การ

สึกหรอของวัสดุ  การทดสอบการสึกหรอ 

เทคนคิการปอ้งกันการสกึหรอ 

   Wear problems, introduction to tribology, 

types of wear, wear mechanisms, wear of 

materials, wear testing, wear protection 

techniques 

246321 การสึกหรอของวัสดุ               3(3-0-6) 

Wear of Materials 

    ปัญหาจากการสึกหรอ ไตรโบโลยีเบื้องต้น 

การสึกหรอชนิดต่างๆ กลไกการสึกหรอ การสึก

หรอของวัสดุ การทดสอบการสึกหรอ เทคนิค

การปอ้งกันการสกึหรอ 

    Wear problems, introduction to tribology, 

types of wear, wear mechanisms, wear of 

materials, wear testing, wear protection 

techniques 

เปลี่ยน

รหัสวิชา

และ   

ปรับชื่อ

รายวิชา 

246412 

 

วัสดุทางการแพทย ์                  3(3-0-6) 

Medical Materials 

     ประวัติการพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ 

ผลกระทบและสมบัติท่ีจ าเป็นในการใช้งานกับ

เ นื้ อ เ ยื่ อ ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต  ค ว า มป ลอดภั ย 

ประสิทธิภาพ และการตอบสนองต่อการ

ท างานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุชีวภาพ 

การท างานเชื่อมประสานระหว่างวัสดุชีวภาพ

กับเนือ้เยื่อ การประยุกต์ใช้เนื้อเยื่อสังเคราะห์ 

    Related history of bio-materials, affection 

and significant properties for use with tissue 

of life, safety, efficiency, and responsibility of 

bio-materials on working of living organism, 

work interface between bio- materials and 

tissue, application of synthetic tissue, 

transplantation tools of artificial organs in 

various systems of living things 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ปิด

รายวิชา 

246413 เทคโนโลยฟีิล์มบาง                  3(3-0-6) 

Thin Film Technology 

    หลักการของกระบวนการไอเคลือบและ

กระบวนการผลิตฟิล์มบางอ่ืนๆ เทคโนโลยี

สุญญากาศ การเกิดฟิล์มบางแบบต่างๆ 

ลักษณะเฉพาะและสมบัติต่างๆ ของฟิล์มบาง 

และการประยุกต์ใช้งาน 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

ปิด

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

Principles of vapor coating and thin film 

fabrications, vacuum technology, various 

types of film formation, characteristics and 

properties of thin films and applications 

246414 เทคโนโลยอีนุภาคผง                3(3-0-6) 

Particulate Powder Technology 

    ก า รจ า แนกวั สดุ อ นุภาค  การวั ดคุณ

ลักษณะเฉพาะของวัสดุอนุภาคและมาตรฐาน 

การผลิตวัสดุอนุภาค  สมบัติของวัสดุอนุภาค  

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุอนุภาค  การเผา

ผนึก กรรมวิธีหลังการเผาผนึก  สมบัติทาง

กายภาพของผลติภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ 

Classification of material particles, particle 

characteristics and standards, production of 

particulate powder, properties of the material 

particles, shape forming of particles, sintering 

process, physical properties of the products 

and applications 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ปิด

รายวิชา 

246321 โลหะกรรมกายภาพ                 3(3-0-6) 

Physical Metallurgy 

    โครงสร้างจุลภาคของโลหะและการเกิด

ผลึกข้อบกพร่องในโครงสร้างผลึกดิสโลเคชัน

และการ เปลี่ ยนรูปอย่ า งถาวร  การ เกิด

นิวเคลียสและการแข็งตัวแผนภาพสมดุลของ

เฟส การเปลี่ยนเฟส ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 

การอบชุบความร้อนกลไกการเพิ่มความ

แข็งแรง 

Microstructure of metal, defects in the crystal 

structure, dislocation and plastic deformation, 

nucleation and solidification, equilibrium 

phase diagram, phase transformation, solid 

state reaction,  heat treatment, mechanism of 

strengthening 

246323 โลหะกรรมกายภาพ              3(2-3-6) 

Physical Metallurgy 

     โครงสร้างจุลภาคของโลหะและการเกิดผลกึ 

ข้อบกพร่องในโครงผลึก ดิสโลเคชันและการ

เปลี่ยนรูปอย่างถาวร การเกิดนิวเคลียสและการ

แข็งตัว แผนภาพสมดุลของเฟส การเปลี่ยนเฟส 

ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง การอบชุบความร้อน 

กลไกการเพิ่ มความแข็ งแรง ปฏิ บั ติการ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

Microstructure of metal, defects in the crystal 

structure, dislocation and plastic deformation, 

nucleation and solidification, equilibrium phase 

diagram, phase transformation, solid state 

reaction, heat treatment, mechanism of 

strengthening, related laboratories 

 

เปลี่ยน

รหัสวิชา

และปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสกัดโลหะและการท าให้              3(3-0-6) 

บริสุทธิ์ 

Metals Extraction and Refining 

    โลหะกรรมและสินแร่ การแต่งแร่ อุณหพล

ศาสตร์ในโลหกรรม แผนภาพรัชาร์ดสันขเอลลิ

งแฮม แผนภาพอาณาเขตในโลหะกรรม จล

พลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีในการเปลี่ยนสินแร่

เ ป็นโลหะ เชื้อเพลิงในโลหกรรม กากถลุง 

ก ร ะ บ วนก า ร แ ย ก โ ล ห ะ ด้ ว ย ค ว า ม ร้ อ น 

กระบวนการแยกโลหะด้วยน้ า กระบวนการแยก

โลหะด้วยไฟฟ้า 

     Metallurgy and ores, ore dressing, 

metallurgical thermodynamics, Richardson-

Ellingham diagram, predominance diagram, 

kinetics of chemical reactions in changing of 

ores to metals, fuels in metallurgy, slags, 

pyrometallurgicalprocesses, hydrometallurgical 

processes, electrometallugical processes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ปิดรายวิชา 

246421 การกัดกร่อนและ                       3(3-0-6) 

การป้องกันการกัดกร่อน                                  

Corrosion and Corrosion Protection 

    หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน เทอร์โมไดนา

มิคส์และจลพลศาสตร์ของการกัดกร่อน ปัจจัยที่มี

ผลต่อการกัดกร่อน  รูปแบบการกัดกร่อน ตัวอย่าง

การกัดกร่อนในโลหะและโลหะผสม การทดสอบและ

หาอัตราการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การ

เกิดพาสิเวชั่นออกชิเดชั่นของโลหะและโลหะผสม 

      Principles of corrosion, thermodynamics and 

kinetics of corrosion, factors affecting erosion, type 

of corrosion.  examples of corrosion in metals and 

alloys, testing and determine the rate of corrosion, 

corrosion protection, pasivation and oxidation of 

metals and alloys 

246324 การกัดกร่อนและ                  3(2-3-6) 

การควบคุมการกัดกร่อน 

Corrosion and Corrosion Control 

     หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน เทอร์โม

ไดนามิคและจลพลศาสตร์ของการกัดกร่อน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการกัดกร่อน รูปแบบการกัด

กร่อน ตัวอย่างการกัดกร่อนในโลหะและโลหะ

ผสม การทดสอบการกัดกร่อนและการหาอัตรา

การกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การเกิด

พาสิเวชั่นออกชิเดอชั่นของโลหะและโลหะผสม 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

       Principle of corrosion, thermodynamic and 

kinetics of corrosion, factors affecting erosion, type 

of corrosion, example of corrosion in metals and 

alloys, testing and determine the rate of corrosion, 

corrosion protection passivation and oxidation of 

metals and alloys, related laboratories 

เปลี่ยนรหัส

วิชา  หน่วย

กิตและค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246331 เทคโนโลยซีีเมนต์                    3(3-0-6) 

Cement Technology 

     บทน าเทคโนโลยีซีเมนต์ ประเภทของซีเมนต์ 

วัตถุดิบและการผลิตซี เมน ต์ปอร์ต แลนด์  

องค์ประกอบเคมีของซีเมนต์ ผลกระทบของ

สัดส่วนองค์ประกอบต่อสมบัติของซี เมนต์ 

สมบัติทางกายภาพของซีเมนต์ ตัวเติมต่างๆ  

คอนกรตีและคอนกรตีชนดิพิเศษ 

      Introduction of cement technology, type of 

cement, raw materials and manufacture of 

Portland cement, chemical composition of 

cement, influence of compound composition on 

properties of cement, physical properties of 

cement, admixtures, concrete and special type 

of concrete 

 

246325 เทคโนโลยซีีเมนต์                  3(2-3-6) 

Cement Technology 

ความรู้ เ บื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ซีเมนต์ ประเภทของซีเมนต์ วัดถุดิบ การ

ผลิตซีเมนต์ปอร์ตเลนด์ องค์ประกอบเคมี

ข อ ง ซี เ ม น ต์  ผ ล ก ร ะ ทบ ข อ ง สั ด ส่ ว น

องค์ประกอบต่อสมบัติของซีเมนต์ สมบัติ

ทางกายภาพของซีเมนต์ ตัวเติม คอนกรีต 

และปฏิบัติการทางซีเมนต์ 

      Introduction of cement technology, 

type of cement, raw materials, 

manufacture of Portland cement, chemical 

composition of cement, influence of 

compound composition on properties of 

cement, physical properties of cement, 

admixtures, concrete, and cement 

operation 

เปลี่ยนรหัส

วิชาปรับ

หน่วยกิตและ         

ค าอธิบาย

รายวิชา 

246341 การน าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่    3(2-3-6)          

Polymer Recycling 

      เทคนิคการเลือกและการคัดแยกประเภท 

การลดขนาดผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการแปรใช้

ใหม่ การหลอมแยกวัสดุปนเป้ือนในพอลิเมอร์ 

กระบวนการแปรใช้ใหม่ส าหรับพลาสติกชนิด

ต่าง ๆ กระบวนการแปรใช้ใหม่เพื่อให้ได้เป็น

วัตถุดิบในการผลิต การเผาเพื่อให้ไดพ้ลังงาน 

      Selection and separation techniques, size 

reduction of plastic products for recycling, 

melting separation of materials contamination, 

recycling processes for various plastics, 

recycling to obtain raw material, incineration to 

energy 

246423 การน าพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ 3(2-3-6)          

Polymer Recycling 

       เทคนิคการเลือกและการคัดแยก

ประเภท การลดขนาดผลิตภัณฑ์พลาสติก

เพื่อการแปรใช้ใหม่ การหลอมแยกวัสดุ

ปนเป้ือนในพอลิเมอร์ กระบวนการแปรใช้

ใหมส่ าหรับพลาสตกิชนดิต่าง ๆ กระบวนการ

แปรใช้ใหม่เพื่อให้ได้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

การเผาเพื่อให้ได้พลังงาน และปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวข้อง 

       Selection and separation techniques, 

size reduction of plastic products for 

recycling, melting separation of materials 

contamination, recycling processes for 

various plastics, recycling to obtain raw 

material, incineration to energy and related 

laboratories 

เปลี่ยนรหัส

วิชา 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

เคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละ

เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246342 พอลิเมอร์ชีวภาพ                 3(3-0-6) 

Bio-polymers 

     วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร์

ชี วภาพ พอลิ เมอร์จากธรรมชาติและ

อนุพันธ์ของพอลิเมอร์เหล่าน้ัน โครงสร้าง 

ประโยชน์ และการน าไปใช้ แหล่งวัตถุดิบท่ี

สร้างขึ้นใหม่ได้และการเตรียมพอลิเมอร์

ชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ วิธีการย่อย

สลายของพอลเิมอรช์ีวภาพ 

    Evolution of bio-polymer technology, 

structure, advantage, and usage, 

renewable resources and preparation of 

bio- polymers from natural raw 

materials, degradation methods of bio-

polymers 

246424 พอลิเมอร์ชีวภาพ                  3(3-0-6) 

Bio-polymers 

       วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิ เมอร์

ชีวภาพ พอลิเมอรจ์ากธรรมชาติและอนุพันธ์ของ

พอลิเมอร์เหล่าน้ัน โครงสร้าง ประโยชน์ และ

การน าไปใช้ แหล่งวัตถุดิบท่ีสร้างขึ้นใหม่ได้และ

การ เตรียมพอลิ เมอร์ ชี วภาพจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ วิธีการย่อยสลายของพอลิเมอร์

ชีวภาพ 

       Evolution of bio- polymer technology, 

structure, advantage, and usage, renewable 

resources and preparation of bio- polymers 

from natural raw materials, degradation 

methods of bio-polymers 

 

เปลี่ยน

รหัสวิชา 

246441 ยางและเทคโนโลยีเกีย่วกับยาง   3(3-0-6) 

Rubber and Rubber Technology 

     ยางกับเศรษฐกิจไทย สมบัติ และชนิด

ของยาง โครงสร้าง สมบัติท่ัวไป การผสม

สารเคมี การใช้งานของยางธรรมชาติและ

ยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ การเลือกใช้ยาง 

ความทนต่อสารเคมี ยางเทอร์โมพลาสติก 

เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูปและการ

คงรูปยาง สมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งาน

ของยางคอมพาวด์และยางคงรูป การ

ทดสอบของยาง 

      Properties and types of rubber, structure, 

general properties, chemical mixing, using of 

natural rubber and synthetic rubber, rubber 

selection, chemical resistance, thermoplastic 

rubber, mixing technology of rubber, rubber 

processing and vulcanization, related 

properties in usage of compound rubber and 

vulcanized rubber, rubber testing, rubber 

and Thai economy 

246314 

 

 

 

 

 

ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง3(3-0-6) 

Rubber and Rubber Technology 

       สมบัติ และชนิดของยาง โครงสร้าง สมบัติ

ท่ัวไป การผสมสารเคมี การใช้งานของยาง

ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การเลือกใช้ยาง 

ความทนต่อสารเคมี ยางเทอร์โมพลาสติก 

เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูปและการคงรูป

ยาง สมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานของยางคอม

พาวด์และยางคงรูป การทดสอบของยาง ยางกับ

เศรษฐกจิไทย 

       Properties and types of rubber, structure, 

general properties, chemical mixing, using of 

natural rubber and synthetic rubber, rubber 

selection, chemical resistance, thermoplastic 

rubber, mixing technology of rubber, rubber 

processing and vulcanization, related properties 

in usage of compound rubber and vulcanized 

rubber, rubber testing, rubber and Thai 

economy 

เปลี่ยน

รหัสวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

246332 เซรามิกส์ไฟฟ้า                    3(2-3-6) 

Electroceramics 

     องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์สถานะ

ของแข็ง กระบวนการผลิตเซรามิกส์ตัวน า ไดอิ

เล็กทริกและฉนวน เซรามิกส์เพียโซอิเล็กทริก 

เซรามิกส์ไพโรอิเล็กทริก  เซรามิกส์อิเล็กโตรออ

ฟติก และเซรามิกส์แม่เหล็กและการวัดสมบัติ

ของเซรามิกส์ไฟฟ้า 

     Elementary of solid state science, 

processing of conductive ceramics, dielectrics, 

and insulators, piezoelectric ceramics, 

pyroelectric ceramics, electro- optic ceramics, 

and magnetic ceramics and property 

measurement of electroceramics 

 

246422 เซรามิกส์ไฟฟ้า                  3(2-3-6) 

Electroceramics 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซรามิกส์ไฟฟ้า 

สมบัติทางกายภาพของเซรามิกส์ไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตเซรามิกส์ไฟฟ้า ไดอิเล็กท

ริก เพียโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก อิเล็กโต

รออฟ ติก     เ ซ รามิ กส์ แม่ เหล็ ก  และ

ปฏบัิติการทางเซรามิกส์ไฟฟ้า 

      Introduction of electroceramics, 

physical property of electroceramics, 

electroceramics  processing, dielectrics, 

piezoelectric, pyroelectric, electro- optic, 

magnetic ceramics, and electroceramics 

operation 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัส

วิชาและปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

246431 เทคโนโลยแีก้วและอนิาเมล        3(3-0-6)          

Glass and Enamel Technology 

      ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมแก้วและอินา

เมล กลุ่มแก้วท่ีน่าสนใจ หลักการก่อตัวของแก้ว 

พื้นฐานการผลิตแก้วอนินทรีย์และอินาเมล 

องค์ประกอบของแก้วและโครงสร้างแก้ว สมบัติ

ต่างๆ ของแก้ว 

     History of glass and enamel industries, 

Glass families of interest, glass formation 

principles, Fundamental of inorganic glass 

making and enamel making, glass composition 

and structure, properties of glass 

 

 

 

     

 

    - 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

246432 วัสดุทนไฟ                              3(3-0-6) 

Refractory Materials 

    การจ าแนกประเภทของวัสดุทนไฟ คุณสมบัติ

ของวัสดุทนไฟ การแตกหักและการกัดกร่อน

ของวัสดุทนไฟ การออกแบบและการประยุกต์ใช้

งานของอิฐทนไฟ ปูนทนไฟ คอนกรีตทนไฟ ผง

ยิง ผงต า อิฐอลูมินา-ซิลิกา วัสดุทนไฟแมกนี

เซีย วัสดุทนไฟโดโลมา วัสดุทนไฟคาร์บอน และ

การทดสอบวัสดุทนไฟ 

 

 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

                           - 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

       Classification of refractory materials, 

properties of refractory materials, fracture and 

erosion, design and applications of brick, 

mortar, castable, gunning mix, ramming mix, 

alumina- silica brick, magnesia refractory, 

doloma refractory, carbonaceous refractory 

and testing of refractory materials 

  246315 สารเติมแต่งในกระบวนการ     3(3-0-6) 

ทางพอลิเมอร์    

Additives in Polymer Processing 

     บทน าและความส าคัญของสารเติมแต่ง

ในกระบวนการทางพอลิเมอร์เพื่อปรับปรุง

ห รื อ ดั ด แ ป ล ง ส ม บั ติ เ ชิ ง ก ล แ ล ะ คุ ณ

ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ หน้าท่ีของ

สารเ ติมแต่ง ประเภทของสารเ ติมแต่ง      

สารตัวเติม เส้นใยเสริมแรง สารประสาน 

สารเพิ่มความทนแรงกระแทก สารก่อผลึก 

สารกอ่โฟม สารเพิ่มสมบัติการน าไฟฟ้า และ 

พลาสตไิซเซอร์ 

       Introduction and important of additives 

in polymer processing for improvement or 

modification in mechanical properties and 

characteristics of polymers, functions of 

additives, types of additives, fillers, fiber 

reinforcements, binders, impact 

reinforcements, crystal nucleating agents, 

blowing agents, electrical conducting 

agents, and plasticizers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 

246351 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี            3(3-0-6) 

Chemical Stoichiometry 

    สมดุลมวลของระบบท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

และระบบท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความร้อน

ของระบบท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบท่ี

เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผาไหม้  สมดุลมวลและ

พลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม 

 

246212 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี          3(3-0-6) 

Chemical Stoichiometry 

    สมดุลมวลของระบบท่ีไม่เกิดปฏกิิรยิาเคมี

และระบบท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความ

ร้อนของระบบท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและ

ระบบท่ีเกิดปฏกิิรยิาเคม ีการเผาไหม ้ สมดุล

มวลและพลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัส

วิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

     Mass balances of non- reaction and the 

reaction system, heat balance of non- reaction 

and the reaction system, combustion, mass and 

energy balance in industrial’s problems. 

     Mass balances of non- reaction and the 

reaction system, heat balance of non- reaction 

and the reaction system, combustion, mass and 

energy balance in industrial’s problems. 

  246411 อุตสาหกรรมการสกัด             3(2-3-6)          

Extraction industries 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสกัด การสกัด

ระบบของเหลว-ของเหลว การสกัดระบบ

ของเหลว-ของแข็งการสกัดระบบของเหลว-

ก๊าซ การสกัดระบบของแข็ง-ก๊าซ การสกัด

แบบต่อเนื่อง ความสูงของขั้นสกัดทางทฤษฏี 

จ านวนขั้นสกัดทางทฤษฏ ี และปฏบัิติการที่

เกี่ยวข้อง 

     Introduction to extraction industry, liquid 

- liquid extraction, liquid - solid extraction, 

liquid - gas extraction, solid - gas 

extraction, continuous extraction, height 

equivalent to a theoretical plate, number of 

the theoretical plate and relate laboratories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 

246352 เคมจีลน์และปฏิกรณ์เคมี                 3(3-0-6) 

อุตสาหกรรม 

Chemical Kinetics and Chemical Industrial 

Reactor 

     พื้นฐานทางทฤษฎีของจลนพลศาสตร์เคมี

การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาท่ีซับซ้อนของ

เครือข่ายการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิ

คงเหมาะการเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพ

อุณหภูมิและผลกระทบพลังงานการดูดซับและ

การเร่งปฏิกิริยาและปรากฏการณ์การถ่ายโอน

มวลในปฏกิิริยา 

      Theoretical foundations of chemical 

kinetics, analysis of complex reaction networks, 

design of isothermal reactor, selection and 

optimization, temperature and impact energy, 

adsorption and catalysis, and mass transport 

phenomena in chemical reactions 

246412 เคมจีลน์และปฏิกรณ์เคมี             3(3-0-6) 

อุตสาหกรรม 

Chemical Kinetics and Chemical 

Industrial Reactor 

     พื้นฐานทางทฤษฎีของจลนพลศาสตร์

เคมีการวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาท่ีซับซ้อน

ของเครือข่ายการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์

อุณหภูมิคงเหมาะการเลือกและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ และผลกระทบ

พลังงานการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาและ

ปรากฏการณ์การถา่ยโอนมวลในปฏกิิรยิา 

    Theoretical foundations of chemical 

kinetics, analysis of complex reaction 

networks, design of isothermal reactor, 

selection and optimization, temperature and 

impact energy, adsorption and catalysis, 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

and mass transport phenomena in chemical 

reactions 

246451 อุตสาหกรรมสะอาด              3(3-0-6) 

Clean Industry 

       บทน าของอุตสาหกรรมสะอาด  ปฏิกิริยา

เคมีหรือวิธีการทางเคมีท่ีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและ

สารเคมีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการ

ทางอุตสาหกรรมในการลดปัญหาด้านมลพิษ

และขยะในโรงงาน พลังงานหรือวัสดุทดแทน 

การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิต 

       Introduction of clean industry, chemical 

reactions, or how to use chemical catalysts and 

chemicals that are environmentally friendly, 

industrial processes to reduce pollution and 

waste problems at the factory, alternative 

supplies of energy, energy efficiency and 

reduce production costs 

246413 อุตสาหกรรมสะอาด               3(3-0-6) 

Clean Industry 

       บทน า ข อ ง อุ ตส าหก ร รมส ะ อ าด  

ปฏิกิริยาเคมีหรือวิธีการทางเคมีท่ีใช้ตัวเร่ง

ป ฏิ กิ ริ ย า แ ล ะ ส า ร เ ค มี ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กั บ

สิ่งแวดล้อม กระบวนการทางอุตสาหกรรม

ในการลดปัญหาด้านมลพิษและขยะใน

โรงงาน พลังงานหรือวัสดุทดแทน การ

ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิต 

     Introduction of clean industry, chemical 

reactions, or how to use chemical catalysts 

and chemicals that are environmentally 

friendly, industrial processes to reduce 

pollution and waste problems at the factory, 

alternative supplies of energy, energy 

efficiency and reduce production costs 

 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

 

 

 

  246322 เทคโนโลยเีซลลเ์ชื้อเพลิงเบือ้งต้น  3(3-0-6) 

Introduction to Fuel Cell  Technology 

    ประวัติของเซลล์เชื้อเพลิง ส่วนประกอบหลัก

ของเซลล์เชื้อเพลิง หลักการท างานทั่วไปของ

เซลล์เชื้อเพลิง ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์

เชื้อเพลิงชนิดเย่ือแลกเปลี่ยน การประยุกต์ใช้

งานเซลล์เชื้อเพลิง         การพัฒนาเซลล์

เชือ้เพลิงในปัจจุบัน 

      History of fuel cell, principle component 

of fuel cell, fuel cell principle, type of fuel 

cell, proton exchange membrane fuel cell, 

proton exchange membrane application, 

recent fuel cell development 

 

รายวิชา 

ใหม่ 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 ชันปีท่ี 1 แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ชันปีที่ 1 

ภาคต้น ภาคต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 3(2-2-5) 

003134 
อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น* 
3(3-0-6) - - - 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) - - - 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

   246101 วัสดุศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 
หมายเหตุ * ให้นิสติเลอืก

เรียนเพยีง 1 รายวชิา 
 

246102 

 

ความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยวีัสด ุ

3(3-0-6) 

 รวม 
19  

หน่วยกิต 

 รวม 19  

หน่วยกิต 

 

ภาคปลาย ภาคปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนนิชีวิต 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003201 
การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 
3(2-2-5) 

 

243101 ชวีวทิยา 1 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น 4(3-3-8) 

246101 วัสดุศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 246103 เคมีของวัสด ุ 3(2-3-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)    

 รวม 
19  

หน่วยกิต 

 
รวม 

16  

หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 ชันปีท่ี 2 แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ชันปีที่ 2 

ภาคต้น ภาคต้น 

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น 4(3-3-8) 001204 อังกฤษก้าวหนา้ 3(3-0-6) 

246201 เคมีของวัสด ุ 3(3-0-6) 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

246202 
โครงสร้างและความบกพร่อง

ของวัสดุ 
3(3-0-6) 

004201 

 

บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 
3(2-2-5) 

246251 
ความปลอดภัยในกระบวนการ

ทางอุตสาหกรรม 
3(2-3-6) 243101 ชวีวทิยา 1 4(3-3-8) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก* 3(x-x-x) 246201 
โครงสร้างและความ

บกพร่องของวัสด ุ
3(2-3-6) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก* 3(x-x-x) 246211 อุตสาหกรรมเคมีเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 
* ให้นิสติเลือกเรียน 001113 

ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 
    

 
หมายเหตุ * ให้นิสติเลอืกเรียน

เพยีง 1 รายวชิา 
    

 รวม 
19  

หน่วยกิต 
 รวม 

19  

หน่วยกิต 
 

ภาคปลาย ภาคปลาย 

246221 โลหะและกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

246231 เซรามิกสแ์ละกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

246241 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 246221 โลหะและกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

246252 อุตสาหกรรมเคมีเบือ้งต้น 3(3-0-6) 246222 
เซรามิกสแ์ละกระบวนการ

ผลิต 
3(3-0-6) 

246261 
ปฏบัิตกิารอุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยวีัสดุ  
1(0-3-2) 

 
246223 

พอลิเมอร์และกระบวนการ

ผลิต 
3(3-0-6) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก 3(x-x-x) 246311 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี 3(3-0-6) 

 รวม 
16  

หน่วยกิต 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 

 

 

 

 

   



125 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 ชันปีท่ี 3 แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ชันปีที่ 3 

ภาคต้น ภาคต้น 

246301 
อุณหพลศาสตร์และการแปลง

เฟส 
3(3-0-6) 246301 

อุณหพลศาสตร์และการ

แปลงเฟส 
3(3-0-6) 

246302 
สมบัตทืางกลและความร้อนของ

วัสด ุ
3(2-3-6) 246302 

สมบัตทืางกลและความร้อน

ของวัสด ุ
3(2-3-6) 

246303 
สมบัตทิางไฟฟา้ แสง และ

แมเ่หล็กของวัสดุ 
3(2-3-6) 246303 

สมบัตทิางไฟฟา้ แสง และ

แมเ่หล็กของวัสด ุ
3(2-3-6) 

246xxx วชิาเอกเลอืก 3(2-3-6) 246305 
ระบบบริหารคุณภาพและ

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
3(2-3-6) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 
3(x-x-x) 

 
246xxx วชิาเอกเลอืก 3(2-3-6) 

 รวม 
15  

หน่วยกิต 
 รวม 

15 

หน่วยกิต 
 

ภาคปลาย ภาคปลาย 

246304 
เครื่องมือและการหา

ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ1 
3(2-3-6) 246304 

เครื่องมือและการหา

ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ1 
3(2-3-6) 

247325 ระเบียบวธีิวิจัย 3(2-2-5) 247325 ระเบียบวธีิวิจัย 3(2-2-5) 

246xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 246xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

246xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 
246xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 
15  

หน่วยกิต 

 
รวม 

15  

หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 ชันปีท่ี 4 แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ชันปีที่ 4 

ภาคต้น ภาคต้น 

246401 
เครื่องมือและการหา

ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ2 

3(2-3-6) 

 
246401 

เครื่องมือและการหา

ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ2 

3(2-3-6) 

 

246491 สัมมนา 1(0-3-2) - - - 

246xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 246xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

246xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 
xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 

 รวม 
13  

หน่วยกิต 
 รวม 

12  

หน่วยกิต 
 

ภาคปลาย ภาคปลาย 

246492 การศึกษาอิสระ 6 246492 การศึกษาอิสระ 6 

246493 การฝึกงาน 6 - - - 
246494 สหกิจศกึษา 6 246494 สหกิจศกึษา 6 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

โดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

************************************** 

 

รายนามผู้เข้าร่วมพิจารณาผลการวพิากษ์หลักสูตร 

 

 

เริ่มพิจารณาผลการวิพากษ์หลักสูตร เวลา  10.00  น. 

เนื่องจากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร      

บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของเล่ม

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2560 โดยได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน เพื่อให้มหาวิทยาลัย

พะเยาได้ด าเนินการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในรูปแบบการจัดส่งเล่มทาง

ไปรษณีย์และให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

ทางสาขาวิชาวัสดุศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อด าเนินการ

พิจารณาผลการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผลการวิพากษ์  จากผู้ทรงคุณวุฒิและผลการปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังตอ่ไปนี้

 1. ดร.อารักษ์ กลิ่นบ ารุง ประธานกรรมการ 

 

 

2. ดร.กัลยา จ าปาทอง 

3. ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี 

กรรมการ 

กรรมการ 

 4. ดร.สรชัย ค าแสน กรรมการ 

 5. นายมนัส ใจมะสิทธิ ์  กรรมการ 
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สรุปผลการพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

1.1. รหัสและชื่อหลักสูตร

     

1.2. ช่ือปริญญาและ

สาขาวิชา   

1.3. วิชาเอก  

   

1.4. จ านวนหน่วยกิตที่

เรียนตลอดหลักสูตร 

1.5. รูปแบบของหลักสูตร

    

1.6. สถานภาพของ

หลักสูตรและการ

พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

หลักสูตร 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

                                    

คงเดิม 

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ
ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

 

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

          ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

1.7. ความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

1.8. อาชีพที่สามารถ

ปฏิบัติได้หลังส าเร็จ

การศกึษา 

1.9. ช่ือ–สกุล เลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

และคุณวุฒิการศกึษาของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร 

1.10. สถานที่จัดการเรียน

การสอน   

1.11. สถานการณ์

ภายนอกหรือการพัฒนาที่

จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา

ในการวางแผนหลักสูตร 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

 

 

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

 

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ

 

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุต ิ
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

   1.11.1 สถานการณ์หรอื

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   1.11.2 สถานการณ์หรอื

การพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

1.12. ผลกระทบจากข้อ 

11.1 และ 11.2 ต่อการ

พัฒนาหลักสูตร และ

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

1.12.1 การพัฒนา

หลักสูตร  

 

1.12.2 ความเกี่ยวพันกับ

พันธกิจของสถาบัน 

 

1.13.ความสัมพันธ์กับ

หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

คณะ/ สาขาวิชาอื่นของ

สถาบัน 

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1.  ปรัชญา ความส าคัญ

และวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร  

   

   2.1.1 ปรัชญาของ

หลักสูตร   

   

   

   2.1.2 ความส าคัญ 

   

   2.1.3 วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร  

2.2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

ข้อเสนอแนะมดีังตอ่ไปน้ี 

ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ มี

ข้อเสนอแนะในข้อที่2.2 

แผนพัฒนาปรับปรุง ใน

ข้อที่ 2.2.3 ซึ่งเป็นส่วนท่ี

เกี่ยวข้องการสนับสนุนให้

นิสิตได้ท างานวิจัย โดย

การฝึกภาคสนาม ได้แก่ 

การศึกษาอิสระ  การ

ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

นั้นทางหลักสูตรได้มีการ

ประเมินวิเคราะห์หรือไม่

ว่า นิสิตท่ีได้ท าการวิจัย

ใ นรายวิ ช าการศึกษา

ท่ีประชุมเห็นควรให้มีการคงรายวชิาการศึกษาอสิระและสหกิจศึกษา เนื่องจากนิสิตสามารถฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถ

เรียนรู้ระบบการท างานจริงจากการเรียนในรายวิชาดังกล่าวนี้และได้เห็นควรให้มีการยกเลิกรายวิชาฝึกงาน แต่ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติหาก

นสิิตตอ้งการฝึกทักษะผ่าน การฝึกงานก็สามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียน แตใ่ห้อยูใ่นดุลย์พินิจของหลักสูตร และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาของนสิิตรายนัน้แทน 

 

 
     ท่ีประชุมเห็นควรตอ่การส่งเสรมิให้บัณฑิตมทัีศนคติท่ีด ีโดยน ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาสอดแทรกเพ่ือให้นสิิตมทัีศนคติท่ีดี เชน่ การ

น าผลการฝึกปฏบัิตสิหกิจศกึษาของนิสติรุ่นพี่มาเล่าให้นสิิตรุ่นนอ้งได้รับทราบ ในระหว่างการเรียนในแตล่ะรายวชิาเป็นต้น 

 

 

-หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความตอ้งการและท าแผนครุภัณฑเ์พื่อการเรียนการสอน 

-กรณท่ีีไม่สามารถจัดสรรได้ตามปีงบประมาณนั้นๆ หลักสูตรจะมกีารจัดกจิกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้นสิิตได้เรียนรู้การใชเ้ครื่องมือท่ีมี

ราคาแพง กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

   2.2.1. ปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ. ก าหนด โดย

จัดให้มกีารเรียนการสอน

ที่มเีนือ้หาที่สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา และความตอ้งการ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ 

   2.2.2. พัฒนาการ

จัดการเรยีนการสอนให้

บัณฑติมคีุณภาพที่พึง

ประสงค์ 

   2.2.3. สนับสนุนให้นสิิต

ได้ท าวจิัยที่มพีืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตร์ 

อิสระ ฝึกงาน และสหกิจ

ศึกษาได้ผลลัพธ์อย่างไร 

ก า ร ด า เ นิ น ง า น มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ นิ สิ ต

แตกตา่งกันอย่างไรบ้าง  

มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 2 

ประเด็น คือ 

1) ในส่วนของภาคเอกชน

นั้น  มีความต้องการ

บุคลากรท่ีมีพื้นฐานท่ีดี

แ ล ะ ค่ อ น ข้ า ง แ น่ น 

ส า ม า ร ถ ท่ี จ ะ

ประยุกต์ใช้ความรู้เข้า

กับงานได้อย่างรวดเร็ว 

มีความใฝ่ รู้  ตั้ ง ใจใน

การเรียนรู้ ที่ส าคัญคือ 

“ ทัศนคติส าคัญกว่า
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

   2.2.4. สนับสนุนให้นสิิต

มีสว่นร่วมในกิจกรรม

บริการวิชาการแก่ชุมชน 

   2.2.5. สนับสนุนให้นสิิต

ตระหนักถึงความส าคัญ

และรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและ

อนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

ความเก่ง” ถ้าสามารถ

ผลิต บัณฑิต ท่ี ท้ัง เก่ ง

และดีได้ จะเป็นผลดี

กั บ นิ สิ ต ท่ี ส า เ ร็ จ

การศึกษาเ ป็นอย่าง

มาก  

2) เร่ืองงบประมาณ และ

เคร่ืองมือต่างๆ มีความ

เพียงพอส าหรับการ

จัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรหรือไม่ 

และนสิิตสามารถลงมือ

ปฏิบัติได้เต็มท่ีหรือไม่ 

และทางหลั กสู ตรมี

วิ ธี ก า ร แ ก้ ปัญห า นี้

อย่างไร 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

3.1. ระบบการจัดการศกึษา

    

3.2. การด าเนินการ

หลักสูตร   

   3.2.1 วัน-เวลาในการ

ด าเนนิการเรียนการสอน 

   3.2.2 คุณสมบัติของผู้

เข้าศกึษา 

   3.2.3 ปัญหาของนสิิต

แรกเข้า 

   3.2.4 กลยุทธ์ในการ

ด าเนนิการเพื่อแก้ไข

ปัญหา/ ขอ้จ ากัดของนสิิต

ในข้อ 3.2.3  

   

   3.2.5  แผนการรับนิสิต

และผู้ส าเร็จการศกึษาใน

ระยะ 5 ปี 

ข้อเสนอแนะมดีังตอ่ไปน้ี 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิมี

ข้อเสนอแนะในขอ้ท่ี .32 

การด าเนินการหลกัสูตร 

ในข้อท่ี.3 2.1 วันเวลา-

ในการเรียนการสอน 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีประเด็น

สงสัยวา่การปรับตาม 

AEC ไดม้กีารวิเคราะห์

ข้อดี -ข้อเสียของการปรับ

การเรียนการสอนตาม 

AEC หรือไม่ อย่างไร 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิมี

ข้อเสนอแนะในขอ้ท่ี 

.32.4 กลยุทธ์ในการ

ด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหาข้อจ ากัดของนิสิต/

ในข้อ .32.3 ซึ่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิเน้นที่ปัญหา

ได้มีการวิเคราะห์ขอ้ดี-ข้อเสียของการปรับการเรียนการสอนตาม AEC แลว้ แต่หลักสูตรไมส่ามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนตารางได้เอง ซึ่ง

จะยดึตามปีปฏทิินการศึกษาที่มหาวทิยาลัยพะเยาก าหนด 

 

- หลักสูตรมีรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเลือกที่ท าให้นสิิตสามารถพัฒนาทกัษะด้านการค านวนและภาษาอังกฤษ เช่นรายวิชา 

ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม (Ready English : 001102) , 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English : 001103), 

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า (Step UP : 001204), 

คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I : 241111), 

คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II : 241111) 

ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนีไ้ดร้ะบุในกลุ่มรายวิชาบังคับในหลักสูตรแล้ว  

 
- การประเมินผลทักษะด้านภาษานั้นหลักสูตรยึดตามเกณฑ์การสอบประเมินที่มหาวทิยาลัยพะเยาได้มีการก าหนดไว้ ส่วนการประเมินผลทักษะด้านการค านวน

ไดม้ีการลองประเมินในแต่ละรายวิชาและหลกัสูตรได้เพิ่มการสอบประมวลความรู้ โดยใช้ข้อสอบที่ออกโดยคณาจารย์จากต่างสถาบันทีม่ีการเรียนการสอนใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้วย,เพื่อเตรยีมความพร้อมให้นสิิตได้เตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติสหกิจศกึษา 

 

 

 

 

รายวชิาศกึษาท่ัวไปท่ีปรากฎในเล่มหลักสูตร จ านวนท้ังสิ้น      30 หน่วยกิต ได้ถกูก าหนดตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

   3.2.7 ระบบการศกึษา 

   3.2.8 การเทียบโอน

หนว่ยกิต รายวิชา และ

การลงทะเบียนเรียนข้าม

มหาวิทยาลัย 

3.3. หลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอน   

   3.1  หลักสูตร  

  

      3.3.1.1 จ านวนหน่วย

กิต  

      3.3.1.2 โครงสร้าง

หลักสูตร 

      3.3.1.3 รายวิชา 

  

      3.3.1.4 แผนการ

ศกึษา   

ของนิสิตแรกเข้า คือ มี

ความรู้พื้นฐานไม่เท่ากัน 

และทักษะด้านการ

ค านวณและภาษาอังกฤษ

ต่ า โดยที่หลักสูตรมกีล

ยุทธ์ในข้อ 3. 2.4 คือ การ

จัดให้มีการเรียนการสอน

ในรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะ

ทางด้านการค านวณ และ

ทักษะภาษาองักฤษ 

พร้อมกับการให้ค าแนะน า

การอา่นหนังสือ ต ารา 

บทความ หรือ เอกสารที่

มีภาษาอังกฤษตามความ

เหมาะสมนั้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสงสัยวา่

การจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นทักษะด้านการ

ค านวณและภาษาอังกฤษ

นั้น อยู่ในรายวิชาบังคับ

 

-ได้มีการเพิ่มรายวชิาสารเตมิแต่งในกระบวนการทางพอลเิมอร์ (246442) 

เนื้อหาเกี่ยวกับการหาคุณลักษณะเฉพาะของพอลเิมอร์ได้ระบุไวใ้นรายวชิาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิต (246241) แล้ว จึงไมม่กีารเพิ่ม

รายวชิาดังกลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการวพิากษไ์ด้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการระบุรายวชิาเอกเลอืกไว้จ านวน 5 รายวชิา แตใ่ห้ความเป็นอิสระในการเลอืกลง

รายวชิาเอกเลอืกกับนสิิต เพื่อจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระการเรียนของนสิิตในแต่ละภาคการศึกษา 

 

 

 

 

หลักสูตรได้มีการติดตามและประชุมวิพากษ์ผลการเรียนเป็นระยะ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีท าให้นิสิตในแต่ละปีการศึกษามีผลการเรียนท่ีผ่าน

เกณฑ์ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

      3.3.1.5 ค าอธิบาย

รายวิชา  

          3.3.1.6 

ความหมายของเลขรหัส

รายวิชา  

          3.3.2  ช่ือ สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน ต าแหน่ง และ

คุณวุฒิของอาจารย์ 

             3.3.2.1 อาจารย์

ประจ าหลักสูตร  

            3.3.2.2 อาจารย์

ประจ าและอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

   

             3.3.2.3 อาจารย์

พิเศษ  

 

ด้วยหรือไม่ และควรจัด

ให้มีการสอบประเมินผล

ทักษะด้านการค านวณ

และทักษะภาษาองักฤษ

กับนิสิตด้วย 

 

 

3. ผู้ทรงคุณวุฒมิี

ข้อเสนอแนะในข้อท่ี 

3.3 หลกัสูตรและ

อาจารย์ผู้สอน ดังนี ้

3.1 หมวดวชิาศึกษา

ท่ัวไป จ านวน 30 

หนว่ยกิต  

- ในรายวชิาศึกษา

ท่ัวไปบังคับและ

ศกึษาท่ัวไปเลอืก

หลักสูตรได้มีการเพิ่มรายวชิาอุตสาหกรรมการสกัด (246352) เพื่อให้นสิิตได้เลอืกเรียนเป็นรายวิชาเอกเลือกเพ่ิมเตมิ ในกรณีท่ีมีความ

สนใจทางด้านอุตสาหกรรมเคมี 
 

 

หลักสูตรได้ระบุให้มีรายวิชาเอกบงัคบั 2 รายวิชา ไดแ้ก่ รายวิชาเคร่ืองมือและการหาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 (246401) ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกีย่วข้องกับเคมี

วิเคราะห์และการวิเคราะห์วัสดุในเชงิคุณภาพและปริมาณทางเคมี นอกจากนียั้งมีรายวิชาอุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส (246301) ทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกบั

เทอร์โมไดนามิกส์ และเพิม่เติมรายวชิาเอกเลือก ไดแ้ก่ รายวิชาอุตสาหกรรมการสกัด (246352) ซึ่งจะมีเนื้อหาพืน้ฐานที่เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการ (Unit operation)  

 

หลักสูตรยังมีขอ้จ ากัดเกี่ยวกับบุคลากร ท่ียังไมส่ามารถเปิดรายวชิาท่ีเกี่ยวกับการบริหารและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม แตใ่ช้

กระบวนการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นสิิตได้เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานภายนอก เพื่อให้นสิิตได้เรียนรู้การท างานในรูปแบบของ

องคก์ร ซึ่งจะท าให้นสิิตมคีวามเข้าใจมุมมองของการเป็นเจ้าของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมได้เบือ้งต้น และนสิิตสามารถเลอืกลงรายวชิา

เลอืกเสรีท่ีเกี่ยวกับบริการและเศรษฐศาสตร์ ท่ีเป็นรายวิชานอกหลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนได้ 
 

-หลักสูตรได้ระบุให้มรีายวชิาเลอืกเสรี เพื่อให้นสิิตสามารถลงเรียนรายวชิาท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการสืบค้นขอ้มูลได้ 
 

 

 

พจิารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  องค์ประกอบ

เกี่ยวกับประสบการณ์

ภาคสนาม 

 (การฝึกงาน

หรอืสหกิจศกึษา) 

3.5. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับ

การท าโครงงานหรอื

งานวิจัย 

นั่นคือ ก าหนดให้

เรียนทุกรายวชิา

ใชห่รือไม่ 

 

3.2 หมวดวชิาเฉพาะ 

จ านวน 85 หนว่ย

กิต  

- รายวชิาพอลิเมอร์

และกระบวนการ

ผลิต (246241) 

ควรเพิ่มสว่นของ

การทดสอบคุณ

ลักษณะเฉพาะ 

เชน่ สมบัตทิาง

กายภาพ สมบัติ

ทางกล รวมท้ัง

กรรมการหลักสูตรได้พิจารณาแลว้ พบวา่เนือ้หาในรายวชิาเคมี          ของวัสดุ (246201) ไมม่คีวามซ้ าซ้อนมากกวา่รอ้ยละ 50 แตเ่นื่องจาก

ตอ้งใชเ้นื้อหาบางสว่นเป็นพืน้ฐานที่แสดงความเชื่อม โยงของหัวข้อตา่งๆในรายวชิาจึงพจิารณาให้คงรายวชิาดังกลา่วนี้ไว้ แตม่กีารปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิาให้มคีวามเหมาะสมและมีประโยชนต์อ่การเรียนในหลักสูตรมากขึ้น 

 

 

พจิารณาและเห็นควรปรับแก้ไขตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒเิสนอแนะ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อแก้ไข 1: 

   (เดิม)Ceramics and Ceramic Processing 

  (ใหม)่ Ceramics and Ceramics Processing 

ข้อแก้ไข 2:  

 (เดิม) processing               

 (ใหม)่ forming 

ข้อแก้ไข 3:  

 (เดิม) ceramics products     

 (ใหม)่ ceramic products 

ข้อแก้ไข 4:  

 (เดิม) baking           

 (ใหม)่ drying 

ข้อแก้ไข 5:  

 (เดิม) ceramics operation       
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 เทคนิคการขึ้นรูป

ทางพอลเิมอร์  

- ควรเพิ่มรายวชิา

สารเตมิแต่ง

ส าหรับพอลิเมอร์ 

(Additive for 

Polymer) 

- ควรเพิ่มรายวชิา

การหา

คุณลักษณะ

เฉพาะของพอลิ

เมอร์ 

 

- ส าหรับราย

วชิาเอกเลอืกนัน้ 

แมว้า่จะมีการ

ปรับเพิ่มจ านวน

 (ใหม)่ ceramic laboratories 
 

 

 

พจิารณาปรับแก้ได้ตามขอ้เสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

รายวชิาจาก 3 

รายวชิาใน

หลักสูตร พ .ศ .

2555 เป็น 5 

รายวชิาใน

หลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ . 2559 แลว้

นัน้ ผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบวา่มี

ความนา่สนใจ 

และเป็นไปได้

หรือไมท่ี่เพิ่ม

จ านวนให้

มากกวา่ 5 

รายวชิา 

 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบวา่
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

โดยรวมแล้ว

หลักสูตรมคีวาม

นา่สนใจ และ

ครอบคลุม ถ้า

นสิิตสามารถสอบ

ได้ครบตามท่ี

ก าหนดไว้จรงิ 

 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอแนะวา่ควร

เพิ่มรายวชิาท่ี

เกี่ยวข้องทาง

อุตสาหกรรมเคมี

ในกลุ่มวชิาท่ัวไป

ทางอุตสาหกรรม

เคมีและ

เทคโนโลยวีัสดุ 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

เพื่อให้สอดคล้อง

กับช่ือหลักสูตร 

ซึ่งปรากฏเพียง

แค่ 1 รายวชิา  

 

- ในรายวชิาเอก

บังคับควรให้นิสติ

ได้เตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่

อุตสาหกรรมเคมี 

ดังนัน้ควรให้มี

รายวชิาท่ี

เกี่ยวข้อง เชน่ เคมี

วเิคราะห์ และ

ความรู้พืน้ฐาน

ทางเทอร์โม

ไดนามกิส ์ และไค

เนติกส ์ หรือ
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

รายวชิาท่ี

เกี่ยวข้องกับ Unit 

Operation เพื่อให้

นสิิตสามารถ

น าไปประยุกตใ์ช้

ในอุตสาหกรรม

ได ้

 

- ในรายวชิาเอก

เลอืกควรจะมี

รายวชิาท่ีเกี่ยวกับ

“การบริหารและ

เศรษฐศาสตร์

อุตสาหกรรม” 

เพื่อสร้างจุดเด่น

ของหลักสูตร และ

เพิ่มโอกาสในการ
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ได้งานท าของ

บัณฑิต 

 

 

 

 

- ควรเพิ่มรายวชิา 

e-Learning 

เพื่อให้นสิิตได้

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง และให้

สอดคล้องกับการ

เรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

- รายวชิา Wear 

)246313) ควร
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ปรับชื่อเป็น การ

สึกหรอของวัสด ุ

)Wear of 

Materials) 

 

- รายวชิาเคมีของ

วัสดุ (246201) 

เนื้อหาบางสว่น

ซ้ าซ้อนกับหลัก

เคมี ค าอธิบาย

รายวชิาจะเป็น

เคมีพืน้ฐาน นา่จะ

ปรับเนื้อหา

พื้นฐานใหไ้ป

สอดคล้องกับการ

น าความรู้ไปใชต้อ่

ในรายวชิา

เครื่องมือและการ
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หาลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ 2 

(246401) เพราะ

รายวชิานีม้เีนื้อหา

เกี่ยวข้องกับ

เครื่องมือหลาย

ชนิดและมี

ปฏบัิตกิาร อาจ

ท าให้เวลาในการ

เรียนการสอนจะ

ไมเ่พยีงพอ 

 

- รายวชิาเซรามิกส์

และกระบวนการ

ผลิต (246231) 

ควรปรับชื่อและ

ค าอธิบายท่ีเป็น
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

- การปรับแก้ไขในสว่น

ของการจัดพิมพ ์เช่น 

การเวน้วรรค 

ตัวสะกด เคร่ืองหมาย

วรรคตอน มีเพิ่มเตมิ

ดังเอกสารหลักสูตร 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

4.1. การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของ

นิสติ  

4.2. การพัฒนาผลการ

เรียนรู้ในแตล่ะด้าน  

4.3. แผนที่แสดงการ

กระจายความรับผดิชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 มขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

- นอกเหนือจาก

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ต ามกรอบมาตรฐ า น

คุ ณ วุ ฒิ  5 ด้ า น แ ล้ ว 

หลักสูตรควรจะใชผ้ลการ

ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต

และศิษย์เก่า เพื่อน ามา

ป รั บ กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

หลักสูตร และสร้างอัต

ได้มีการมีการทบทวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใชข้้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าในการ ปรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะ

ในการท างาน โดยขอความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ในการจัดอบรม เช่น ทักษะเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น,

ทักษะในด้านภาษาอังกฤษ  

 

ท่ีประชุมได้มมีตใินการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลอืกนสิิตในการท าโครงงานสหกิจศึกษาดังนี้  

-ตอ้งมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.75 

-ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สหกิจศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้คือ ไม่มีผลการเรียนท่ีติดF,ไม่ตกแผน และ มีชั่วโมงกิจกรรมสห

กิจฯ ครบ 30 ชั่วโมง 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ลั กษณ์ ขอ ง บัณฑิ ต ใน

หลักสูตรนี้ 

 

- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ

เสนอแนะให้หลักสูตรมี

กระบวนการหรือขั้นตอน 

ข้อก าหนดในการคัดเลอืก

นิสิตในโครงการสหกิจ

ศกึษาอย่างไรบ้าง 

 

 

 

 

- การก าหนดกล

ยุทธ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของอาจารย์ผู้ สอน ใน

ร ายวิ ช า นั้ น ๆ  โ ดย ใ ห้
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้

ใน Curriculum Mapping  

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

5.1. กฎระเบียบหรอื

หลักเกณฑ์ในการให้ระดับ

คะแนน   

   

5.2. กระบวนการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

ของนสิิต  

    

5.3. เกณฑ์การส าเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตร 

มขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอแนะให้มี

กระบวนการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรู้ของนสิิต และมี

การทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษก่อนเข้า

หลักสูตร และก่อน

ส าเร็จการศึกษา เพื่อ

เป็นการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของ

นสิิต 

 

 

หลักสูตรได้ก าหนดให้มกีารจัดสอบทบทวนความรู้ของนสิิตชัน้ปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 2  

ส่วนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้ท าการจดัสอบให้กับนสิิตชัน้ปีท่ี4 ทุกปี 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

6.1. การเตรียมการ

ส าหรับอาจารย์ใหม ่   

6.2. การพัฒนาความรู้

และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

   
 

 

 

 

 

มขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ

ให้อาจารย์ควรจะได้มี

โอกาสได้ปฏิ บัติงาน

จ ริ ง ใ น

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อ

น าประสบการณ์และ

โ จทย์ วิ จั ย จ ริ ง จ า ก

ภาคอุตสาหกรรมมา

พัฒนาความ รู้  และ

งานวจิัยของนิสติ 

เนื่องจากอาจารยใ์นสาขาวิชามี 5 ท่าน การไปปฏบัิติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมอาจมีผลกระทบกับการเรียนการสอน ดังนั้นท่ีประชุมจึง 

มแีผนจะจัดท าโครงการส าหรับอาจารย์ เพื่อฝึกปฏิบัตใินโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก,วสิาหกิจชุมชน โดยมีระยะเวลาไมเ่กิน 1 สัปดาห์ 

 

 

 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1. การบริหารหลักสูตร  

   

7.2. การบริหารทรัพยากร

การเรียนการสอน  

มขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ ห้

ข้ อ สั ง เ ก ต ว่ า  ก า ร

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

ในด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรนั้นท่ีประชุมมีความเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการด าเนินงานหลักสูตร วท.บ

(อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) อยู่ภายใต้การดูแลและการบริหารจักการของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีนโยบายให้ความส าคัญกับ

การประกันคุณภาพหลักสูตรท้ังนี้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรจะพิจารณาจากการเชื่อมโยงกิจกรรมเสริมหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัยพะเยา ตามบริการของหลักสูตร 
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ร่างหลักสูตร 
ข้อวพิากษ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

7.3. การบริหาร

คณาจารย์    

7.4. การบริหารบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ

สอน  

7.5. การสนับสนุนและ

การให้ค าแนะน านิสติ  

7.6. ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน สังคม และ

หรอืความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิต  

7. 7 .  ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร

ด า เ นิ น ง า น  ( Key 

Performance Indicators)  

การศึกษานั้นเป็นสิ่งท่ี

จ าเป็นต้องมี แต่ถ้าไม่

สามารถสร้างสมดุล

ระหว่างงานเอกสารใน

ส่วนของการประกัน

คุณภาพตา่งๆ และการ

พัฒนาอาจารย์ในส่วน

ของงานวิจัยและงาน

สอน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน าไป

พั ฒ น า นิ สิ ต  ห า ก

อาจารย์ ต้ อ งม าท า

ระบบต่างๆ ท่ีมากมาย

แล้ว จะท าให้เกิดการ

เ รียนการสอนท่ีดี ได้

หรือไม ่
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นางสาวกัลยา จ าปาทอง 

Miss. Kanlaya  Jumpatong 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวกัลยา จ าปาทอง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 ตอ่ 1745  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 

ผลงานวิชาการ  

Chalida Phungpanya, Theeraphan Machan, Patcharee Pripdeevech, Chalermporn Thongpoon and 

Kanlaya Jumpatong. (2013). Chemical Compositions and Antibacterial Activity of 

Plectranthus Rotundifolius Extracts. Pure and Applied Chemistry International 

Conference. p793-795.  
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ผลงานวิจัย  

การแยกและศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากต้นมะคังแดง (Dioecercis erythroclada (Kurz) 

Tirveng.) และมะคังขาว (Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre ) ในพื้นที่

อนุรักษ์พันธุ กรรมพืช, ทุนจากงบแผ่นดนิมหาวิทยาลัยพะเยา, ด าเนนิการปี 2557 

โครงการการผลิตสารสีจากเชื้อราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ, ทุนจากงบแผ่นดินมหาวิทยาลัย

พะเยา, ด าเนนิการปี 2557 

โครงการการพัฒนาสารสีธรรมชาติจากเชื้อราในรูปแบบผงเพื่อเป็นสีย้อมเส้นใยฝ้า , ทุนจากงบ

แผ่นดนิมหาวิทยาลัยพะเยา, ด าเนนิการปี 2557 

หมู่บ้ านทอผ้าไทลื้อ  บ้ านทุ่ งมอก ( โครงการหมู่บ้ านแม่ข่ าย  และเทคโนโลยี ) ,  ทุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์, ด าเนนิการในชว่งปี 2555-2559      

การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากผักหวานป่า (Melientha 

suavis Pirre.) , ทุนจากงบแผ่นดนิมหาวิทยาลัยพะเยา, ด าเนนิการปี 2558 
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ประวัติ 

นายมนัส ใจมะสิทธิ์ 

Mr. Manat Jaimasith 

 

ชื่อ-สกุล นายมนัส ใจมะสิทธิ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35103001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 ตอ่ 1787 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วัสดุศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 

ผลงานวิชาการ  

Wanrudee Kaewmesri, Manat Jaimasith, Jutamart Chiangyen, Issara La-un, Niran Boontunsen, 

and   Sorachai Kamsan. (2016). Fabrication and Characterization of Polymeric-Coated 

Glass by Conventional and Spin-Coating Methods.  Proceedings.  the 8th Science 

Research Conference. Science and Technology to Innovation. University of Phayao at 

Phayao. Thailand. 30th-31st May, p.135-143. 

Wanrudee Kaewmesri, Manat Jaimasith and Niran Boontunsen.  ( 2016) .  An Improvement of 

Impact Strength of Glass with the Poly(vinyl formal) Coating via the Conventional and 

Spin-Coating Methods.  Oral presentation and Innovative Showcase.  International 
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Technology Exhibition and Networking Event for Surface Treatment. Paints & Coating 

Solution-4th Edition. BITEC. Bangkok. Thailand. 22nd – 25th Jun. 

Manat Jaimasith, Jutamart Chiangyen, Niran Boontunsen, Sorachai Kamsan and Wanrudee 

Kaewmesri.  ( 2016) .  Study of Parameters in Spin-Coating on Spinning Patterns of 

Coating Layer on Glass Surface.  Poster Presentation.  the 8th Science Research 

Conference. Science and Technology to Innovation. University of Phayao at Phayao. 

Thailand, 30th-31st May, p.144-150. 

Wanrudee Kaewmesri, Manat Jaimasith, Jutamart Chiangyen, Issara La-un, Niran Boontunsen, 

and Sorachai Kamsan. (2016). Fabrication and Characterization of Polymeric-Coated 

Glass by Conventional and Spin-Coating Methods.  Poster Presentation.  the 8 th 

Science Research Conference.  Science and Technology to Innovation.  University of 

Phayao at Phayao. Thailand. 30th-31st May, p.135-143. 

N. Kummoonin, M. Jaimasith, and W. Thiemsorn. (2014). Fabrication of Ceramic Floor Tiles from Industrial 

wastes. Suranaree journal of science technology. Vol. 21(2),p. 65-77. 

T. Poungkaew , M. Jaimasith, P. Leowkijsiri, and W. Thiemsorn. (2014). Industrial Soda-Lime-

Silica Sheet Glass Hardened by Zirconia-Reinforced Inorganic Coating. TNI Journal of 

Engineering and Technology.Vol.2(1). p. 6-10. 

 

อนุสิทธิบัตร 

นายณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์ นายวรพงษ์ เทียมสอน นายมนัส ใจมะสิทธิ์ นายธรณินทร์ ไซยเรืองศรี 

“แก้วยึดประสานส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง” เลขที่ 5170 กรม

ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันออกสิทธิบัตร 18/12/2552 วันหมดอายุ 

18/12/2556  
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ประวัติ 

นางวรรณฤดี แก้วมีศรี 

Mrs.Wanrudee  Kaewmesri 

 

ชื่อ-สกุล นางวรรณฤด ีแก้วมีศรี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36099004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 ตอ่ 1787 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ  

Manat Jaimasith, Jutamart Chiangyen, Niran Boontunsen, Sorachai Kamsan and Wanrudee 

Kaewmesri.  (2016) .  Study of Parameters in Spin-Coating on Spinning Patterns of 

Coating Layer on Glass Surface. Proceedings. the 8th Science Research Conference  

30th-31st May 2016.  Science and Technology to Innovation.  University of Phayao 

,Phayao Thailand, p. 144 – 150 . 

Wanrudee Kaewmesri, Manat Jaimasith, Jutamart Chiangyen, Issara La-un, Niran Boontunsen, 

and   Sorachai Kamsan. (2016). Fabrication and Characterization of Polymeric-Coated 

Glass by Conventional and Spin-Coating Methods.  Proceedings, the 8th Science 
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Research Conference 30th-31st May 2016.Science and Technology to Innovation. 

University of Phayao, Thailand, p.135 – 143 . 

Wanrudee Kaewmesri, Manat Jaimasith and Niran Boontunsen.  ( 2016) .  An Improvement of 

Impact Strength of Glass with the Poly(vinyl formal) Coating via the Conventional and 

Spin- Coating Methods.Oral presentation and Innovative Showcase.  International 

Technology Exhibition and Networking Event for Surface Treatment. Paints & Coating 

Solution-4th Edition 22nd – 25th Jun Bangkok Thailand. BITEC. 

Punyisa Junsom, Monchaya Songsaart and Wanrudee Kaewmesri. (2015). Influence of Bamboo 

Sawdust as Reinforcement on the Characteristics of Starch-Based Composite Films. 

Oral Presentation, the 7th Science Research Conference 2015.  Science and 

Technology to Innovation. Naresuan University ,Phisanulok, Thailand,  

Monchaya Songsaart, Punyisa Junsom and Wanrudee Kaewmesri. (2015). Influence of Surface 

Modification of Reinforcement on the Characteristics of Starch- Based Composite 

Films.  Oral Presentation.  the 7th Science Research Conference 2015.  Science and 

Technology to Innovation 30th-31st Mar.Naresuan University , Phisanulok , Thailand.  

Issara La-un and Wanrudee Kaewmesri. (2015). Preparation and Characterization of Polymeric 

Coating for Impact Improvement of Glass.  Oral Presentation, the 7 th Science 

Research Conference 2015. Science and Technology to Innovation 30th-31st Mar. 

Naresuan University , Phisanulok , Thailand. (honorable mention) 
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ประวัติ 

นายสรชัย  ค าแสน 

Mr.Sorachai  Khamsan 

 

ชื่อ-สกุล นายสรชัย  ค าแสน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36707006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 ตอ่ 1730 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ  

Manat Jaimasith, Jutamart Chiangyen, Niran Boontunsen, Sorachai Kamsan and Wanrudee 

Kaewmesri.  ( 2016) .  Study of Parameters in Spin-Coating on Spinning Patterns of 

Coating Layer on Glass Surface. Proceedings. the 8th Science Research Conference  

30th-31st May 2016.  Science and Technology to Innovation.  University of Phayao 

,Phayao Thailand, p.144 – 150 . 

Wanrudee Kaewmesri, Manat Jaimasith, Jutamart Chiangyen, Issara La- un, Niran Boontunsen, 

and   Sorachai Kamsan.  ( 2016) .  Fabrication and Characterization of Polymeric-

Coated Glass by Conventional and Spin-Coating Methods.  Proceedings, the 8th 
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Science Research Conference 30th- 31st May 2016. Science and Technology to 

Innovation. University of Phayao, Thailand, p.135 – 143 . 

Sorachai Khamsan, Boonsom Liawruangrath, Saisunee Liawruangrath, Aphiwat 

Teerawutkulrag, ( 2012) .  Stephen G.  Pyne and Mary J.  Garson.  The isolation of 

bioactive flavonoids from Jacaranda obtusifolia H.  B.  K.  ssp.  rhombifolia (G.  F.  W. 

Meijer) Gentry. Acta Pharm. 62(2), p.181-190. 
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ประวัติ 

นายอารักษ์ กลิ่นบ ารุง 

Mr.Arrak Klinbumrung 

 

ชื่อ-สกุล นายอารักษ์ กลิ่นบ ารุง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35308004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 ตอ่ 1805 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วัสดุศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ  

Arrak Klinbumrung, Titipun Thongtem, Somchai Thongtem, ( 2014) .  Characterization and gas 

sensing properties of CuO synthesized by DC directly applying voltage, Applied 

Surface Science, p.640–646. 

Nuengruethai Ekthammathat, Anukorn Phuruangrat, Thirawit Phonkhokkong, Wachiraporn 

Maisang, Patcharanan Junploy, Arrak Klinbumrung, Somchai Thongtem and Titipun 

Thongtem. (2016). Sonochemical synthesis, characterization and magnetic properties 

of Mn-doped ZnO nanostructures. Rare Metals, p.1-6.  
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Arrak Klinbumrung, Titipun Thongtem, Anukorn Phuruangrat and Somchai Thongtem, ( 2016) . 

Optical and ammonia sensing properties of SnO2 nanoparticles synthesized  

by microwave plasma.  Japanese Journal of Applied Physics 5 5 , 

http://doi.org/10.7567/JJAP.55.085001 
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