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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ–สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ผสู้ อน
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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มหาวิทยาลัยพะเยา
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ(อังกฤษ)

:

0805
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเคมี และ
เทคโนโลยีวัสดุ
Bachelor of Science Program in Chemical Industry and Materials
Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
Bachelor of Science (Chemical Industry and Materials
Technology)
B.Sc. (Chemical Industry and Materials Technology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 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
รับนิสิตไทยหรือนิสติ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ใ ห้ ป ริ ญ ญ า วิ ท ยา ศ า ส ตร บั ณ ฑิ ต ( อุ ต ส า ห ก ร ร ม เค มี แ ละ เ ท คโ นโ ลยี วั ส ดุ )
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ 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 อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวัสดุศาสตร์ ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต
8.2 นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์และทดสอบสมรรถนะของวัสดุ
8.3 เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม และประกั น คุ ณ ภาพ (Quality control and quality assurance) เพื่ อ
คัดเลือกและควบคุมการผลิต
8.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ ายวิจัย และพัฒนา(Research and development) ในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของ
ตลาด
8.5 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเครื่องมือวิเคราะห์ หรือตัวแทนจาหน่าย หรือผู้ประกอบการ
งานเช่น โรงผลิตเซรามิกส์ โรงงานแปรรูปวัสดุเป็นต้น
8.6 บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ
8.7 ศึกษาต่อในระดับสูงทางด้านเคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ วัสดุทาง
การแพทย์ วัสดุชวี ภาพ และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น
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9. ชื่อ–สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ–สกุล
ประจาตัว
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
ประชาชน
1

นางสาวกัลยา จาปาทอง

35101003xxxxx

อาจารย์

2

นางวรรณฤดี แก้วมีศรี

36099004xxxxx

อาจารย์

3

นายสรชัย คาแสน

36707006xxxxx

อาจารย์

4

นายอารักษ์ กลิ่นบารุง

35308004xxxxx

อาจารย์

5

นายมนัส ใจมะสิทธิ์

35103001xxxxx

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี
เคมี
วัสดุศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
เคมี
เภสัชศาสตร์
เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2546
2541
2550
2545
2543
2554
2548
2544

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557
2548
2545
2550
2542
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)1 ยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบกับสภาวการณ์ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาด้าน
ต่างๆ เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งในการกาหนด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการวางกรอบการพัฒนาโดยยึดกรอบแนวคิดและหลักการ ดังนี้
1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
จากการประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
การขยายตัวที่ดีเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งทาให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (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 ทาให้
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยหลุดลงมาเป็นประเทศรายได้
ระดับปานกลาง สาเหตุที่สาคัญมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง การลดลงของ
กาลังแรงงาน 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.25432557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพั ฒนาที่สูงกว่าไทย แม้ว่า
จะเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศกลับลดลง ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนั้นมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยแสดงเป็นแนวโน้มดังภาพที่ 1 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ ก ารลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมท าให้ ป ระเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ใน
1

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรกฎาคม ,2558
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ภาคอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 28.5 จากร้ อ ยละ 25.4 ในปี พ.ศ. 2533 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากใน
ภาคอุ ต สาหกรรมได้ มี ก ารสั่ ง สมองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ มี ก ารพั ฒ นาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิภ ายใต้ก ารบริ หารจัดการของเงินทุนต่ างชาติ มาเป็น อุตสาหกรรมพื้ น ฐาน
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติ
และของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยได้กลับ มาเป็นประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางขัน้ สูงได้

ภาพ 1 สถานการณ์สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศด้านเศรษฐกิจ2

อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีการชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพของกาลังแรงงาน
เป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity:
TFP) ที่ล ดลง ท าให้ค วามสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง ซึ่งสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.25452549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อให้เกิดการ
ขั บ เคลื่ อ นผลิ ต ภาพการผลิ ต ของปั จ จั ย การผลิ ต รวม (TFP) ประเทศไทยจะต้ อ งอาศั ย การผลิ ตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพิ่มการลงทุน
เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับ เคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน จากการจัดลาดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทยจาก World Economic
Forum (WEF) เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยจัดให้ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ ซึ่งอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต กับประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และในปีเดียวกันนี้ International
Institute for Management Development (IMD) ได้จัดลาดับให้ประเทศไทยอยู่ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้น
นา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business
2 ชุตินาฏ

วงศ์สุบรรณ ,บรรยายพิเศษ ทิศทางแผนพัฒนาเศ“รษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2559, กระทรวงแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ ,5 พฤศจิกายน 2558, ณ ห้องจอมพล ป พิบูลสงคราม ชั้น.5 กระทรวงแรงงาน
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2015) ในปี พ.ศ. 2558 โดยธนาคารโลกได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ที่ลาดับ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก
แม้ว่าการตาแหน่ งความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศไทยยั งปรับ ตั วได้ไ ม่ดีนัก แต่ก็ ยั งอยู่ใ น
ตาแหน่งตรงกลางขณะที่แนวโน้มความสะดวกในการเข้ามาลงทุนประกอบการในประเทศไทยก็ดูจะมี
ทิศทางที่ดีข้ึน โดยอาจสรุปมิตกิ ารเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ได้ดังภาพที่ 2 และ 3

ภาพ 2 มิตกิ ารเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1223

ภาพ 3 แนวโน้มและเป้าหมายเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 122

สาหรับสถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศมี
แนวโน้มการยกระดับดีขึ้น โดยการผนึกกาลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชนซึ่งสร้าง
ความมั่ น ใจด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรมมากขึ้ น แต่ ก็ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ าเมื่ อ

2

ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ,บรรยายพิเศษ ทิศทางแผนพัฒนา“เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2559, กระทรวงแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ ,5 พฤศจิกายน 2558, ณ ห้องจอมพล ป พิบูลสงคราม ชั้น.5 กระทรวงแรงงาน
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เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง และจากการจัดลาดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีโดย IMD พบว่า ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ลดลงจากเดิมในปี พ.ศ. 2551 อยู่ในลาดับที่ 37 เป็นลาดับที่ 47 ในปี พ.ศ. 2557 ขณะที่
ความพร้อมทางด้ านเทคโนโลยีของประเทศไทยก็ลดลงจากเดิมในปี พ.ศ. 2551 ในลาดับที่ 43 เป็น
ลาดับที่ 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
ตามลาดับ นอกจากนี้บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยยังมีจานวนไม่ เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยปี พ.ศ. 2556
บุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนามีจานวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ที่ ร ะดั บ 20-30 คนต่ อ ประชากร 10,000 คน จึ ง ควรที่ จ ะเร่ ง ส่ ง เสริ ม
นวัตกรรม และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
สามารถต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมและควรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น ทาให้เกิดการนานวั ตกรรมไปพั ฒนาสินค้า OTOP ให้ตรงกับความต้องการของตลาด การสร้าง
โอกาสทางตลาดสินค้า OTOP ทั้งภายในและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาควรเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างหลั ก สู ตรการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของแรงงานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วนั บว่า
เป็นการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information
Technology กั บ Operational Technology หรือที่เ รีย กว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เ น็ ต ที่
เชื่ อ มอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เช่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ รถยนต์ ตู้ เ ย็ น โทรทั ศ น์ และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นหากการผลิตปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน
ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมก็อาจจะทาให้ความสามารถในการแข่งขัน
ลดลงได้ ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร้างสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองก็มีเพิ่มสูงขึ้นด้วย พบว่าประเทศไทยมีอัตรา
การเกิ ด ขยะมู ล ฝอยเฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ วั น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จาก 1.04 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ วั น ในปี พ.ศ. 2553
เป็น 1.11 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2557 สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียง
ร้อยละ 19 และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้าง
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 ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง นอกจากนี้ประเทศไทยยัง
ประสบปัญหามลพิษทางอากาศโดยปัญหาที่สาคัญได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และอินทรีย์ระเหยง่าย
(VOCs) ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหามลพิษจากหมอกควันเกิดจากปริมาณรถยนต์จานวนมาก ไฟป่าทั้งจาก
ที่เกิดตามธรรมชาติและการเผาเพื่อทาการเกษตรประเภทพืชไร่ตามพื้นที่ราบสูง และรวมถึงการทาลาย
ป่ า จากการรุ ก ล้ าของการประกอบธุ ร กิ จ ที่ พั ก อาศั ย และบริ ก ารประเภทโรงแรม ขณะเดี ย วกั น
สถานการณ์คุณภาพน้าในช่ ว ง 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2557 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง
แหล่งน้าที่มีคุณภาพในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดนาเสียรวมของชุมชน มีจานวนไม่
เพียงพอต่อการบาบั ดนาเสียที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการขยายตัวและการเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบันมี
ปริมาณน้าเสีย จากชุมชน 10.3 ล้านลูก บาศก์เ มตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้าเสีย รองรับน้าเสียที่
เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีแนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 ร้อยละ 3.3 ต่อปี แต่พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอัตราการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มกี ารดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.1 ซึ่งนับเป็นภาคส่วนที่มคี วามสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศได้ ดังนัน้ ประเทศไทยควรเร่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การจัดการและส่งเสริม ดังนี้
1) ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
2) ส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain / Green Value Chain)
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3) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมให้เกิด
กลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้ าง
สะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤติ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตรายที่
เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ ให้ความรู้แก่ประชาชน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สัมพันธ์กับการพัฒนาด้านการ
วิจัยและเทคโนโลยี พบว่า ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาคุณภาพของสาธารณูปโภค เช่น การขนส่ง
แหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ และการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงโดยกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวั ตกรรมด้านพลั ง งานและ ICT อยู่ใ นระดับ ต่าและมี ข้อ จ ากั ด ยั งไม่สามารถพั ฒนาต่อยอดในเชิ ง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยในช่วงปี
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2583 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 16.2 เป็นร้อยละ 32.1 ดังภาพที่ 44

ภาพ 4 สัดส่วนวัยของประชากรในประเทศไทยเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประชาคมอาเซียน2

จากแนวโน้มสัดส่วนของวัยประชากรในประเทศสะท้อนให้เห็นถึงภาระการใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ประชากรวัยเด็กของประเทศ
ไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอัตราการเจริญพันธุ์รวมจะลดลงคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จะเหลือ
เพียง 1.3 คน ขณะเดียวกันกาลังแรงงานก็มีแนวโน้มลดลงโดยแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ซึ่งเป็นกลุ่มกาลังแรงงานที่มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญ
กับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพ และอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศใน
อนาคต โดยที่กาลังแรงงานเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี พ.ศ. 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี พ.ศ. 2557
2

ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณทิศทางแผนพัฒ“ บรรยายพิเศษ ,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2559, กระทรวงแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ ,5 พฤศจิกายน 2558, ณ ห้องจอมพล ป พิบูลสงคราม ชั้น.5 กระทรวงแรงงาน
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แม้ว่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2548-2557) แต่ยัง
ต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ และพบว่าแม้ว่าคนไทยจะได้รับ โอกา สทาง
การศึกษาสูงขึ้น โดยพิจารณาจากจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรวัย แรงงานอายุ 15-59 ปี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี แต่คุณภาพการศึกษายังอยู่
ในระดับที่ต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี พ.ศ. 2556 มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามการเข้าถึงโอกาสการศึกษาในระดับปริญญาตรียั งมีค วาม
แตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง ชนบท และระหว่างภูมิภาค โดยพบว่า กลุ่ม
ประชากรที่ มี ฐ านะความเป็ น อยู่ ที่ ดี ที่ สุ ด มี โ อกาสเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากกว่ า กลุ่ ม
ประชากรที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19 เท่า และนักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า
นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆ พบว่า ปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสั ตย์สุจริต และการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
เริ่มเสื่อมถอย สังคมคนไทยหันไปให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย
มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ และสังคมไทยมีแนวโน้ม
เป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมมากขึ้ น โดยเฉพาะการเข้ า มาของแรงงานต่ า งชาติ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การน าเอา
วัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังสามารถขับเคลื่อน
ตัวเองสู่การเป็นสังคมหรือชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนหรือพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณา
การเป็นแผนที่มีการเชื่อมโยงกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มกันจัดทากิจกรรมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แห่งในปี พ.ศ.
2555 เป็น 152,377 แห่งในปี พ.ศ. 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 สาหรับการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนั้น ทาได้โดยต้องมีการส่งเสริมให้ประชากรวัยเด็กได้มี
การพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน ส่วนประชากรในวัยเรียนควรให้มที ักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม สาหรับประชากรวัยแรงงานนั้นก็ควรให้ได้รับการ
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ประเทศ และประชากรในวัยสูงอายุควรให้มี
การทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ ในขณะที่การปรับโครงสร้างบริหารการจัดการการศึกษา
ใหม่จะเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่ง
ทาได้โดย
1) ปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลลั พ ธ์
(Accountability)
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2) ปรับระบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา
3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้ รียน
4) ปฏิรูป ระบบการเรีย นรู้ โดยมุ่งจัดการเรีย นรู้เ พื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่การศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
ในส่วนของสถานการณ์เรื่องธรรมาภิบาลหรือวิกฤตคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ของสังคมไทยนั้น ควรต้องมีการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและ
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มี
ความสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักใน
การประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีแนวโน้มจะก้าวสู่การปรับ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว กล่าวคือการพัฒนาสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ฐานความรู้ โดยเน้นการสร้างสรรค์ทางความคิดและนวัตกรรม ควบคู่กับการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีคุณธรรมนาความรู้ การให้ความสาคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาและ
การให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้ป ระเด็นสาคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืนควรจะเริ่มจากการพัฒนาด้านการศึกษาของประชากรในประเทศและเพื่อให้ประชากรที่ได้รับ
การศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ในตลาดแรงงาน และเป็ น ผู้ เ ท่ า ทั น
สถานการณ์ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี และรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
นั้น การพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนั้นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจึงมุ่งเน้นพัฒนาให้
ผูเ้ รียนได้รับความรู้และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอุ ตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ เป็นบุคลากร
ที่ถึงพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อรองรับการขาดแคลนบุคลากรในสาขาดังกล่าว
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มการวิจัยและพัฒนา และกลุ่มภาคการศึกษา โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะจัด
ให้มกี ารเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ทั้งในส่วน
ที่เป็นรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ จัดให้มีการศึกษาอิสระ การฝึกงาน และ สหกิจศึกษาเพื่อ
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ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดการเรียนรู้สู่การวิจัย และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มีจิตสานึก
ของผู้ประกอบการ เพื่อทาให้ภายหลังจากที่สาเร็จการศึกษาผู้เรียนจะกลายเป็นบุคลากรที่คิดเป็น ทา
เป็น ประยุกต์ใช้เป็น มีทักษะสูงและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไทยที่แท้จริง และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีไทยที่ได้รับการยอมรับโดยการ
ใช้เทคโนโลยีวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่การคิดค้นวัสดุใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ในปัจจุบันและอนาคต มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสภาพแวดล้อม
ตลอดจนวัสดุใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะทาหน้าที่
เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรให้
สอดคล้องและสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคือ
12.2.1 ด้านการเรียนการสอน
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งเนื้อหาที่มี
ความชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับนิสติ โดยเมื่อสาเร็จการศึกษานิสติ จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุค
โลกาภิวัฒน์ อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวนีย้ ังมีความต่อเนื่องกับหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถ
ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และทางด้าน
วิศวกรรม นอกจากนี้สาขาวิชาดั งกล่าวยังเป็นสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนทางด้านบุคลากรทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา และภาคการศึกษา ทาให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาใน
หลั ก สู ตรที่ป รับ ปรุงใหม่นี้จะมีค วามรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ก ารแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้อย่างแน่นอน
12.2.2 ด้านการวิจัย
เพื่อให้ผู้เ รีย นสามารถนาความรู้ที่ไ ด้เ รีย นมาปรับ ใช้กั บ การแก้ไ ขปัญ หา และมีความคิ ด
สร้างสรรค์ที่อยู่บ นพื้น ฐานทางด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลัก สูตรที่ป รับ ปรุงใหม่ไ ด้มีก าร
กาหนดให้นิสิตที่เรียนในชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย) ต้องทาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของ
สหกิจศึกษาหรือการทาโครงงานในส่วนที่เป็นการศึกษาอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นและได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานก่อนการทางานจริง ทั้งนี้ในส่วน
ของการทาวิจัยที่อยู่ในรูปแบบของการศึกษาอิสระหรือสหกิจศึกษา จะมุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้คิดเป็น ทา
เป็น และสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
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การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือทรัพยากรที่มีภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด
12.2.3 ด้านบริการวิชาการ
เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจทางด้านการ
วิจัย และการนาความรู้สู่ชุมชน จึงได้มกี ารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน
โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะอยู่ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับ บริการ ทั้งนี้จะส่งเสริมให้มี
การบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ป รับปรุงใหม่มาใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวิ ชาการ
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความเข้าใจในการประยุกต์ผลการเรียนรู้กับการบริการวิชาการให้กับชุมชนได้
12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ นี้ มี ก ารปรั บ รายละเอี ย ดของโครงสร้ า งหลั ก สู ต รที่ มี ร ายวิ ช าที่
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมซึ่งจะมีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทใน
การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่มาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
มาจากกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้ อยที่สุด โดยที่ผลงานหรือนวัตกรรมจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของชุมชนได้
12.2.5 ด้านบริหารและจัดการ
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นีไ้ ด้มีการจัดสรรรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาสาหรับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผูเ้ รียนจะได้รับผลการ
เรียนรู้จากรายวิชาในหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดรายวิชาเฉพาะ จานวน
84 หน่วยกิต และหมวดรายวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
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
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
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
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
242101
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
243101
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
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244103

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอื่น
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

4(3-3-8)

3(2-3-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธานคณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการทาหน้าที่
ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึก ษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
กากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ จัดให้มี
รายวิชาในหมวด หมวดรายวิชาเฉพาะ จานวน 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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15 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอก 69 หน่วยกิต เมื่อรวมกับหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี
มีจานวนหน่วยกิตทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต โดยมีการบริหารจัดการในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาหรือ
คณะอื่นๆ ที่เ กี่ ย วข้อง ที่ใ ห้บ ริก ารการสอนรายวิช าต่ างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหา สาระของวิ ช า
การจัดตารางเวลาเรียน และตารางสอบ
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จั ดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงาน การ
วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการการเรียนการสอน
และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ท างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นาเศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่มี
การนาความรู้ท างด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายๆ แขนง เช่น เคมี ฟิสิก ส์ ชีววิท ยา และ
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์และบูรณาการเพื่อให้นิสิตสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้กับการประกอบอาชีพ
ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมเคมี แ ละวั ส ดุ ศ าสตร์ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ขั้ น สู ง ต่ อ ไปได้ หลั ก สู ต รนี้ มี
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรที่ทาให้นิสิตได้รับผลการเรียนรูท้ ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการวิจัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตวัสดุ กระบวนการผลิต
สารเคมี การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์และวัสดุ อุตสาหกรรมสะอาด ระบบบริหารคุณภาพและการ
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง เทคนิ ค และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของวั ส ดุ และการ
ประยุกต์ใช้งานวัสดุ โดยได้มีการปรับปรุงให้มีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้อง และสนองต่อ
ทิศทางนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มีนโยบายเร่งผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีด้านวัสดุ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความขาด
แคลนทั้งในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนา และบุคลากรในภาคการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นิสิตเป็นบุค ลากรที่คิ ด เป็น ท าเป็น ประยุ ก ต์ใ ช้เ ป็น มีทัก ษะสูง และตรงตามความต้อ งการของ
อุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง และสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม เพื่อต่อยอดไปสู่ก าร
พัฒนาเทคโนโลยีไทยที่ได้รับการยอมรับโดยการใช้เทคโนโลยีวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่การคิดค้น
วั ส ดุ ใ หม่ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดในปั จ จุ บั น และอนาคต มุ่ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสภาพแวดล้อม ตลอดจนวัสดุใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ทางด้านการแข่งขันในประชาคมอาเซียนมากขึ้น
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มที ักษะทางด้านการวิจัยและสามารถนาความรูท้ างด้านอุตสาหกรรม
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนา และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศชาติได้
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อสังคม มี
ทักษะด้านการทางานเป็นหมูค่ ณะ และการเป็นผู้รรู้ ักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. ก าหนด โดยจั ด ให้ มี
การเรี ย นการสอนที่ มี เ นื้ อ หาที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์
1.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ สกอ.
1.3ติ ด ตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต และการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับ
การจั ด เนื้ อ หาที่ เ หมาะสมกั บ การ
เรี ย นการสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 2.1 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ มี สื่ อ หรื อ
ให้บัณฑิตมีคุณภาพที่พึงประสงค์ เอกสารประกอบการสอนในทุ ก
รายวิชา
2.2 จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนซึ่ ง
นาไปสู่การพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ใ ฝ่รู้
ใฝ่เ รีย น มีมาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ด้านต่างๆ ได้แก่
1) มีคุณธรรม จริยธรรม
2) มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้า น
ในสาขาวิชา มีความสามารถในการ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 เอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
1.2 รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตรจากนิสิต และบัณฑิต
1.3 รายงานผลการประเมิ น
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต

2. 1 ทุ ก ร า ย วิ ช า มี สื่ อ ห รื อ
เอกสารประกอบการสอน
2.2 แผนการจัดการเรีย นการ
สอนในแต่ละรายวิชา (มคอ.3
และ มคอ.4) โดยจัดให้มเี นื้อหา
หรื อ กิ จ กรรมที่ ส อดแทรกผล
การเรีย นรู้ที่นิสิต ควรจะได้รับ
ของแต่ ล ะรายวิ ช าตามแผนที่
แสดงการกระจายความ
รั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
แก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขาวิชาได้
3) มี ก ารน าความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้
4) มีทักษะในการทางานเป็นหมูค่ ณะ
ทั้งในลักษณะที่เป็นผู้นาและสมาชิก
ของกลุ่ม
5 ) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างสถิ ติ ห รื อ
คณิ ต ศาสตร์ กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บ ค้ น เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
ประมวลผล แปลความหมาย และ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
2.3 จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นกา ร ส อ น
ภาคปฏิบัติการที่มงุ่ เน้นให้นิสิตได้ฝึก
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ได้ ท าวิ จั ย ที่ มี นิ สิ ต ในชั้ น ปี ที่ 4 ต้ อ งท าการฝึ ก
พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ภาคสนามในรูป แบบ
ของการศึ ก ษาอิ ส ระ การฝึ ก งาน
ห รื อ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ซึ่ ง มี ค ว า ม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ทั ก ษ ะ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านและการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรูภ้ าคทฤษฎี

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
เ รี ย น รู้ ใ น รู ป แ บ บ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และรองให้ มี
ความครอบคลุ ม กั บ ผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้
2.3 คู่มือรายวิชาปฏิบัติก ารที่
จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นกา ร ส อ น
ตลอดหลักสูตร
2.4 แผนการจัดการเรีย นการ
สอนในรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
(มคอ.3 และ มคอ.4)

3. 1 เ อ ก ส า ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระหรือสหกิจศึกษา
3.2เอกสารประเมิ น ผลการ
สอบการศึกษาอิสระหรือสหกิจ
ศึกษา
3. 3 เ ล่ ม ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ
หรือสหกิจศึกษา
3.4 เอกสารประเมิ น ผลจาก
การนิเ ทศฝึก งานของอาจารย์
นิ เ ท ศ ก า ร ฝึ ก ง า น แ ล ะ
หน่วยงาน/ผู้ดูแลจากหน่วยงาน
ที่นสิ ิตไปฝึกงาน
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

4. สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต มี ส่ ว นร่ ว มใน มีการบูรณาการการเรีย นการสอน
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
ใ น ห ลั ก สู ต ร กั บ กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
หลั ก สู ต ร หรื อ กิ จ กรรมบริ ก าร
วิชาการแก่ชุมชน หรือ การวิจัย

5. สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ตระหนั ก ถึ ง จัดให้มีรายวิชา หรือ การทาวิจัยที่มี
ความสาคัญและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร รั ก ษ า
และอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
3.5 ผลประเมิ น การสรุ ป ผล
การฝึ ก งานและเล่ ม สรุ ป การ
ฝึกงานของนิสติ
รายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการ
สอนที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร หรื อ
กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่
ชุ ม ชน หรื อ การวิ จั ย ตาม
เอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
5.1 รายวิชาที่จัดให้มีการเรียน
การสอนตามเอกสารหลักสูตร
(มคอ.2)
5. 2 เ ล่ ม ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ
หรือสหกิจศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษปกติ
ใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสติ มีความรูพ้ ืน้ ฐานไม่เท่ากัน และทักษะด้านการคานวณและภาษาอังกฤษต่า
2.3.2 นิสิตขาดทัก ษะการปรับ ตัวในการเรีย นระดับ สูง ซึ่งต้องอาศัย การศึก ษาและ
ค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ส่งเสริมให้นิสติ ใหม่เข้าร่วมโครงการปรับพืน้ ฐานความรูข้ องมหาวิทยาลัยพะเยา
2.4.2 จัดให้มีการเรีย นการสอนในรายวิชาที่ต้องใช้ทัก ษะทางด้านการคานวณ และ
ทัก ษะภาษาอัง กฤษ พร้อมกั บ การให้ค าแนะนาการอ่ านหนั ง สือ ตารา บทความ หรือ เอกสารที่ มี
ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม
2.4.3 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อแนะนาเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิต และ
การแบ่งเวลาในการเรียนและการทากิจกรรม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40
40
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผนของหลักสูตรได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีงบ
ประมาณ โดยแสดงงบประมาณของหลักสูตรตามแผน 5 ปีงบประมาณได้ดังนี้
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
-หมวดเงินเดือน
2. งบดาเนินการ
-หมวดค่าตอบแทน
-หมวดค่าใช้สอย
-หมวดค่าวัสดุ
-หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
-หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

213,429

224,101

235,306

247,071

259,425

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
-

235,394
1,302,199

235,394
1,314,422

235,394
1,327,256

235,394
1,340,732

235,394
1,354,882

2,081,872

2,104,767

2,128,806

2,154,047

2,180,551

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

2563

2564

หมายเหตุ  ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย

ค่าดาเนินการส่วนกลางบริการ 7 หลักสูตร
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ)
พ.ศ. 2555
30
21
9
86

วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ)
พ.ศ. 2560
30
84

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

21
65
50
15
6

15
69
57
12
6

120 หน่วยกิต

122 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

241111
242101

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
หลักเคมี
Principle of Chemistry

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
84 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)

27
243101
244103

246101
246102
246103
246201
246221
246222
246223
246211
246212
246301
246302
246303
246304

ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Materials Science
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
Safety in Chemical Industry and Materials Technology
เคมีของวัสดุ
Chemistry of Materials
โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ
Structure and Defect of Materials
โลหะและกระบวนการผลิต
Metals and Metal Processing
เซรามิกส์และกระบวนการผลิต
Ceramics and Ceramic Processing
พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
Polymers and Polymer Processing
อุตสาหกรรมเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Chemical Industry
ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
Chemical Stoichiometry
อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส
Thermodynamics and Phase Transformation
สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ
Mechanical and Thermal Properties of Materials
สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ
Electrical Optical and Magnetic Properties of Materials
ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Quality and Environmental Management Systems

4(3-3-8)
4(3-3-8)

69 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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246305

เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1
Instrumentation and Characterization for Materials I
246306
ระบียบวิธิวิจัย
Research Methodology
246401
เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2
Instrumentation and Characterization for Materials II
246491
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
246492
สหกิจศึกษา*
Cooperative Education
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
ให้นสิ ิตเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 2 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเคมี
246312
เทคโนโลยีวัสดุประกอบ
Composites Technology
246313
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Electronics in Industry
246314
ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง
Rubber and Rubber Technology
246315
สารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์
Additives in Polymer Processing
246411
อุตสาหกรรมการสกัด
Extraction industry
246412
เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีในอุตสาหกรรม
Chemical Kinetics and Chemical Industrial Reactor
246413
อุตสาหกรรมสะอาด
Clean Industry

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3(2-3-6)

12 หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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246321
246322
246323
246324
246325
246421
246422
246423
246424

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
การสึกหรอของวัสดุ
Wear of Materials
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น
Introduction to Fuel Cell Technology
โลหะกรรมกายภาพ
Physical Metallurgy
การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน
Corrosion and Corrosion Control
เทคโนโลยีซีเมนต์
Cement Technology
นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ
Nanotechnology and Nanomaterials
เซรามิกส์ไฟฟ้า
Electroceramics
การนาพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่
Polymer Recycling
พอลิเมอร์ชีวภาพ
Bio-Polymer

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
241111
242101
246101
246102

001101
001103
003201
244103
246103

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(3-0-6)
Ready English
ศิลปในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Art of Living
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
วัสดุศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introductory Materials Science
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 3(2-3-6)
Safety in Chemical Industry and Materials Technology
รวม
19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
เคมีของวัสดุ
Chemistry of Materials
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002201
004201
243101
246201
246211

002202
003201
246212
246221
246222
246223

อังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ชีววิทยา 1
Biology I
โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ
Structure and Defect of Materials
อุตสาหกรรมเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Chemical Industry
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
Chemical Stoichiometry
โลหะและกระบวนการผลิต
Metals and Metal Processing
เซรามิกส์และกระบวนการผลิต
Ceramics and ceramic Processing
พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
Polymers and Polymer Processing
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
19 หน่วยกิต

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

18 หน่วยกิต
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246301
246302
246303
246304
246xxx

246305
246306
246xxx
246xxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส
Thermodynamics and Phase Transformation
สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ
Mechanical and Thermal Properties of Materials
สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ
Electrical Optical and Magnetic Properties of Materials
ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Quality and Environmental Management Systems
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1
3(2-3-6)
Instrumentation and Characterization for Materials I
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
รวม
15 หน่วยกิต
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246401
246xxx
261101
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2
Instrumentation and Characterization for Materials II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
246491 การศึกษาอิสระ
Independent Study
246492 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
รวม

3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(2-3-6)
3(x-x-x)

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจั บ
ใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน
ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
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

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า 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 คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
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
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน
หลักการใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
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 จิตอาสา สานึกสาธารณะ 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
มนุษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุวัฒนธรรม 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 การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวั น การสื่อสารในเครือ ข่า ยสั งคมออนไลน์ อย่ า งมี จ ริย ธรรมและเป็น ไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
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
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัย ธรรมชาติ การวางแผนและ
การจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
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

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 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
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม 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
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ แ ละปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และ
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
ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์ เ บื้ องต้น
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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ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีท างวิท ยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์
และ เมแทบอลิซึม พั นธุ ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิ ต โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชและสั ตว์ นิเ วศวิท ยาและพฤติก รรม
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 แม่เหล็กไฟฟ้า 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 ความสาคัญของการพัฒนาวัสดุ โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุ
ประกอบ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก ของ
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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ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
3(2-3-6)
Safety in Chemical Industry and Materials Technology
หลั ก ปฏิ บั ติ แ ละความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย การป้ อ งกั น อั น ตรายใน
กระบวนการผลิต ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากวัตถุเคมีและกระบวนการในการผลิต การจัดการ
ระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การประเมินความเสี่ยงและอันตราย
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 อะตอมิกออร์บิตั ลและโมเลกุลาร์ออบิตัล พันธะเคมีกับการจาแนก
ประเภทของวัสดุ สารประกอบอนินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ การดุลปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบอนิ น ทรี ย์ ปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์ เลขออกซิ เ ดชั น และการดุ ล สมการรี ด อกซ์ เคมี ไ ฟฟ้ า
สารประกอบอินทรีย์ การจาแนกประเภทของสารประกอบอิ นทรีย์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์
และปฏิกิรยิ าของสารประกอบอินทรีย์
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 ผลของความบกพร่องที่มตี ่อสมบัติของวัสดุ
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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อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Chemical Industry
การผลิตกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ แอลคาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ
เม็ดสีและสี ปูนซีเมนต์ สบู่และสารซักฟอก ของเสีย มลพิษและการจัดการของเสียจากกระบวนการ
ผลิต การปรับสภาพน้าและการบาบัดน้าเสีย 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
สมดุลมวลของระบบที่ไม่เกิดปฏิกิริ ยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความ
ร้อนของระบบที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผาไหม้ สมดุลมวลและพลังงาน
กับปัญหาทางอุตสาหกรรม
Mass balances of non- reaction and the reaction system, heat balance of nonreaction 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
การต่อ กระบวนการอบชุบทางความร้อน การเคลือบและการทาผิวสาเร็จ 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 เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เซรามิ ก ส์ คุ ณ สมบั ติ ข องเซรามิ ก ส์ วั ต ถุ ดิ บ การขึ้ น รู ป
ผลิตภัณฑ์เซรามิก ส์ การเคลือบ การอบ การตกแต่ง การเผา การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการทางเซรามิกส์
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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พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
3(2-3-6)
Polymers and Polymer Processing
ความรู้ พื้ น ฐานทางเคมี ข องพอลิ เ มอร์ การจ าแนกประเภทและการเรี ย กชื่ อ การ
สั ง เคราะห์ พ อลิ เ มอร์ สั ณ ฐานวิ ท ยาของพอลิ เ มอร์ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ แ ละการหามวลโมเลกุ ล
ลักษณะเฉพาะทางความร้อนและการทดสอบ สมบัติการละลายของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการหลอม
ไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิ คการขึ้นรูปทางพอลิเมอร์ และการตกแต่งชิ้นงานสาเร็จ 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 การจาแนก
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 การวัดสมบัติทางกลเชิงความร้อน
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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สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ
3(2-3-6)
Electrical Optical and Magnetic Properties of Materials
โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ การนาไฟฟ้า ทฤษฎีแถบพลังงาน ไดอิเล็กทริก เฟร์
โรอิเ ล็ ก ทริก อุป กรณ์ส ารกึ่ งตัวนา การแผ่รังสีคลื่นแม่เ หล็ก ไฟฟ้า อันตรกิริย าระหว่างแสงกั บวัสดุ
ของแข็ง การหักเห การสะท้อน การดูดซับ การส่องผ่าน ไดโพลแม่เหล็ก สภาพแม่เหล็ก โดเมนและฮิส
เทอรีซิส วัสดุแม่เหล็ก การบันทึกข้อมูลทางแม่เหล็ก และปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางไฟฟ้า แสง และ
แม่เหล็กของวัสดุ
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 เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9000 และระบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อกาหนด ขั้นตอนการดาเนินงานเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ การจัดทาเอกสาร
ทาแผนงาน และการทบทวนเอกสารในระบบการบริหาร นโยบายการดาเนินงาน การตรวจติดตาม
ตรวจสอบ การประเมิน 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

เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 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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ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-3-6)
Research Methodology
ความรู้พื้นฐานและประเภทของงานวิจัย การสืบค้นและการทบทวนวรรณกรรมวิจัย
การกาหนดปัญหาเพื่อการวิจัย แบบแผนการวิจัย เครื่องมือและสถิติในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล การอภิปรายและการสรุป การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านการวิจัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
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
บทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุประกอบ การจาแนกประเภท 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
กระแสสลั บ เซ นเซ อร์ แ ละทรานสดิ ว เซอร์ วงจรขยายสั ญ ญาณ วงจรกรองสั ญ ญาณ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงงานขนาดเล็ก และปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
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
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 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
บทนาและความสาคัญของสารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์เพื่อ ปรับปรุงหรือ
ดัดแปลงสมบัติเชิงกลและคุณลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ หน้าที่ของสารเติมแต่ง ประเภทของสารเติม
แต่ง สารตัวเติม เส้นใยเสริมแรง สารประสาน สารเพิ่มความทนแรงกระแทก สารก่อผลึก สารก่อโฟม
สารเพิ่มสมบัติการนาไฟฟ้า และพลาสติไซเซอร์
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 หลักการทางานทั่วไป
ของเซลล์เชื้อเพลิง ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์เชื้อเพลิงชนิด เยื่อแลกเปลี่ยน 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
ปฏิกิรยิ าสถานะของแข็ง 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
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การกั ด กร่ อ น รู ป แบบการกั ด กร่ อ น ตั ว อย่ า งการกั ด กร่ อ นในโลหะและโลหะผสม
การทดสอบการกัดกร่อนและการหาอัตราการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การเกิดพาสิเวชั่น
ออกชิเดอชั่นของโลหะและโลหะผสม 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

เทคโนโลยีซเี มนต์
3(2-3-6)
Cement Technology
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีซีเมนต์ ประเภทของซีเมนต์ วัดถุดิบ การผลิตซีเมนต์
ปอร์ตเลนด์ องค์ประกอบเคมีของซีเ มนต์ ผลกระทบของสัดส่วนองค์ประกอบต่อสมบัติของซีเ มนต์
สมบัติทางกายภาพของซีเมนต์ 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
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246401

เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2
3(2-3-6)
Instrumentation and Characterization for Materials II
หลักการและการทางานของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเครื่องอัลตร้าไวโอเล็ต/วิสิเบิล สเปกโตรสโกปี
เครื่องอะตอมิกแอพซอฟชันสเปกโตรสโกปี เครื่องอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโตรสโกปีและอินดักทีฟคอป
เปอร์พลาสม่าสเปกโตรสโกปี เทคนิคโครมาโตกราฟี การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ เครื่องแมสสเปกโตรสโกปี
และปฏิบัติการการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเครื่องมือดังกล่าว
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
ความสูงของขัน้ สกัดทางทฤษฏี จานวนขั้นสกัดทางทฤษฏี 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 การดูดซับและการเร่งปฏิกิรยิ า และปรากฏการณ์การถ่ายโอนมวลในปฏิกิรยิ า
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
บทนาของอุตสาหกรรมสะอาด ปฏิกิรยิ าเคมีหรือวิธีการทางเคมีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและ
สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการลดปัญหาด้านมลพิษและขยะใน
โรงงาน พลังงานหรือวัสดุทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษ 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
บทนาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ โครงสร้างของนาโนวัสดุแบบ 0-1-2 มิติ
การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานนาโนวัสดุ
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
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เซรามิ ก ส์ ไ ฟฟ้ า สมบั ติ ท างกายภาพของเซรามิ ก ส์ ไ ฟฟ้ า
กระบวนการผลิตเซรามิก ส์ไฟฟ้า ไดอิเ ล็ก ทริก เพีย โซอิเล็กทริก ไพโรอิเ ล็ก ทริก อิเ ล็ก โตรออฟติก
เซรามิกส์แม่เหล็ก และปฏิบัติการทางเซรามิกส์ไฟฟ้า
Introduction of electroceramics, physical property of electroceramics, electroceramics
processing, dielectrics, piezoelectric, pyroelectric, electro- optic, magnetic ceramics, and
electroceramics operation
246423

การนาพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่
3(2-3-6)
Polymer Recycling
เทคนิคการเลือกและการคัดแยกประเภท การลดขนาดผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการแปร
ใช้ใหม่ การหลอมแยกวัสดุปนเปื้อนในพอลิเมอร์ กระบวนการแปรใช้ใหม่สาหรับพลาสติกชนิดต่าง 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

พอลิเมอร์ชวี ภาพ
3(3-0-6)
Bio-polymers
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิเมอร์จากธรรมชาติและอนุพันธ์ของ
พอลิเมอร์เหล่านั้น โครงสร้าง ประโยชน์ และการนาไปใช้ แหล่งวัตถุดิบที่สร้างขึ้นใหม่ได้และการเตรียม
พอลิเมอร์ชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ วิธีการย่อยสลายของพอลิเมอร์ชีวภาพ
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
การค้นคว้าหรื อการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเ คราะห์ การเขีย นรายงาน การ
นาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
Studying or researching, collecting data, analyzing, report writing, presenting and
discussing in chemical industry and materials technology
246492

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Cooperative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะใน การท างานเกี่ ย วกั บ
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 ภาพด้ วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกาหนดรายละเอียด การ
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
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. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
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. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไปทางอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
3.2 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเคมี
3.3 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
3.4 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
ลาดับของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ–สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

1*

นางสาวกัลยา จาปาทอง

35101003xxxxx

อาจารย์

2*

นางวรรณฤดี แก้วมีศรี

36099004xxxxx

อาจารย์

3*

นายสรชัย คาแสน

36707006xxxxx

อาจารย์

4*

นายอารักษ์ กลิ่นบารุง

35308004xxxxx

อาจารย์

5*

นายมนัส ใจมะสิทธิ์

35103001xxxxx

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี
เคมี
วัสดุศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
เคมี
เภสัชศาสตร์
เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2546
2541
2550
2545
2543
2554
2548
2544

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557
2548
2545
2550
2542

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ

ชื่อ–สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

1

นายอนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ

36602000xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวกัลยา จาปาทอง

35101003xxxxx

อาจารย์

3

นางเริงฤทัย ศิรริ ักษ์

35017001xxxxx

อาจารย์

4

นางวรรณฤดี แก้วมีศรี

36099004xxxxx

อาจารย์

5

นายสรชัย คาแสน

36707006xxxxx

อาจารย์

6

นายอารักษ์ กลิ่นบารุง

35308004xxxxx

อาจารย์

7

นายมนัส ใจมะสิทธิ์

35103001xxxxx

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วัสดุศาสตร์
ฟิสกิ ส์ประยุกต์
ฟิสกิ ส์
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
วัสดุศาสตร์
เคมี
วัสดุศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2548
2545
2551
2546
2541
2559
2548
2543
2550
2545
2543

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

เภสัชศาสตร์
เคมี
เคมี
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
ฟิสกิ ส์
วัสดุศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554
2548
2544
2557
2548
2545
2550
2542
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายสันติ แม้นศิริ

2

นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

3

นายสุพล อนันตา

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.

Materials Science
Materials Science
ฟิสิกส์
Metallurgy
เคมีอุตสาหกรรม
(เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง)

2544
2540
2537
2541
2536

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Materials Science
Ceramic Engineering
ฟิสิกส์ (เกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่ง)

2542
2538
2537

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม อันได้แก่ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา เพื่อมุ่งให้นิสิต
ได้รับผลการเรียนรู้ ดังนี้
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุกับรายวิชาการศึกษาอิสระ (246492) และสหกิจศึกษา (246493)
2) ฝึกให้นิสติ เป็นผู้มวี ินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องในระหว่างที่มกี ารฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3) สามารถนาผลงานพึงได้ที่นิสิตได้รับหรือสร้า งสรรค์ขึ้นมาในระหว่างการฝึกภาคสนามมา
เผยแพร่และนามาใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชนได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
สหกิจศึกษา
4.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ ได้มีการบูรณาการการเรียนในห้องเรียนกับ
การฝึกประสบการณ์ตรงจากการทางานที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุหรือสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้การดาเนินการสหกิจศึกษา
จะต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมือในการทาสหกิจศึกษา
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4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เบื้องต้นใน
ระดับวิเคราะห์หรือระดับสังเคราะห์ได้
2) นิสิตสามารถฝึกทักษะการทางานและทาการศึกษาวิจัยภายใต้โจทย์วิจัยหรือปัญหาที่
เกิดจากหน่วยงานที่ร่วมทาสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา
3) ภายหลังจากการทาสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทาวิจัย อย่าง
น้อยต้องผ่านการประเมินความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ ทั้งนี้ในกระบวนการประเมินผลจะต้อง
มีบุคลากรจากหน่วยงานที่รว่ มทาสหกิจศึกษามาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน โดย
ผลการสอบมีเกณฑ์อยู่ในระดับขั้นผ่านหรือผ่านแบบมีเงื่อนไข
4) ผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการทาสหกิจศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ร่วมทาสห
กิจศึกษา ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลการประเมินจากคณะกรรมการที่เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ร่วม
ทาสหกิจศึกษา
4.1.3 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4.1.4 การเตรียมการ
1) ก่อนจบภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3 ให้มีการพบปะระหว่างนิสิตและอาจารย์ เพื่อ
แนะนาการทาสหกิจศึกษา (ระเบียบ ข้อตกลง แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานที่ร่วมทาสหกิจศึกษากับ
มหาวิทยาลัยพะเยา) และสร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ในการฝึกงานให้กับนิสติ
2) นิสิตเลือกหน่วยงานที่สนใจ
3) สาขาวิชาทาบันทึกข้อความเพื่อขอความร่วมมือในการทาสหกิจศึกษากับหน่วยงาน
โดยระบุข้อมูลของนิสิตและก าหนดการทาสหกิจศึกษา พร้อมแบบตอบรับการให้ความร่วมมือ จาก
หน่วยงาน
4) เมื่อได้รับแบบตอบรับแล้ว สาขาวิชาจะดาเนินการแจ้งให้นิสติ รับทราบ
5) สาขาวิชาทาบันทึกข้อความส่งตัวนิสิตเพื่อเข้ารับการทาสหกิจศึกษาต่อหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือ
5) สาขาวิชาทาบันทึกข้อความแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการทาสหกิจศึกษา พร้อมแบบตอบ
รับจากหน่วยงาน และจัดทาแบบฟอร์มการประเมินการทาสหกิจศึกษาของนิสิตในระหว่างที่ไปนิเทศ
ทั้งนี้แบบประเมินจะประกอบด้วยแบบประเมินจากอาจารย์นิเทศการทาสหกิจศึกษา 1 ชุด และแบบ
ประเมินที่มอบให้หน่วยงานหรือผูด้ ูแลนิสติ เป็นผู้ทาการประเมิน 1 ชุด
6) อาจารย์นิเ ทศการท าสหกิจศึก ษาเดินทางไปติดตามผล (เป็นจานวน 1 ครั้ง ต่อ 1
หน่วยงาน ตลอดระยะเวลาการทาสหกิจศึกษา) ทาการประเมินผลการเรียนรู้และรับทราบปัญหาของ
นิสติ ในระหว่างการทาสหกิจศึกษา
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7) อาจารย์นิเ ทศการท าสหกิจ ศึก ษาจัดท าสรุป ผลการติด ตาม เพื่อแจ้งให้ส าขาวิ ช า
รับทราบและดาเนินการต่อไป
8) ภายหลังจากการทาสหกิจศึกษานิสิตต้องจัดทาเล่มสหกิจศึกษา พร้อมนาเสนอผลการ
เรียนรู้ รวมถึงปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการทาสหกิจศึกษาด้วยปากเปล่า
กับคณะกรรมการสอบ (ต้องมีบุคลากรจากหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน)
9) คณะกรรมการทาการประเมินการสอบ และสาขาวิชาจัดทาบันทึกข้อความแจ้งผลการ
ประเมินการทาสหกิจศึกษาฝึกงานต่อคณะรับทราบ
4.1.5 กระบวนการประเมินผล
1) อาจารย์นิเทศการทาสหกิจศึกษาทาการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในระหว่างที่ไป
ติดตามผล
2) ผลประเมินการฝึกงานจากแบบประเมินของอาจารย์นิเทศการทาสหกิจศึกษา และ
แบบประเมินของหน่วยงานหรือผูด้ ูแลนิสติ ในระหว่างการทาสหกิจศึกษา
3) การสอบประเมินผลการเรียนรู้จากการทาสหกิจศึกษาด้วยปากเปล่า และเล่มการ
ทาสหกิจศึกษา ซึ่งจะทาการประเมินโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาและบุคลากรจากหน่วยงานอย่างน้อย 1
ท่าน
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 จานวน 270 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 การศึกษาอิสระ
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ตามความสนใจ
และความถนัดของนิสิต ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและข้อตกลงระหว่างนิสิตและอาจารย์
ผู้ดูแลการทาการศึกษาอิสระ โดยจะต้องมีขอบเขตของงานที่สามารถทาเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อตัวนิสิตและสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้ควบคุม
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5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เบื้องต้นใน
ระดับวิเคราะห์หรือระดับสังเคราะห์ได้
2) นิสิตสามารถทาการศึกษาวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ภายใต้การดูแลและการให้
คาปรึกษาของอาจารย์ผู้ดูแล
3) ภายหลังจากการทาวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทาวิจัยอย่างน้อยต้อง
ผ่านการประเมินความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยมีเกณฑ์อยู่ในระดับขั้นผ่าน
หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข
5.1.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.1.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
1) ก่อนจบภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3 ให้มีการพบปะระหว่างนิสิตและอาจารย์ เพื่อ
แนะนาการดาเนินการทาวิจัยและสร้างความเข้าใจในกระบวนการศึกษาอิสระให้กับนิสติ
2) นิสิตเลือกประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ตามความสมัครใจหรือตามข้อตกลงระหว่างนิสิตที่
ทาวิจัยกับอาจารย์ผู้ดูแลที่นสิ ิตเป็นผู้ทาบทาม
3) สาขาวิชาดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย (โดยกาหนดให้ 1 หัวข้อวิจัยต้องมี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอย่างน้อย 1 ท่าน)
4) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยนั้นๆ และดาเนินการนัดหมายให้นิสติ
เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการดาเนินงานวิจัยเป็นคราวๆ ไป ตาม
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้นิสิตทาการบันทึกความก้าวหน้าและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามใน
การเข้าพบในแต่ละครั้ง
5) ภายหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น กระบวนการวิ จั ย ให้ นิ สิ ต จั ด ท าเล่ ม การศึ ก ษาอิ ส ระตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยาหรือคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในกระบวนการประเมินผลการศึกษา
อิสระ
6) สาขาวิชาจัด ท าบันทึก ข้อความเพื่อเสนอหัวข้ อวิจัย ก าหนดการสอบ และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบให้กับนิสติ ผู้ทาการวิจัย โดยจัดทาในช่วงก่อนสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
7) สาขาวิชาจัดทาแบบฟอร์มการประเมินผลการสอบและดาเนินการสอบผลการวิจัยของ
นิสติ
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8) หลั งจากเสร็จ สิ้น กระบวนการสอบแล้ ว คณะกรรมการลงความเห็น แจ้งให้ นิ สิ ต
รับทราบ และส่งแบบฟอร์มการประเมินผลให้กับสาขาวิชา
9) สาขาวิชาดาเนินการแจ้งผลการสอบของนิสติ ให้กับคณะรับทราบและดาเนินการต่อไป
5.1.6 กระบวนการประเมินผล
1) อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากความสม่าเสมอในการเข้า
พบและจากการบันทึกความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัยของนิสิต
2) คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบปากเปล่าและ
การนาเสนอผลการวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านความรู้พนื้ ฐานที่สาคัญของหลักสูตร

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในระดับรายวิชาตามที่
ก าหนดไว้ ใ นมคอ.3 และแผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)
2) ก าหนดให้ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4ได้ มี ก ารสอบประมวลความรู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งในหลั ก สู ต ร โดยเน้ น สาระส าคั ญ พื้ น ฐานของ
รายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะ (เอกบังคับ) เพื่อให้นิสิตได้
ทบทวนความรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน
สาเร็จการศึกษา
3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมบริการวิชาการ
หรื อ การวิ จั ย ที่ มี ก ารบู ร ณาการเนื้ อ หาของรายวิ ช าใน
หลั ก สู ต ร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ จ าก
หลักสูตรสู่กจิ กรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่การต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรม และการตระหนักให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการผสมผสานภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทาให้นิสิตได้เรียนรู้
และปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบหรือข้อบังคับของสังคม
2) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมีก าร
ชี้แจงข้อกาหนดต่าง ๆ ในรายวิชานั้น ๆ แก่นิ สิต เพื่อให้นิสิต
ทราบและปฏิบัตติ ามข้อกาหนด
3) ส่งเสริมให้นิสิตพึงใช้สิทธิของตนเองอย่างสร้างสรรค์ขณะทา
การเรียนการสอน และชี้แจงให้นิสิตมีความตระหนักถึงการ
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และไม่ประพฤติตนที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
3. ด้านภาวะผู้นา

1) จัดให้มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรหรือรายวิชาที่ส่งเสริ ม ให้
นิสิตได้นาเสนอผลงาน รวมถึงการทางานเป็นหมู่คณะ
2) สนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อทา
ให้ นิสิ ต ได้ ปรั บตัว และเรี ย นรู้ ก ารเข้าสั งคมรวมถึ งการมีจิต
อาสาและทักษะการทางานเป็นหมู่คณะ
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คุณลักษณะพิเศษ
4. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1) สร้างความมั่นใจโดยจัดให้มีการสอดแทรกกิจกรรมระหว่าง
การจั ด การเรี ย นการสอนหรือ สนั บสนุ น ให้ นิสิ ต ได้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อให้นสิ ิตได้มีโอกาสในการ
นาเสนอผลงานต่อที่สาธารณะ
2) ส่ ง เสริ ม ให้ นิสิ ต เป็ น ผู้ มีระเบี ย บวิ นั ย รู้ จั ก กาลเทศะ และมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยการสอดแทรกกิจกรรมหรือการ
ก าหนดข้ อ ปฏิบั ติ ใ นระหว่ า งการจั ด การเรี ย นการสอน ให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
3) สนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนส าเร็จ
การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อ นการ
ทางาน

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ให้ความสาคัญกับการพฤติกรรมของนิสิตในด้านมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ
ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพกฎระเบียบโดยให้คณาจารย์ประพฤติและปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี
2) กาหนดให้มีการสอดแทรกผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา
ของหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมในระหว่างเรียนเพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมและเข้าใจบทบาทของตนเอง
และผูอ้ ื่น ใช้สทิ ธิในการสอบถามข้อสงสัยและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3) คณาจารย์ให้ความสาคัญและสร้างความตระหนักถึ งการไม่ละเมิดสิทธิหรือ
การกล่าวอ้างถึงผลงานของผู้อ่นื อย่างเหมาะสม
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมและผลประเมินของนิสิตระหว่างเรียนทั้ง
ในรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงผลประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การ
ฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือ การศึกษาอิสระ
2) ผลการประเมินจากคณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3
3) พิจารณาจากผลงานหรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมาย และรวมถึงการนาเสนอ
ผลงานที่มีการนาวรรณกรรมทางวิชาการและผลงานวิจัยของบุคคลอื่นมาใช้ในการอ้างอิง
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีค วามรู้และความเข้าใจเกี่ย วกั บ หลัก การและทฤษฎีที่สาคัญ ในเนื้อหาที่
ศึกษา
2) สามารถติด ตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใ นแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) คณาจารย์มกี ารแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
รายวิชาและรวมถึงข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ ใน
ชั่วโมงแรกของการเรียน
2) สร้ า งกิ จ กรรมหรื อ มอบหมายงานที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก การเรี ย นรู้ แ ละ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชาด้วยตนเอง
3) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนที่ ส อดแทรกหรื อ ให้ นิ สิ ต ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
บทความ หรื อ งานวิ จั ย ที่ มี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาระส าคั ญ กั บ รายวิ ช าเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งหรื อ
กรณีศกึ ษาถึงผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับศาสตร์ในสาขาวิชา
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) กาหนดให้มีการสอบประเมินผลโดยให้ข้อคาถามมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่นสิ ิตพึงได้รับจากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรทั้งที่เป็นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
2) ก าหนดให้ มี ก ารน าผลงานหรื อ งานที่ นิ สิ ต ได้ รั บ มอบหมายมาใช้ กั บ การ
ประเมินผลการเรียนรู้รวมตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยพิจารณาค่าน้าหนักคะแนนตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับจานวนชั่วโมงที่ให้นสิ ิตได้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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3) พิจารณาแหล่งที่มาของความรู้หรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมาย และสังเกต
รูปแบบและวิธีการคิดในการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนของนิสิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใ น
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัด ให้ม ีก ิจ กรรมระหว่ า งการเรีย นการสอนที ่ ส นับ สนุ น ให้ น ิส ิ ต ได้ ค ิ ด
วิเ คราะห์ และร่ว มอภิป รายในหัว ข้ อ ที่ เ รีย น โดยคณาจารย์ ผู้รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าจะมี ส่ ว นในการ
กระตุ้นให้ นิสิต ได้ รู้ จัก การอภิ ป รายผลข้ อ มู ลโดยเน้ นการคิด อย่ า งเป็ น ระบบตามกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์
2) มอบหมายงานหรือแบบฝึกหัดที่มตี ัวอย่างที่ส่งเสริมให้นสิ ิตได้สามารถเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการคานวณ ประมวลผล และวิเคราะห์ผล
3) สนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการผลการ
เรียนรู้จากรายวิชาในหลักสูตรสู่กิจกรรม เช่น กิจกรรมบริการวิชาการ เป็นต้น
4) ส่ง เสริม และสนั บ สนุน ให้ นิสิต ได้ ฝึก ประสบการณ์ ภ าคสนาม โดยเฉพาะ
การฝึก งานและสหกิ จ ศึก ษา ซึ่ง นิสิต จะต้อ งเข้ า ไปฝึก ปฏิบั ติ แ ละมี ส่ว นร่ว มกั บ หน่ ว ยงานหรื อ
องค์ก รภายนอกที่มีค วามร่ ว มมื อกั บ มหาวิท ยาลัย พะเยา
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาการประเมินผล
ตามความเป็นจริง โดยพิจารณาจากลักษณะ รูปแบบ และแนวคิดในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
2) คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาหรือกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของงาน
ที่นสิ ิตได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน การนาเสนอผลงาน หรือการสังเกตลักษณะและพฤติกรรม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็นของนิสิตขณะทากิจกรรมเสริมหลักสูตร และผลประเมินความพึงพอใจของพี่
เลี้ยงหรือผู้ดูแลนิสิตในระหว่างที่ทาการฝึกงานหรือทาสหกิจศึกษา
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) สามารถวางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น พร้ อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า ง
เหมาะสม ตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) กาหนดให้มีระเบียบ ข้อกาหนด และเกณฑ์ในการประเมินผลในแต่ละรายวิชา
เพื่อแจ้งให้นสิ ิตรับทราบและถือปฏิบัติสาหรับการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ตลอดภาคการศึกษา
2) จัดให้มีกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นให้มกี ารทางานและความรับผิดชอบทั้งที่เป็นงานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม
3) กาหนดให้มีกิจกรรมการนาเสนอผลงานหรือบทความ และเปิดโอกาสให้นิสติ
ได้ถาม-ตอบ และรวมกันอภิปราย
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยเฉพาะการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งนิสติ จะต้องเข้าไปฝึกปฏิบัติและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ที่มคี วามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมินและพิจาณาจากการส่งงานและการปฏิบัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ ของ
นิสติ
2) สังเกตจากพฤติกรรมและผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมายทั้งที่เป็นส่วนบุคคล
และงานกลุ่ม
3) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตขณะที่มีการนาเสนอผลงาน เพื่อประเมินบทบาท
ของการเป็นผูพ้ ูดและผู้ฟังที่ดี
4) ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของพี่ เ ลี้ ย งหรื อ ผู้ ดู แ ลนิ สิ ต ในระหว่ า งที่ ท าการ
ฝึกงานหรือทาสหกิจศึกษา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ ใ ช้ใ นการพั ฒ นาการเรีย นรู้ ด้ า นทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีการยกตัวอย่างแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาที่มีการวัดผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และมอบหมายให้นิสิตได้ทาการศึกษาและเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากแนวทางหรือวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารเช่น ฟัง
พู ด อ่ า น และเขี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การอ่ า นและการเขี ย นที่ มี การถอดความจากบทความ
ภาษาอังกฤษ และการสืบค้นขอมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนามาใช้ในการนาเสนอผลงานหรือบทความที่
เกี่ยวข้องในรายวิชานั้น ๆ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิน ผลความถู ก ต้ อ งของการทาแบบฝึก หั ด หรื อ ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ท ั ก ษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของนิสิต โดยพิจารณาจากวิธีคิดและผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์
2) ประเมินผลความถูกต้องและความเข้าใจในบริบทจากบทความแปลที่นิสิตได้
เรียบเรียงและสรุป โดยนามาเปรียบเทียบกับบทความต้นฉบับ และประเมินผลรูปแบบ ลักษณะ รวมถึง
วิธีการใช้สื่อในการนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้น ๆ
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) มีก ารจัด การเรีย นการสอนให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตร มคอ. 2
2) นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ทาการศึกษาอิสระ หรือ สหกิจ ศึก ษา หรือ ฝึก งานจะต้ อ งมี
การนาเสนอและส่งเล่ มรายงานการศึก ษา
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) ประเมินผลการจัดการเรีย นการสอนที่ให้นิสิตได้ฝึก ปฏิบัติและสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์
2) ประเมินความเหมาะสมของการศึกษา และความเข้าใจของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่
ทาการศึกษาอิสระ หรือสหกิจศึกษา หรือฝึกงานที่ได้นาเสนอและส่งเล่มรายงานการศึกษา
2.7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าความปลอดภั ย ในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม (246251) เพื่อให้นิสิตตระหนักและเห็นความสาคัญของการทางานอย่างปลอดภัยและไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สิน
2) นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ทาการศึกษาอิสระ หรือสหกิจศึกษา หรือ ฝึกงานจะต้องมีการ
นาเสนอผลการศึกษาอิสระ หรือสหกิจศึกษา หรือฝึกงาน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
1) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความปลอดภัยในกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม (246251)
2) ประเมินผลการนาเสนอผลการศึกษาอิสระ หรือสหกิจศึกษา หรือฝึกงานของ
นิสติ ชั้นปีที่ 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

(3)

●
●
●
●
●

●

○
●
●
●
●
●
●
●
●
●

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

●
●

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

●
●

(4)

●

●

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

(1)

(2)

(3)

(1)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

○
●
●
●
○

○
●
●
●
○

●

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
●
●
●

(2)

●
●
●
●
○
●
●
○
●

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

○
●
●
●
●
●

○
●
●
●
●
●
○
●
○

○
●
●
●
●

○
●

(4)

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(3)

● ○
●
●
●
○ ○ ●
○ ● ○
○ ●
●
● ●
●
○
○

○
○
●
●

●
●
●
●
○
○

○
●

6.
สุนท
รีย
ภาพ
(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(2)

●

○
●
○
○
●
●

●

○
●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
242101 หลักเคมี



243101 ชีววิทยา 1



244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
รายวิชาเอกบังคับ
246101 วัสดุศาสตร์เบือ้ งต้น
246102 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ
246103 เคมีของวัสดุ
246201 โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ
246221 โลหะและกระบวนการผลิต
246231 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต
246241 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
246251 อุตสาหกรรมเคมีเบือ้ งต้น
246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส

(2)

(3)

(4)

2. ความรู้

(1)

(2)

(3)










(1)

(2)









(3)









































































































































(1)



(2)

(3)














(4)






4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

(4)

(5)



7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)










5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
6.
ตัวเลข การสื่อสาร สุนท
และการใช้
รีย
เทคโนโลยี
ภาพ
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)


















































































































































































66

67
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ(ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

246302 สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ
246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก
246304 เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1



246305 ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม





246306 ระเบียบวิธีวจิ ัย





(3)

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)



























































































(4)

2. ความรู้

6.
สุนท
รีย
ภาพ
(1)

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(2)



















































































246311 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี















246401 เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2

























246491 การศึกษาอิสระ
246492 สหกิจศึกษา
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
รายวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเคมี
246312 เทคโนโลยีวัสดุประกอบ
246313 อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
246314 ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง
246315 สารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2) (3)





















































































































































































































































246411 อุตสาหกรรมการสกัด































246412 เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีในอุตสาหกรรม
246413 อุตสาหกรรมสะอาด
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ(ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
246321 การสึกหรอของวัสดุ
246322 เทคโนโลยีเซลล์เชือ้ เพลิงเบือ้ งต้น
246323 โลหะกรรมกายภาพ

3. ทักษะทางปัญญา

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)



























































































































246324 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน

246325 เทคโนโลยีซีเมนต์
246421 นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ
246424 เซรามิกส์ไฟฟ้า
246341 การนาพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่
246342 พอลิเมอร์ชีวภาพ

2. ความรู้




















(4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
6.
การส่งเสริม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข การสื่อสาร
สุนทรีย สุขภาพและ
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช้
ภาพ
พัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
(1)
(2) (3) (4) (5) (1)
(2) (3)
(1)
(1)
(2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการกาหนดวัตถุประสงค์
ผลการเรียนรู้ที่นิสิตจะได้รับ การประเมินผลการเรียนรู้ และรายละเอียดอื่นๆ ของแต่ละรายวิชาตามที่
กาหนดไว้ใน มคอ.3
2.1.2 มีการทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ โดยให้คณาจารย์และคณะกรรมการ
วิพากษ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตได้ร่วมทบทวนความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ของนิสิตกับข้อกาหนด
ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
2.1.3 ผลการเรียนของนิสิตในแต่ละรายวิชา ต้องผ่านการวิพากษ์จากคณะกรรมการ
ในสาขาวิชาก่อนการประกาศผลระดับขั้นให้นสิ ิตรับทราบ
2.1.4 ระบบและกลไกการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ในส่ ว นของการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา) ให้ยึดตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2
หมวดที่ 3 ข้อที่ 4 และ 5
2.1.5 จั ด ให้ มี ก ารสอบประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ยข้ อ สอบมาตรฐานที่ จั ด ท าโดย
คณาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตร ซึ่งข้อสอบจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหมวด
รายวิชาเฉพาะด้าน (รายวิชาเอกบังคับ) กับนิสิตชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย) ก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อเป็น
การทบทวนและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ผลการสอบประเมินจะไม่มีผล
ต่อกระบวนการสาเร็จการศึกษาของนิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังจากสาเร็จการศึกษาให้ยึดตามกลไก
การประเมินผลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
2.2.1 จัดให้มีการประเมินภาวะการมีงานทา ตาแหน่งหรือความก้าวหน้าในสายงานของ
บัณฑิตและรวมถึงการศึกษาต่อของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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2.2.2 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และนาผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มกี ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการในหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ หรือศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึน้ เมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสอน
อย่างต่อเนื่องโดยให้ค ณาจารย์ใ นหลั ก สูต รได้มีโ อกาสไปศึก ษาดูง านด้ านการสอน วิธีก ารวัดและ
ประเมินผลของสถาบันการศึกษาอื่นๆ
2.1.2 จัดให้มีการวิพากษ์การสอนตามความเหมาะสม และมีการวิพากษ์การวัดและ
ประเมินผลการสอนภายหลั งจากการสอบวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตภายในสาขาวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา
2.1.3 จัดให้มีคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบที่ดาเนินการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยเฉพาะ
รายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะ ทั้งที่เป็นรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก
2.1.4 แนะนาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรนาผลการประเมินการสอนจากนิสิตมาใช้ เพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และรวมถึงการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม ฝึกอบรม และการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
2.2.2 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนหรื อ จั ด กิ จ กรรมบริ ก าร
วิชาการที่เ กี่ ย วข้องกับ ศาสตร์ในหลัก สู ตรให้กั บชุมชนเพื่อก่อให้เ กิดการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรสายวิชาการกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้
2.2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ ท างานวิ จั ย ที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ ผลงานที่
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสนับสนุนให้มีการนาผลการวิจัยมาปรับใช้กับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรหรือกิจกรรมบริการวิชาการอย่างสม่าเสมอ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอเปิดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให้โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน สาหรับนิสิต
ที่ จ บการศึ ก ษาไปแล้ ว คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ร ะบบและกลไกในการติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ภายหลั ง ส าเร็ จ
การศึกษา และมีการจัดทาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในทุกปี ซึ่งผลการประเมินจะถูก
นามาใช้ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้วย นอกจากนี้ยังมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีการ
จัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการแรงงานด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุซึ่งมี
ความสอดคล้องต่อนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย
3. นิสิต
นิสิตสามารถมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยการแสดงข้อคิดเห็นผ่านรายงาน
การประเมินตนเองของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ รวมทั้งสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบประเมิ น
แบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้สาขาวิชาได้มีนโยบายการสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต ตลอดจนนิสิต
สามารถร้องเรียนหรืออุทธรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนีค้ ือ
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุก คนเพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะแก่
นิสิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านความเป็นอยู่และการปรับตัวของนิสิตกับสภาพแวดล้อมและสังคม ด้านการ
เรียน ทุนสนับสนุนการเรียน ด้านการทากิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงาน การแนะแนวอาชีพ และ
การศึ ก ษาต่ อ โดยจั ด ให้ มี ต ารางการท างานเพื่ อ ก าหนดชั่ ว โมงให้ ค าปรึ ก ษา (Office hours) ของ
คณาจารย์ ณ บริเวณห้องทางาน นอกจากนี้นิสิตยังสามารถขอรับคาปรึกษาจากคณาจารย์ นอกเวลา
ราชการได้ตามความเหมาะสม สาหรับในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จะ
แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นเฉพาะเพื่อให้คาแนะนาและให้แนวทางในการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และ
จะจัดให้มอี าจารย์นิเทศนิสติ ฝึกงานหรือการทาสหกิจศึกษาเป็นผู้ตดิ ตามประเมินผล
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3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัย เกี่ย วกับการประเมิณในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิณของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การพิจารณารับอาจารย์ใหม่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ พ.ศ.2555โดยกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และค่าอัตราพึงมีของสาขาวิชา (Full time equivalent
student: FTES) ทั้งนีอ้ าจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาและคุณสมบัติตรงตามที่สาขาวิชาต้องการ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร
และรวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คณาจารย์ในหลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกัน
ในการวางแผนจั ด การเรีย นการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบต่อการประเมินผลทุ ก
รายวิชา นอกจากนี้ ยังนาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน ติดตาม และการ
ทบทวนหลักสูตรด้วย
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา คุณวุฒิ รวมถึง
ประสบการณ์ ทั้งนี้อาจารย์ในหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์
จะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเห็นชอบในคุณสมบัติและคุณลักษณะของคณาจารย์พิเศษของ
หลักสูตรด้วย ซึ่งการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษนั้น จะเป็นการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตที่
นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี และเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ใน
หลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มีก ารประเมินผลการดาเนินการของรายวิชา ในประเด็นการเรีย นการสอน ผู้สอนต้องท า
แผนการสอนตามคาอธิบายของรายวิชานั้นๆและเกณฑ์การวัดประเมินผลผู้เรียน โดยแจ้งแผนดังกล่าว
แก่ผู้เรียนก่อนทาการสอน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสติ ตามมาตรฐานผล
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การเรียนรู้ของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และนาไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์มีแผนการบริหารจัดการกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตดังนี้
6.1 การบริหารงบประมาณ
รายได้ของหลักสูตรได้รับการจัดสรรจากงบประมาณจากรัฐบาล และเงินงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้ก ารจัดการการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.เช่น อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ไม่ว่ า
จะเป็ น อาคารสถานที่ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ สื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์ และมีการจัดสรรงบประมาณโดยคิดต่อจานวนนิสิตและบุคลากร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมี
การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการในการสืบค้นข้อมูลและอานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ท โดยสื่อสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ประกอบด้วย
1) คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย จานวน 133 เครื่อง ที่ความเร็วของการ
รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล (Bandwidth) 100 Mbps ให้ บ ริ ก าร ณ ห้ อ ง Self-Access และศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา โดยห้องดังกล่าวให้บริการทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด
2) Wireless Access Point Area จานวน 146 จุดที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย
ที่ความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) 54 Mbps
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ก ารจั ด สรรห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ข นาดใหญ่
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์จานวนเพียงพอสาหรับทุกคณะใน
มหาวิทยาลัย โดยจัดสรรไว้ ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า จานวน 4 ห้อง รวม 330 เครื่อง อาคารเรียน
รวมหลังใหม่ จานวน 3 ห้อง รวม 300 เครื่อง นอกจากการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้ว
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได้ มี ก ารจั ด สรรทรัพ ยากรสารสนเทศซึ่ง มี จ านวนรวมของหนั ง สื อ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์
(E-books) กับจานวนหนังสือที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งคิดเป็น 62,839 รายการ และสื่อโสตอิเล็กทรอนิกส์อีก
จานวนทั้งสิ้น 6,844 รายการ นั้น พบว่า มีจานวนรวมมากกว่ามาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ที่ประกาศโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ซึ่งนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยได้ และสืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร หรือหน้าเว็บไซต์
ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
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จากข้ อ มู ล เดิ ม ในเล่ ม หลั ก สู ต รฉบั บ พ.ศ. 2551 พบว่ า มี สื่ อ สารสนเทศที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิน้ ดังนี้
1) ตาราเรียนภาษาไทย จานวน 28,654 เล่ม
2) ตาราเรียนภาษาต่างประเทศ จานวน 14,437 เล่ม
3) วารสารภาษาไทย จานวน 170 เล่ม
4) วารสารภาษาต่างประเทศ จานวน 150 เล่ม
5) โสตทัศนูปกรณ์ จานวน 2,466 แผ่น
นอกจากนีย้ ังฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Online database) ที่ให้บริการภายในเครือข่ายของ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ แ ก่ ACM, DAO, Lexis-Nexis, Grolier Online, SpringerLink, H.W. Wilson
(All),SAGE Journal, ScienceDirect, Scopus, ThaiLIS, UptoDate และ Wiley InterScience เป็นต้น
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาหรับส่วนของการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ ให้เป็นไปตามการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้สาขาวิชาจะมีการจัดทาแผนการจัดหา
ทรัพยากรเพิ่มเติมในทุกปีงบประมาณ โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการเรียนการสอนที่เป็นครุภัณฑ์ และ
แผนการจัดสรรให้เป็นไปตามแผนของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลั กสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีจานวนเพียงพอต่อนิสิตและบุคลากร และตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอนในหลักสูตร
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ให้พิจารณาจากผลการประเมินตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดไว้สาหรับการสอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งรวมอยู่
ในระบบการประเมินการสอนของคณาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบออนไลน์ และรวมถึงผลสารวจความพึง
พอใจของนิสิตต่อ การให้บ ริก ารทรัพ ยากรและการเข้าถึงการใช้ท รัพยากรเพื่อการเรีย นรู้และการ
ปฏิบัติการ
6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาตรี มีความรู้และทักษะที่ เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ในหลักสูตร มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ให้พิจารณา
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ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การคัดเลือกหรือการรับเข้าทางานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามความจาเป็น และมีความรูใ้ นระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนมีสิทธิในการเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการทางาน นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนยังสามารถทาหน้าที่
เป็นวิทยากรหรือผู้ร่ว มงานวิจัยกับ คณาจารย์ใ นหลัก สูตรได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้งานในส่ว นที่
นอกเหนือจากหน้าที่ประจาจะต้องไม่กระทบต่อหน้าที่และชั่ วโมงการทางานของบุคลากรผู้นั้น ซึ่งใน
การเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์
ตามความเหมาะสมของแต่ละปีงบประมาณ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสู ตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ ว มในการประชุ มวางแผน เพื่ อติ ด ตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
6. มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนิ สิ ตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุ ท ธ์ การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้อ ยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
มหาวิทยาลัยพะเยามีการประเมินผลการสอนของคณาจารย์โดยนิสิตในทุกภาคการศึกษา
ผ่านระบบลงทะเบียนที่ดาเนินการโดยกองบริการการศึกษา และแนะนาให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่
ละรายวิชาได้นาผลการประเมินมาใช้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ผลการเรียนของ
นิสิตในแต่ละรายวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิพากษ์ในแต่
ละภาคการศึกษา พร้อมกับมีการทบทวนกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ใน
แต่ละรายวิชา นอกจากนี้สาขาวิชาอาจจัดให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge management; KM) ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นิสิตได้รับผล
การเรีย นรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ล ะรายวิชาตามวาระที่เ หมาะสม เพื่อนามาใช้ใ นการปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
เกณฑ์การประเมินทักษะของอาจารย์ในการสอนให้ใช้เกณฑ์เดียวกับระบบการประเมินที่
ดาเนินการโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตจะเป็นผู้ประเมินแผนกลยุทธ์การสอน
ของคณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยพะเยาจะจัดให้มีการประเมินผลการสอนของ
คณาจารย์ในทุกภาคการศึกษา และนาผลการประเมินดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินทักษะ
การสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมให้ใช้ผลการประเมินจากนิสิตในสาขาวิชาชั้นปีที่ 4 (ก่อน
สาเร็จการศึกษา) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้
ยังใช้ผลการประเมินจากหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่นิสิตในสาขาวิชาได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการดาเนินงานในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จัดให้มกี ารประเมินผลการดาเนินงานภายใต้กรอบรายละเอียดของหลักสูตรประจาปี ซึ่งจะ
พิ จ ารณาตามดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยกระบวนการประเมิ น จะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรอย่างน้อย 1 ท่าน ที่
ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัยพะเยา
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินเพื่อนาไปสู่ก ารวางแผนปรับปรุงหลักสูตรนั้น ให้ใช้ผลการ
ประเมินที่รวบรวมจากคณะกรรมบริหารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และภายในสาขาวิชา ซึ่งประเมิน
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 (ก่อนสาเร็จการศึกษา) บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผลประเมินที่ได้จากหน่วยงาน/
องค์กร/สถาบันที่นสิ ิตได้เข้ารับการฝึกงานและทาสหกิจศึกษา และข้อมูลจากมคอ.5, 6 และ 7 เพื่อเป็น
การรับทราบปัญหาของการดาเนินงานตามหลักสูตร โดยผลการประเมินเหล่านีจ้ ะถูกนามาพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนีเ้ พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้บัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

80

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย 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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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ)
พ.ศ. 2555
30
21
9
86

วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ)
พ.ศ. 2560
30
84

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

21
65
50
15
6

15
69
57
12
6

120 หน่วยกิต

122 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวั สดุ
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103
001111
001112

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental of English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
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21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

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

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous
Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies

001101 การใช้ภาษาไทย
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
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
ปิดกลุ่มพลานามัย

ปิดรายวิชา
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004153

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเคมี
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สาระที่
ปรับปรุง

1(0-2-1)

004154

ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
1(0-2-1)
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3
Life Skills

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา
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002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

สาระที่
ปรับปรุง

3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(3-2-5)

เปิดรายวิชา

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(3-2-5)
Art of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
003132

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)
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003133
003135

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
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สาระที่
ปรับปรุง

3(3-0-6)

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
86 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
MathematicsI
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการ
ประยุ ก ต์ ปริ พั น ธ์ แ ละการประยุ ก ต์ เมท
ริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and continuity
of functions, derivative of functions and
applications, intergral of functions and
applications, metrices and system of linear
equations
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
MathematicsII
เทคนิ ค การอิ น ทิ ก รั ล อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รง
แบบ ลาดับและอนุกรม 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
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวั ด โครงสร้ า งอะตอม
ระบบพี ริ อ อดิ ก พั น ธะเคมี แ ละโครงสร้ า ง
โมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี
ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพล
ศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เ คมี สมดุล
เคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมี
สิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure,
periodic system, chemical bonding and
molecular structure, stoichiometry, chemical

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
84หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
และปริ พั น ธ์ ข องฟัง ก์ ชัน พี ชคณิ ต และฟั ง ก์ชันก์
อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives
and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and
integral

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

242101

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวั ด โครงสร้ า งอะตอม
ระบบพีรอิ อดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล
ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง
ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
จลนพลศาสตร์ เ คมี สมดุ ล เคมี กรด-เบส
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีส่งิ แวดล้อม
Matter and measurement, atomic
structure, periodic system, chemical bonding
and molecular structure, stoichiometry,
chemical reactions, gases, solid, liquid,

คงเดิม
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243101

244103
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reactions, gases, solid, liquid, solutions,
fundamental thermodynamics, chemical
kinetics, chemical equilibrium, acids and
bases, electrochemistry, nuclear chemistry,
environmental chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8) 243101
Biology I
บทน า สารเคมี ข องชี วิ ต เซลล์ แ ละเม
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร้ า งและ
หน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์
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

สาระที่
ปรับปรุง

solutions, fundamental thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibrium, acids
and bases, electrochemistry, nuclear
chemistry, environmental chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบีย บวิธ ีท างวิท ยาศาสตร์ คุณ สมบั ต ิ
การจัดระบบ และสารเคมีข องชีวิ ต เซลล์แ ละ
เ มแ ทบอลิ ซ ึม พัน ธุศ า สตร์ วิว ัฒ นา ก า ร
ความหลากหลายของสิ ่ ง มีช ีว ิต โครงสร้ า ง
และหน้า ที่ข องพื ช และสั ต ว์ นิเ วศวิท ยาและ
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

ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4 (3-3-8)
Introductory Physics
Introductory Physics
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นฟิ สิ ก ส์ กฎการ
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นฟิ สิ ก ส์ กลศาสตร์
เคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โม
เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและ
เมนตั ม และการชนการเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น
พลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบ
ส ม บั ติ ข อ ง ส ส า ร ก ล ศ า ส ต ร์ ข อ ง ไหล
หมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่น
ปรากฏการณ์ ค ลื่ น และเคออส เทอร์ โ ม
และการสั่น เทอร์โมไดนามิ กส์ แม่เ หล็กไฟฟ้ า
ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น
วงจรไฟฟ้า ฟิสกิ ส์ยุคใหม่
ฟิสกิ ส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of
Mathematics for physics, law of
mechanics, law of motion, gravitational force,
motion, gravitational force, work and
work and energy, momentum and collisions,
energy, momentum and collisions, rotation
rotation motion, properties of matter, fluids
motion, properties of matter, mechanic of
mechanics,
wave
and
vibration,
fluids, wave phenomena and chaos,
thermodynamics, electromagnetics, electric
thermodynamics, electricity, basic electric
circuits, modern physics
circuits, modem physics

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
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ปรับปรุง

247325

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบีย บวิธีการวิจัย ประเภทของการวิ จั ย
และกระบวนการทาวิจัย การกาหนดปัญหาของ
การวิ จั ย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบ
การวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ
สร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขี ย นรายงานการวิ จั ย และการน าเสนอ
ผลการวิจัย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของนักสถิติ
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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สาระที่
ปรับปรุง

กลุ่มวิชาเอก
65 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
69 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
50 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
57 หน่วยกิต
246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introductory Materials Science
Introductory Materials Science
คานิยามของวัสดุศาสตร์ ความสาคัญของ
นิยามของวัสดุศาสตร์ ความสาคัญของการ
การพัฒ นาวัสดุ ประเภทของวัสดุ สมบัติข อง
พัฒ นาวัสดุ โลหะ เซรามิกส์ พอลิเ มอร์ วัสดุ
วัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุในชีวิตประจาวัน วัสดุ
ประกอบ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้ อน
ยุคใหม่และการประยุกต์
สมบั ติ ท างแสง สมบั ติ ท างไฟฟ้ า สมบั ติ ท าง
ปรับ
Definition of materials science, important in
แม่เหล็กของวัสดุ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุ
Definition of materials science, important in คาอธิบาย
materials development, type of materials,
materials development, metal, ceramics, รายวิชา
properties of materials, materials in daily life,
polymer, composite materials, mechanical
novel materials and their applications
properties, thermal properties, optical properties,
electrical properties, magnetic properties of
materials, and material applications

246201

เคมีของวัสดุ
3(3-0-6)
Chemistry of Materials
โครงสร้ า ง พั น ธะเคมี ไฮบริ ด ไดเซชั น
ปรากฏการณ์ต่างๆ และปฏิกิริยาอย่างง่ายของ
สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การจาแนก
หมูฟ่ ังก์ชันและการอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์
ประเภทต่างๆ เรโซแนนซ์ ทอโทเมอริซึม ไอ
โซเมอร์ สเตอริโอเคมี อิทธิพลของการกาบัง
ประจุในอะตอม ปฏิกิริยากรดเบส สารประกอบ
โคออดิเนชัน และสารประกอบโลหะอินทรีย์
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
Chemistry of Materials

3(3-0-6)

โครงสร้ า งอะตอม อะตอมิ ก ออร์ บิ ตั ล และ
โมเลกุ ล าร์ อ อบิ ตั ล พั น ธะเคมี กั บ การจ าแนก
ประเภทของวัสดุ สารประกอบอนินทรีย์ ปฏิกิริยา
ของสารประกอบอนินทรีย์ การดุลปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบอนิ น ทรี ย์ ปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์ เลข
ออกซิเดชันและการดุลสมการรี ด อกซ์ เคมีไฟฟ้า
สารประกอบอิ น ทรี ย์ การจ าแนกประเภทของ
สารประกอบอิ น ทรี ย์ การเรี ย กชื่ อ สารประกอบ
อินทรีย์ และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์
ปรับรหัส
Atomic structure, atomic orbital and
และ
molecular orbital, chemical bond and classification
คาอธิบาย
of materials, inorganic compounds, reactions of
รายวิชา
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
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246202 โครงสร้างและความบกพร่อง 3(3-0-6)
ของวัสดุ
Structure and Imperfection of Materials
โครงสร้ า งผลึ ก แลตทิ ซ และระบบผลึ ก
ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพร่องใน
ของแข็ง การตรวจสอบความบกพร่อง ผลของ
ความบกพร่องที่มีต่อสมบัติของวัสดุ
Crystal structure, lattice and crystal systems,
crystal plane, Bragg’s law, defect in solid,
defect examination, effect of defect on
materials properties
246221 โลหะและกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
Metals and Metal Processing
กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม การ
หล่ อ ขึ้ น รู ป การขึ้ น รู ป ทางกล การเชื่ อ มและ
การต่อ กระบวนการอบชุบทางความร้อน การ
เคลือบและการทาผิวสาเร็จ
Production of metals and alloys, casting,
mechanical forming, welding and soldering,
heat treatment process, surface coating and
surface finishing,
246231
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246201

246221

เซรามิกส์และกระบวนการผลิต3(3-0-6)
246222
Ceramics and Ceramic Processing
พั นธะเคมี ในวัสดุ เซรามิ กส์ โครงสร้าง
และคุ ณสมบั ติ ของเซรามิ กส์ การผลิ ตวั ตถุ ดิ บของ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์การอบผนึกสารประกอบอนินท
รีย์ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ตัวเติมการจัดเรียงตัวของ
อนุภาคสารแขวนลอยการบดการขึน้ รูปชิน้ งานทางเซรามิ
กส์กระบวนการหลังขึน้ รูป
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

โครงสร้างและความบกพร่อง 3(3-0-6)
ของวัสดุ
Structure and Defect of Materials
โครงสร้ า งผลึ ก แลตทิ ซ และระบบผลึ ก
ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพร่ อ งใน
ของแข็ง การตรวจสอบความบกพร่อง ผลของ
ความบกพร่องที่มีต่อสมบัติของวัสดุ
Crystal structure, lattice and crystal systems,
crystal plane, Bragg’s law, defect in solid,
defect examination, effect of defect on
materials properties
โลหะและกระบวนการผลิต
3(2-3-6)
Metals and Metal Processing
กระบวนการผลิ ต โลหะและโลหะผสม การ
หล่อขึ้นรูป การขึ้นรูปทางกล การเชื่อมและการ
ต่ อ กระบวนการอบชุ บ ทางความร้ อ น การ
เคลื อ บและการท าผิ ว ส าเร็ จ ปฏิ บั ติ ก ารที่
เกี่ยวข้อง
Production of metals and alloys, casting,
mechanical forming, welding and soldering,
heat treatment process, surface coating and
surface finishing, related laboratories
เซรามิกส์และกระบวนการผลิต 3(2-3-6)
Ceramics and Processing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซรามิกส์ คุณสมบัติ
ของเซรามิกส์ วัตถุดิบ การขึน้ รูป 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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
และชื่อ
รายวิชา

ปรับหน่วย
กิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ
รายวิชา
หน่วยกิต
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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246251
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พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(2-3-6)
Polymers and Polymer Processing
Polymers and Polymer Processing
ความรู้ พื้ น ฐานทางเคมี ข องพอลิ เ มอร์ การ
ความรู้ พื้ น ฐานทางเคมี ข องพอลิ เ มอร์ การ
จาแนกประเภทและการเรียกชื่อ การสังเคราะห์พอลิ
จาแนกประเภทและการเรียกชื่อ การสังเคราะห์
เมอร์ สั ณ ฐานวิ ท ยาของพอลิ เ มอร์ เทคนิ ค การ
พอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ เทคนิค
วิเคราะห์และการหามวลโมเลกุล ลักษณะเฉพาะทาง
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร ห า ม ว ล โ ม เ ล กุ ล
ความร้อนและการทดสอบ สมบัติการละลายของพอ
ลักษณะเฉพาะทางความร้อ นและการทดสอบ
ลิเมอร์ พฤติกรรมการหลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ
สมบัติการละลายของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการ
เทคนิ ค การขึ้ น รู ป ทางพอลิ เ มอร์ และการตกแต่ ง
หลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการขึ้นรูป
ชิน้ งานสาเร็จ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ทางพอลิเมอร์ และการตกแต่งชิ้นงานสาเร็จ
Fundamental in polymer chemistry,
Fundamental in polymer chemistry,
classification and nomenclature, polymer
classification and nomenclature, polymer
synthesis, polymer morphology, analytical
synthesis, polymer morphology, analytical
techniques for molecular weight determination,
techniques for molecular weight determination,
thermal characteristics and testing, soluble
thermal characteristics and testing, soluble
property of polymer, rheological behaviors, raw
property of polymer, rheological behaviors, raw
material preparation, formation techniques in
material preparation, formation techniques in
polymers, and finishing for final products,
polymers, and finishing for final products
related laboratories
ความปลอดภัยในกระบวน 3(2-3-6)
246102
การทางอุตสาหกรรม
Industrial Processing Safety
หลักปฏิบัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การป้องกันอันตรายในกระบวนการ
ผลิต ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากวัตถุเคมี
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

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(2-3-6)
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
Safety in Chemical Industry and
Materials Technology
หลั ก ปฏิ บั ติ แ ละความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ก า ร ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย ใน
กระบวนการผลิต ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิด
จากวั ต ถุ เ คมี แ ละกระบวนการในการผลิ ต
การจั ด การระบบเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
การประเมินความเสี่ยงและอันตราย
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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับหน่วย
กิจและ
คาอธิบาย

ปรับรหัส
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246252 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
246211 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Chemical Industry
Fundamental Chemical Industry
กระบวนการผลิตกรดอินทรีย์และกรด อนินท
การผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ แ ละกรดอนิ น ทรี ย์
รี ย์ แอลคาไลน์ เกลื อ แกง เยื่ อ กระดาษและ
แอลคาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ
กระดาษ เม็ ด สี แ ละสี ปู น ซี เ มนต์ สบู่ แ ละสาร
เม็ดสีและสี ปูนซีเมนต์ สบู่และสารซักฟอก ของ
ซักฟอก ของเสีย มลพิษ และการจัดการของเสีย
เ สี ย มลพิษแ ละ ก า รจั ด ก า รข องเ สี ย จ า ก
จากกระบวนการผลิต การปรับสภาพน้าและการ
กระบวนการผลิ ต การปรั บ สภาพน้ าและการ
บาบัดน้าเสีย
บาบัดน้าเสีย และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Production of organic acids and inorganic
Production of organic acids and inorganic
acids, alkaline, sodium chloride, paper and
acids, alkaline, sodium chloride, paper and
pulp, color and pigments, cement, soap and
pulp, color and pigments, cement, soap and
detergent, reconditioning of water and
detergent, wastes, pollution and waste
wastewater treatment
management from processing, reconditioning of
water and wastewater treatment, related
laboratories

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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246301 อุณหพลศาสตร์และ
3(3-0-6) 246301
การแปลงเฟส
Thermodynamics and Phase
Transformation
กฎของอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาค
ในระบบองค์ประกอบเดียวแผนภาพวัฏภาค
แบบไบนารี แ ละเทอนารี การแพร่ ใ นวั ส ดุ
จลนศาสตร์ ข องการเกิ ด นิ ว เคลี ย สและ
ปฏิกิริยา การจาแนกปริมาณของโครงสร้าง
จุ ล ภาคและการแปลงวั ฏ ภาคในวั ส ดุ การ
เกิดผลึก พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาค
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 สมบัติทางกลและความร้อน 3(2-3-6) 246302
ของวัสดุ
Mechanical and Thermal Properties of
Materials

อุณหพลศาสตร์และ
3(3-0-6)
การแปลงเฟส
Thermodynamics and Phase
Transformation
กฎของอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาคใน
ระบบองค์ประกอบเดียวแผนภาพวัฏภาคแบบไบ
นารีแ ละเทอนารี การแพร่ในวัสดุ จลนศาสตร์
ของการเกิดนิวเคลียสและปฏิกิริยา การจาแนก
ปริมาณของโครงสร้างจุลภาคและการแปลงวัฏ
ภาคในวั ส ดุ การเกิ ด ผลึ ก พั ฒ นาการของ
โครงสร้างจุลภาค
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

พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ สมบัติทาง อิ ลา
สติ ก แอนอิ ล าสติ ก และวิ ส โคอิ ล าสติ ก ของ
ของแข็ ง กลไกความแข็ ง แรงทางกลและการ
แตกหั ก ความสั ม พั น ธ์ ข องความเค้ น และ
ความเครียด สมบั ติท างความร้อน ความเค้น
เนื่ อ งจากความร้ อน การวั ด สมบั ติ ท างกลเชิง
ความร้อน

พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ สมบัติทาง
อิลา
สติก แอนอิลาสติก และวิสโคอิลาสติกของของแข็ง
ก ล ไก ค วามแข็ ง แรงท าง กลแ ละการแตกหั ก
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

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

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

สมบัติทางกลและความร้อน
3(2-3-6)
ของวัสดุ
Mechanical and Thermal Properties of
Materials

คงเดิม
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246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง
3(2-3-6) 246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง
3(2-3-6)
และแม่เหล็กของวัสดุ
และแม่เหล็กของวัสดุ
Electrical Optical and
Electrical, Optical and
Magnetic Properties of Materials
Magnetic Properties of Materials
กฎของโอห์ม การนาไฟฟ้า โครงสร้าง
โครงสร้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องวั ส ดุ การน า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องวั ส ดุ ทฤษฎี ร ะ ดั บ
ไฟฟ้า ทฤษฎีแถบพลังงาน ไดอิเล็กทริก เฟร์โรอิ
พลั ง งานของของแข็ ง ฟิ สิ ก ส์ ข องสารกึ่ ง
เล็กทริก อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา การแผ่รังสีคลื่น
ตั ว น า สภาพการน ายวดยิ่ ง ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก
แม่เหล็กไฟฟ้า อันตรกิริยาระหว่างแสงกับวั สดุ
การแผ่รังสีคลื่นแม่เ หล็กไฟฟ้า สมบัติท าง
ของแข็ง การหักเห การสะท้อน การดูดซับ การ
แสง สมบัติทางแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กแบบ
ส่องผ่าน ไดโพลแม่เหล็ก สภาพแม่เหล็ก โดเมน
อ่ อ น วั ส ดุ แ ม่ เ หล็ ก แบบแข็ ง และการวั ด
และฮิสเทอรีซิส วัสดุแม่เหล็ก การบันทึกข้อมูล
สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก
ทางแม่เหล็ก และปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทาง
Ohm’s law, electric conduction,
ไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ
electronic structure of materials, energy
Electronic structure of materials, electrical
band theory of solid, semiconductor
conduction, energy band theory, dielectric,
physics, superconductivity, dielectric,
ferroelectric,
semiconductor
device,
electromagnetic radiation, optical property,
electromagnetic radiation, interaction of light
magnetic property, soft magnetic, hard
and solid materials, refraction, reflection,
magnetic and electrical optical and
absorption, transmission, magnetic dipole,
magnetic properties measurement
magnetism, domain and hysteresis, magnetic
materials, magnetic recording, and electrical,
optical and magnetic properties of materials
operation
246304 เครื่องมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) 246305 เครื่องมือและการหาลักษณะ
3(2-3-6)
เฉพาะของวัสดุ 1
เฉพาะของวัสดุ 1
Instrumental and Characterization
Instrumentation and Characterization for
for Materials I
Materials I
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบ
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบของ
ของเครื่ อ งมื อ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเตรี ย ม
เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อ
ตั ว อย่ า งเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ด้ ว ยกล้ อง
ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิง แสง
จุ ล ท ร ร ศ น์ เ ชิ ง แ ส ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิค
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค
เอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี และเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรส
เอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี และเอ็กซ์เรย์ฟลูออ
เซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์
เรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การ
ขนาดอนุภาค
วิเคราะห์เชิงความร้อน การวิเคราะห์ขนาด
Elementary of the instrumentation
อนุภาค และการทดสอบสมบัติเ ชิงกลด้วย
compartments, techniques, and sample
วิธีมาตรฐาน
preparation methods for the analysis with

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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Elementary of the instrumentation
compartments, techniques, and sample
preparation methods for the analysis with
optical microscope, chemical analysis by xray 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 น ฐานและประเภทข อง
งานวิจัย การสืบค้นและการทบทวนวรรณกรรม
วิ จั ย การก าหนดปั ญ หาเพื่ อ การวิ จั ย แบบ
แผนการวิจัย เครื่องมือและสถิติในการวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้ อมูล การแปรผล
การอภิ ป รายและการสรุ ป การเขี ย นรายงาน
การนาเสนอ และการตอบข้อซักถามในประเด็น
ทางด้ า นการวิ จั ย ในอุ ต สาหกรรมเคมี แ ละ
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

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดวิชาใหม่
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เครื่องมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) 246401
เฉพาะของวัสดุ 2
Instrumental and Characterization
for Materials II
การหาความหนาแน่ น การหาน้ าหนั ก
โมเลกุ ล ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การ
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 อิ น ฟราเรดและอะตอมมิ ก แอบซอฟ
ชั น สเปกโทรสโกปี เครื่ อ งมื อ ทางโครมา
โทรกราฟี นิวเคลีย ร์แ มกเนติ กเรโซแนนซ์
และแมสสเปกโทรมิเตอร์
Determination of density,molecular
weight determination, elementary of UVvis spectroscopy, fluorescence, IR and AAs,
the instrumentation in chromatography,
NMR, and mass spectroscopy

เครื่องมือและการหาลักษณะ
3(2-3-6)
เฉพาะของวัสดุ 2
Instrumental and Characterization
for Materials II
หลั ก การและการท างานของเครื่ อ งมื อ
วิเ คราะห์ทางเคมี การเตรีย มตัวอย่า งเพื่อการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ
ด้วยเครื่องอัลตร้าไวโอเล็ต/วิสเิ บิล สเปกโตรสโก
ปี เครื่องอะตอมิกแอพซอฟชั นสเปกโตรสโกปี
เครื่องอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโตรสโกปี และอิน
ดักทีฟคอปเปอร์พลาสม่าสเปกโตรสโกปี เทคนิค
โครมาโตกราฟี การเตรี ย มตั ว อย่ า งและการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปก
โตรสโกปี เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
เครื่องแมสสเปกโตรสโกปี และปฏิบัติการการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเครื่องมือ
ดังกล่าว

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

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

246261

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมี 1(0-3-2)
และเทคโนโลยีวัสดุ
Chemical Industry and Materials
Technology Laboratory I
การทาแม่พิมพ์ปูนปาสเตอร์ การขึ้นรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซรามิ ก ส์ การหล่ อ โลหะและ
กระบวนการทางความร้ อ นของโลหะ
โครงสร้างจุลภาคของโลหะ การขึ้นรูปทาง
ความร้ อ นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก การ

-

-

ปิดรายวิชา
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สั ง เคราะห์ ฟ องน้ าพอลิ ไ วนิ ล แอลกอฮอล์
การขึ้นรูปฟิ ล์ม เยื่อและเยื่อกระดาษ สบู่
และสารซักฟอก การผลิตโซเดียมไฮดรอก
ไซด์
246305 ระบบบริหารคุณภาพและ
3(2-3-6) 246304 ระบบบริหารคุณภาพและ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Quality and Environmental
Quality and Environmental
Management Systems
Management Systems
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห าร
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห าร
คุ ณ ภาพ ISO 9000 และระบบการจั ด การ
คุ ณ ภาพ ISO 9000 และระบบการจั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม ISO ข้อกาหนด ขั้นตอน 14000
สิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อกาหนด ขั้นตอนการ
การดาเนินงานเข้า สู่ระบบบริหารคุ ณ ภาพ
ดาเนินงานเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ การจัดทา
การจั ด ท าเอกสาร ท าแผนงาน และการ
เอกสาร ทาแผนงาน และการทบทวนเอกสารใน
ทบทว นเ อก สา รในระ บบ ก า รบ ริ ห า ร
ระบบการบริหาร นโยบายการดาเนินงาน ก าร
นโยบายการดาเนินงาน การตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน การขอ
ตรวจสอบ การประเมิน การขอรับรองระบบ
ร ับ รองระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ การรั ก ษาระบบ
บริหารคุณภาพ และการรักษาระบบ
และปฏิ บั ติ ก ารการจ าลองสถานการณ์ ข อง
introduction of quality management system
องค์กร
ISO 9000 and environmental management
introduction of quality management system ISO
system ISO 14000, requirements,
9000 and environmental management system
approaching procedure for management
ISO 14000, requirements, approaching
systems, documentation, making plans,
procedure for management systems,
review document in management systems,
documentation, making plans, review
policy operation, monitoring, verification,
document in management systems, policy
evaluation, application for accreditation,
operation, monitoring, verification, evaluation,
and system defense
application for accreditation, and system
defense
246491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ
การอภิปราย และตอบข้อซักถามในประเด็น
ทางด้านหัวข้อวิจัยในอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ
A presentation of research topic in
Chemical Industry and Materials
Technology and related field with an

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชาและ

เปลี่ยนรหัส
วิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

emphasis on researching and criticizing
knowledge gathering from paper

246492

246493

246494

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 246491 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
Independent Study
การค้ น คว้ า หรื อ การวิ จั ย การรวบรวม
การค้ น คว้ า หรื อ การวิ จั ย การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ
ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การ
นาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้า น
น าเสนอ และการอภิ ป รายในหั ว ข้ อ ทางด้ า น
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
Studying or researching, collecting data,
Studying or researching, collecting data,
analyzing, report writing, presenting and
analyzing, report writing, presenting and
discussing in chemical industry and
discussing in chemical industry and materials
materials technology
technology
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เ รี ย น รู้ เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์แ ละทักษะในงานที่เ กี่ย วข้ อ ง
กับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ใน
สถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
Skill training and development in
government or private sectors in the area
of Chemical Industry and Materiaks
Technology
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 246492 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Cooperative Education
Cooperative Education
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ รี ย น รู้ เ พิ่ ม พู น
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ รี ย น รู้ เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์แ ละทักษะในงานที่เ กี่ย วข้ อ ง
ประ สบก า รณ์แ ละ ทั ก ษะ ในงา นเ กี่ ย วกั บ
กับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ใน
อุตสาหกรรมเคมีแ ละเทคโนโลยีวัสดุ ในฐานะ
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ
พนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
ภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in chemical
improving working skills in chemical industry
industry and materials technology as an
and materials technology as an apprentice in
apprentice in private or government sectors
private or government sectors

คงเดิม

ปิดรายวิชา

คงเดิม
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261101

สาระที่
ปรับปรุง

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉาย
ภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟ
ฟิกส์
การเขียนภาพพิกทอเรีย ล การบอก
ขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียน
ภาพตัด การเขีย นภาพช่วยและแผ่นคลี่ การส
เก็ตช์ ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและ
รายวิชาใหม่
การกาหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
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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สาระที่
ปรับปรุง

วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
246306 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(2-3-6) 246313 อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-6)
Introduction to Electronics
Electronics in Industry
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์
หลั ก การวั ด และวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นงาน
วงจรไฟฟ้ า กระแสตรงและกระแสสลั บ
อุ ต สาหกรรม วงจรไฟฟ้ า กระแสตรงและ
วงจรขยายกระแสและแรงดั น วงจรกรอง
กระแสสลั บ เซนเซอร์ แ ละทรานสดิ ว เซอร์ ปรับรหัส
สั ญ ญ า ณ ว ง จ ร ก ร อ ง ค ว า ม ถี่ ไ ม โ ค ร
วงจรขยายสั ญ ญาณ วงจรกรองสั ญ ญาณ ชื่อ และ
คอนโทรลเลอร์ และโครงงานขนาดเล็ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงงานขนาดเล็ก และ คาอธิบาย
Basic concepts in electronics, direct and
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 รายวิชา
alternating current circuit, current and voltage
อุตสาหกรรม
amplifier circuit, signal amplifier circuit, filter
Measurement principles and electronic
circuit, microcontroller and mini-project
circuits in industry, DC and AC circuits, sensors
and transducers, amplifier circuit, filter circuit,
microcontroller, mini- project and electronic
operations in industry.
246402 หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
Special Topics in Chemical
Industry and Materials Technology
ความก้ า วหน้ า เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ทางด้ า น
อุ ต สาหกรรมเคมี แ ละเทคโนโลยี วั ส ดุ และ
หัวข้อพิเศษที่มีผลกระทบกับสถานการณ์ทาง
อุ ต สาหกรรมเคมี แ ละเทคโนโลยี วั ส ดุ การ
ปิดรายวิชา
เตรีย มความพร้อมให้กับผู้เ รีย นสู่การทาวิ จั ย
และการทางาน
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
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246403 การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ
3(3-0-6)
Materials Applications
การประยุกต์ใช้งานของวัสดุทางการแพทย์
ทั น ต ก ร ร ม ก า ร ท ห า ร ง า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
เกษตรกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีการกีฬา และการประยุกต์ใช้วัสดุ
สมัยใหม่
Application areas of materials for
medical aspect, dentistry, military,
construction, agriculture, architecture, space
technology, sport technology and application
of modern materials
246311 วัสดุประกอบ
3(2-3-6) 246312
Composite Materials
บทน าเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ป ระกอบ การจ าแนก
ประเภท องค์ ป ระกอบมู ล ฐานของวั สดุ
ป ร ะ ก อ บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ส ม 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

นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 3(3-0-6) 246421
Nanotechnology and Nanomaterials
บทน าเกี่ ย วกั บ นาโนเทคโนโลยี แ ละนาโน
วัสดุ โครงสร้างของนาโนวัสดุแบบ 0-1-2 มิติ
การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ
การสังเคราะห์นาโนวัสดุ การประยุกต์ใช้งาน
นาโนวัสดุ
Introduction of nanotechnology and
nanomaterials, 0- 1- 2 dimensional structure
of nanomaterials, characterization and

-

เทคโนโลยีวัสดุประกอบ
3(2-3-6)
Composite Technology
บทน าเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ป ระกอบ การจ าแนก
ประเภท องค์ประกอบมูลฐานของวัสดุประกอบ
คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบของวัสดุ
ประกอบ วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิเมอร์ และ
เซรามิกส์ และการประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการที่
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
นาโนเทคโนโลยี แ ละนาโนวั ส ดุ 3 (3-0-6)
Nanotechnology and Nanomaterials
บทนาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ
โครงสร้างของนาโนวัสดุแบบ 0-1-2 มิติการหา
ลั ก ษณะเฉพาะและสมบั ติ ข องนาโนวั ส ดุ การ
สังเคราะห์นาโนวัสดุ การประยุกต์ใช้งานนาโน
วัสดุ
Introduction of nanotechnology and
nanomaterials, 0- 1- 2 dimensional structure of
nanomaterials, characterization and properties

สาระที่
ปรับปรุง

ปิด
รายวิชา

เปลี่ยน
รหัสวิชา
และปรับ
คา
อธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยน
รหัสวิชา
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246313

246412

246413
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properties of nanomaterials, synthesis of
nanomaterials and their applications

of nanomaterials, synthesis of nanomaterials
and their applications

การสึกหรอ
3(3-0-6) 246321
Wear
ปัญหาจากการสึกหรอ ไตรโบโลยีเบื้องต้น
การสึกหรอชนิดต่างๆ กลไกการสึกหรอ การ
สึ ก หรอของวั ส ดุ การทดสอบการสึ ก หรอ
เทคนิคการป้องกันการสึกหรอ
Wear problems, introduction to tribology,
types of wear, wear mechanisms, wear of
materials, wear testing, wear protection
techniques
วัสดุทางการแพทย์
3(3-0-6)
Medical Materials
ประวั ติ ก ารพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ชี ว ภาพ
ผลกระทบและสมบัติที่จาเป็นในการใช้งานกับ
เ นื้ อ เ ยื่ อ ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการตอบสนองต่ อ การ
ทางานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุชีวภาพ
การทางานเชื่อมประสานระหว่างวัสดุชีว ภาพ
กับเนือ้ เยื่อ 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
เทคโนโลยีฟิล์มบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
หลั ก การของกระบวนการไอเคลื อ บและ
กระบวนการผลิ ต ฟิ ล์ ม บางอื่ น ๆ เทคโนโลยี
สุ ญ ญากาศ การเกิ ด ฟิ ล์ ม บางแบบต่ า งๆ
ลักษณะเฉพาะและสมบัติต่างๆ ของฟิล์มบาง
และการประยุกต์ใช้งาน

การสึกหรอของวัสดุ
3(3-0-6)
Wear of Materials
ปั ญ หาจากการสึ ก หรอ ไตรโบโลยี เ บื้ อ งต้ น
การสึกหรอชนิดต่างๆ กลไกการสึกหรอ การสึก
หรอของวัส ดุ การทดสอบการสึ กหรอ เทคนิ ค
การป้องกันการสึกหรอ
Wear problems, introduction to tribology,
types of wear, wear mechanisms, wear of
materials, wear testing, wear protection
techniques

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยน
รหัสวิชา
และ
ปรับชื่อ
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

-

ปิด
รายวิชา
-

115
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

246414

246321
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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
เทคโนโลยีอนุภาคผง
3(3-0-6)
Particulate Powder Technology
ก า รจ า แ นก วั สดุ อ นุ ภา ค ก า รวั ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุอนุภาคและมาตรฐาน
ปิด
การผลิตวัสดุอนุภาค สมบัติของวัสดุอนุภาค
รายวิชา
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุอนุภาค การเผา
ผนึ ก กรรมวิ ธี ห ลั ง การเผาผนึ ก สมบั ติ ท าง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ 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
โลหะกรรมกายภาพ
3(3-0-6) 246323 โลหะกรรมกายภาพ
3(2-3-6)
Physical Metallurgy
Physical Metallurgy
โครงสร้ า งจุ ล ภาคของโลหะและการเกิ ด
โครงสร้างจุลภาคของโลหะและการเกิดผลึก
ผลึกข้อบกพร่องในโครงสร้างผลึกดิสโลเคชัน
ข้ อ บกพร่ อ งในโครงผลึ ก ดิ ส โลเคชั น และการ
และการเปลี่ ย นรู ป อย่ า งถาวร การเกิ ด
เปลี่ยนรูปอย่างถาวร การเกิดนิวเคลียสและการ
นิวเคลียสและการแข็งตัวแผนภาพสมดุ ลของ
แข็งตัว แผนภาพสมดุ ลของเฟส การเปลี่ยนเฟส
เปลี่ยน
เฟส การเปลี่ย นเฟส ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
ปฏิกิริย าสถานะของแข็ ง การอบชุบ ความร้ อ น
รหัสวิชา
การอบชุ บ ความร้ อ นกลไกการเพิ่ ม ความ
กลไกการเพิ่ ม ความแข็ ง แรง ปฏิ บั ติ ก ารที่
และปรับคา
แข็งแรง
เกี่ยวข้อง
อธิบาย
Microstructure of metal, defects in the crystal
Microstructure of metal, defects in the crystal รายวิชา
structure, dislocation and plastic deformation,
structure, dislocation and plastic deformation,
nucleation and solidification, equilibrium
nucleation and solidification, equilibrium phase
phase diagram, phase transformation, solid
diagram, phase transformation, solid state
state reaction, heat treatment, mechanism of
reaction, heat treatment, mechanism of
strengthening
strengthening, related laboratories
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3(3-0-6)
246322 การสกัดโลหะและการทาให้
บริสุทธิ์
Metals Extraction and Refining

โลหะกรรมและสินแร่ การแต่งแร่ อุณหพล
ศาสตร์ในโลหกรรม แผนภาพรัชาร์ดสันขเอลลิ
งแฮม แผนภาพอาณาเขตในโลหะกรรม จล
พลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีในการเปลี่ยนสินแร่
เป็ น โลหะ เชื้ อ เพลิ ง ในโลหกรรม กากถลุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ย ก โ ล ห ะ ด้ ว ย ค ว า ม ร้ อ น
กระบวนการแยกโลหะด้วยน้า กระบวนการแยก
โลหะด้วยไฟฟ้า
Metallurgy and ores, ore dressing,
metallurgical thermodynamics, RichardsonEllingham diagram, predominance diagram,
kinetics of chemical reactions in changing of
ores to metals, fuels in metallurgy, slags,
pyrometallurgicalprocesses, hydrometallurgical
processes, electrometallugical processes
246421

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

-

-

การกัดกร่อนและ
3(3-0-6)
3(2-3-6)
246324 การกัดกร่อนและ
การป้องกันการกัดกร่อน
การควบคุมการกัดกร่อน
Corrosion and Corrosion Protection
Corrosion and Corrosion Control
หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน เทอร์โมไดนา
หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน เทอร์โม
มิคส์และจลพลศาสตร์ของการกัดกร่ อน ปัจจัยที่มี
ไดนามิ ค และจลพลศาสตร์ ข องการกั ด กร่ อ น
ผลต่อการกัดกร่อน รูปแบบการกัดกร่อน ตัวอย่าง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การกั ด กร่ อ น รู ป แบบการกั ด
การกัดกร่อนในโลหะและโลหะผสม การทดสอบและ
กร่อน ตัวอย่างการกัดกร่อนในโลหะและโลหะ
หาอัตราการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การ
ผสม การทดสอบการกัดกร่อนและการหาอัตรา
เกิดพาสิเวชั่นออกชิเดชั่นของโลหะและโลหะผสม
การกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การเกิด
Principles of corrosion, thermodynamics and
พาสิเวชั่นออกชิเดอชั่นของโลหะและโลหะผสม
kinetics of corrosion, factors affecting erosion, type
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principle of corrosion, thermodynamic and
of corrosion. examples of corrosion in metals and
kinetics of corrosion, factors affecting erosion, type
alloys, testing and determine the rate of corrosion,
of corrosion, example of corrosion in metals and
corrosion protection, pasivation and oxidation of
alloys, testing and determine the rate of corrosion,
metals and alloys

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

เปลี่ยนรหัส
วิชา หน่วย
กิตและคา
อธิบาย
รายวิชา
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และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

246331 เทคโนโลยีซีเมนต์
3(3-0-6) 246325 เทคโนโลยีซีเมนต์
3(2-3-6)
Cement Technology
Cement Technology
บทนาเทคโนโลยีซีเมนต์ ประเภทของซีเมนต์
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
วั ต ถุ ดิ บ และการผลิ ต ซี เ มนต์ ป อร์ ต แ ลนด์
ซี เ มนต์ ประเภทของซี เ มนต์ วั ด ถุ ดิ บ การ
องค์ ป ระกอบเคมี ข องซี เ มนต์ ผลกระทบของ
ผลิ ต ซี เ มนต์ ป อร์ ต เลนด์ องค์ ป ระกอบเคมี
สั ด ส่ ว นองค์ ป ระกอบต่ อ สมบั ติ ข องซี เ มนต์
ข อ ง ซี เ ม น ต์ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง สั ด ส่ ว น
สมบั ติ ท างกายภาพของซี เ มนต์ ตั ว เติ ม ต่ า งๆ
องค์ ป ระกอบต่ อ สมบั ติ ข องซี เ มนต์ สมบั ติ เปลี่ยนรหัส
คอนกรีตและคอนกรีตชนิดพิเศษ
ทางกายภาพของซีเ มนต์ ตัวเติม คอนกรี ต
วิชาปรับ
หน่วยกิตและ
Introduction of cement technology, type of
และปฏิบัติการทางซีเมนต์
cement, raw materials and manufacture of
Introduction of cement technology, คาอธิบาย
รายวิชา
Portland cement, chemical composition of
type of cement, raw materials,
cement, influence of compound composition on
manufacture of Portland cement, chemical
properties of cement, physical properties of
composition of cement, influence of
cement, admixtures, concrete and special type
compound composition on properties of
of concrete
cement, physical properties of cement,
admixtures, concrete, and cement
operation
246341 การนาพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่ 3(2-3-6) 246423 การนาพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ 3(2-3-6)
Polymer Recycling
Polymer Recycling
เทคนิคการเลือกและการคัดแยกประเภท
เทคนิ ค การเลื อ กและการคั ด แยก
การลดขนาดผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการแปรใช้
ประเภท การลดขนาดผลิต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติก
ใหม่ การหลอมแยกวั สดุปนเปื้อนในพอลิเ มอร์
เพื่ อ การแปรใช้ ใ หม่ การหลอมแยกวั ส ดุ
กระบวนการแปรใช้ ใ หม่ ส าหรั บ พลาสติ ก ชนิด
ปนเปื้ อ นในพอลิ เ มอร์ กระบวนการแปรใช้
เปลีย่ นรหัส
ต่ า ง ๆ กระบวนการแปรใช้ ใ หม่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ เ ป็ น
ใหม่สาหรับพลาสติกชนิดต่าง ๆ กระบวนการ
วิชา
วัตถุดิบในการผลิต การเผาเพื่อให้ได้พลังงาน
แปรใช้ใหม่เพื่อให้ได้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ปรับคา
Selection and separation techniques, size
การเผาเพื่อให้ได้พลังงาน และปฏิบัติการที่
อธิบาย
reduction of plastic products for recycling,
เกี่ยวข้อง
รายวิชา
melting separation of materials contamination,
Selection and separation techniques,
recycling processes for various plastics,
size reduction of plastic products for
recycling to obtain raw material, incineration to
recycling, melting separation of materials
energy
contamination, recycling processes for
various plastics, recycling to obtain raw
material, incineration to energy and related
laboratories

118
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

246342

246441
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พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6) 246424
Bio-polymers
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี พ อลิ เ มอร์
ชี ว ภาพ พอลิ เ มอร์ จ ากธรรมชาติ แ ละ
อนุพันธ์ของพอลิเ มอร์เ หล่านั้น โครงสร้า ง
ประโยชน์ และการนาไปใช้ แหล่งวัตถุดิบที่
สร้ า งขึ้ น ใหม่ ไ ด้ แ ละการเตรี ย มพอลิ เ มอร์
ชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ วิธีการย่อย
สลายของพอลิเมอร์ชีวภาพ
Evolution of bio-polymer technology,
structure, advantage, and usage,
renewable resources and preparation of
bio- polymers from natural raw
materials, degradation methods of biopolymers
ยางและเทคโนโลยีเกีย่ วกับยาง 3(3-0-6) 246314
Rubber and Rubber Technology

ยางกับเศรษฐกิจไทย สมบัติ และชนิด
ของยาง โครงสร้าง สมบัติทั่วไป การผสม
สารเคมี การใช้งานของยางธรรมชาติแ ละ
ยางสังเคราะห์ชนิดต่า งๆ การเลือกใช้ยาง
ความทนต่อสารเคมี ยางเทอร์โมพลาสติก
เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูปและการ
คงรูปยาง สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ งาน
ของยางคอมพาวด์ แ ละยางคงรู ป 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

พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Bio-polymers
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี พ อลิ เ มอร์
ชีวภาพ พอลิเมอร์จากธรรมชาติและอนุพันธ์ของ
พอลิเ มอร์เ หล่า นั้ น โครงสร้า ง ประโยชน์ และ
การนาไปใช้ แหล่งวัตถุดิบที่สร้างขึ้นใหม่ได้และ
การเตรี ย มพอลิ เ มอร์ ชี ว ภาพจากวั ต ถุ ดิ บ
ธรรมชาติ วิ ธี ก ารย่ อ ยสลายของพอลิ เ มอร์
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
ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง3(3-0-6)
Rubber and Rubber Technology
สมบัติ และชนิดของยาง โครงสร้าง สมบัติ
ทั่ ว ไป การผสมสารเคมี การใช้ ง านของยาง
ธรรมชาติแ ละยางสั งเคราะห์ การเลือกใช้ ย าง
ความทนต่ อ สารเคมี ยางเทอร์ โ มพลาสติ ก
เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูปและการคงรูป
ยาง สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของยางคอม
พาวด์และยางคงรูป การทดสอบของยาง ยางกับ
เศรษฐกิจไทย
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

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยน
รหัสวิชา

เปลี่ยน
รหัสวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

246332 เซรามิกส์ไฟฟ้า
3(2-3-6) 246422 เซรามิกส์ไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electroceramics
Electroceramics
องค์ ป ระกอบของวิ ท ยาศาสตร์ ส ถานะ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เซรามิกส์ไ ฟฟ้า
ของแข็ง กระบวนการผลิตเซรามิกส์ตัวนา ไดอิ
สมบั ติ ท างกายภาพของเซรามิ ก ส์ ไ ฟฟ้ า
เล็กทริกและฉนวน เซรามิกส์เ พีย โซอิเ ล็กทริก
กระบวนการผลิตเซรามิกส์ ไฟฟ้า ไดอิเล็กท
เซรามิกส์ไพโรอิเล็กทริก เซรามิกส์อิเล็กโตรออ
ริก เพียโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก อิเล็กโต เปลี่ยนรหัส
ฟติก และเซรามิกส์แ ม่เหล็ก และการวัดสมบัติ
รออฟ ติก เ ซ รา มิ ก ส์ แ ม่ เ หล็ ก แ ละ วิชาและปรับ
คาอธิบาย
ของเซรามิกส์ไฟฟ้า
ปฏิบัติการทางเซรามิกส์ไฟฟ้า
รายวิชา
Elementary of solid state science,
Introduction of electroceramics,
processing of conductive ceramics, dielectrics,
physical property of electroceramics,
and insulators, piezoelectric ceramics,
electroceramics processing, dielectrics,
pyroelectric ceramics, electro- optic ceramics,
piezoelectric, pyroelectric, electro- optic,
and magnetic ceramics and property
magnetic ceramics, and electroceramics
measurement of electroceramics
operation
246431

เทคโนโลยีแก้วและอินาเมล
3(3-0-6)
Glass and Enamel Technology
ประวัติศาสตร์ อุ ต สาหกรรมแก้ วและอิ น า
เมล กลุ่มแก้วที่น่าสนใจ หลักการก่อตัวของแก้ว
พื้ น ฐานการผลิ ต แก้ ว อนิ น ทรี ย์ แ ละอิ น าเมล
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

246432 วัสดุทนไฟ
3(3-0-6)
Refractory Materials
การจาแนกประเภทของวัสดุทนไฟ คุณสมบัติ
ของวั ส ดุ ท นไฟ การแตกหั ก และการกั ด กร่ อ น
ของวัสดุทนไฟ การออกแบบและการประยุกต์ใช้
งานของอิฐทนไฟ ปูนทนไฟ คอนกรีตทนไฟ ผง
ยิง ผงตา อิฐอลูมินา-ซิ ลิ กา วัสดุทนไฟแมกนี
เซีย วัสดุทนไฟโดโลมา วัสดุทนไฟคาร์บอน และ
การทดสอบวัสดุทนไฟ

-

-

ปิดรายวิชา

-

-

ปิดรายวิชา
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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
บทนาและความสาคัญของสารเติมแต่ง
ในกระบวนการทางพอลิเ มอร์เ พื่อปรับปรุ ง
ห รื อ ดั ด แ ป ล ง ส ม บั ติ เ ชิ ง ก ล แ ล ะ คุ ณ
ลั ก ษณะเฉพาะของพอลิ เ มอร์ หน้ า ที่ ข อง
สารเติ ม แต่ ง ประเภทของสารเติ ม แต่ ง
สารตั ว เติ ม เส้ น ใยเสริ ม แรง สารประสาน
สารเพิ่มความทนแรงกระแทก สารก่อผลึก
สารก่อโฟม สารเพิ่มสมบัติการนาไฟฟ้า และ
พลาสติไซเซอร์
Introduction and important of additives รายวิชาใหม่
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.

246351 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
3(3-0-6) 246212
Chemical Stoichiometry
สมดุ ล มวลของระบบที่ ไ ม่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
และระบบที่เ กิดปฏิกิริย าเคมี สมดุลความร้อน
ของระบบที่ ไ ม่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี แ ละระบ บที่
เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผาไหม้ สมดุลมวลและ
พลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม

ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Stoichiometry
สมดุลมวลของระบบที่ไม่เกิดปฏิกิรยิ าเคมี
และระบบที่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี สมดุ ล ความ
ร้ อ นของระบบที่ ไ ม่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี แ ละ
ระบบที่เกิดปฏิกิรยิ าเคมี การเผาไหม้ สมดุล
มวลและพลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม

เปลี่ยนรหัส
วิชา

121
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

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.

246352

เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมี
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Chemical Kinetics and Chemical Industrial
Reactor

พื้ น ฐานทางทฤษฎี ข องจลนพลศาสตร์ เ คมี
การวิ เ คราะห์ ก ารเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ ซั บ ซ้ อ นของ
เครือข่ายการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์อุ ณหภูมิ
คงเหมาะการเลื อ กและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
อุณหภูมิและผลกระทบพลังงานการดูดซับและ
การเร่งปฏิกิริยาและปรากฏการณ์การถ่ายโอน
มวลในปฏิกิริยา
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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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.

สาระที่
ปรับปรุง

246411

อุตสาหกรรมการสกัด
3(2-3-6)
Extraction industries
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสกัด การสกัด
ระบบของเหลว-ของเหลว การสกัดระบบ
ของเหลว-ของแข็งการสกัดระบบของเหลวก๊าซ การสกัดระบบของแข็ง-ก๊าซ การสกัด
แบบต่อเนื่อง ความสูงของขั้นสกัดทางทฤษฏี
จานวนขั้นสกัดทางทฤษฏี และปฏิบัติการที่
รายวิชาใหม่
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.

246412

เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมี
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Chemical Kinetics and Chemical
Industrial Reactor

พื้ น ฐานทางทฤษฎี ข องจลนพลศาสตร์
เคมีการวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาที่ซับซ้อน
ของเครื อ ข่ า ยการออกแบบเครื่อ งปฏิ กรณ์
อุ ณ หภู มิ ค งเหมาะการเลื อ กและการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ า พ อุ ณหภู มิ แ ละ ผลก ระ ทบ
พลังงานการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาและ
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนมวลในปฏิกิรยิ า
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

122
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

and mass transport phenomena in chemical
reactions
246451

อุตสาหกรรมสะอาด
3(3-0-6)
246413
Clean Industry
บทนาของอุตสาหกรรมสะอาด ปฏิกิริยา
เคมีหรือวิธีการทางเคมีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและ
สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
ทางอุ ต สาหกรรมในการลดปั ญ หาด้ า นมลพิษ
และขยะในโรงงาน พลั ง งานหรื อ วั ส ดุ ท ดแทน
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

อุตสาหกรรมสะอาด
3(3-0-6)
Clean Industry
บ ท น า ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส ะ อ า ด
ปฏิกิริย าเคมี หรือวิธีการทางเคมีที่ใช้ตัวเร่ง
ป ฏิ กิ ริ ย า แ ล ะ ส า ร เ ค มี ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการทางอุตสาหกรรม
ในการลดปั ญ หาด้ า นมลพิ ษ และขยะใน เปลี่ยนรหัส
โรงงาน พลั ง งานหรื อ วั ส ดุ ท ดแทน การ รายวิชา
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

246322 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเบือ้ งต้น 3(3-0-6)
Introduction to Fuel Cell Technology
ประวัติของเซลล์เชื้อเพลิง ส่วนประกอบหลัก
ของเซลล์เ ชื้อเพลิ ง หลั ก การท างานทั่ วไปของ
เซลล์เชื้อเพลิง ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์
เชื้อเพลิง ชนิด เยื่อแลกเปลี่ยน การประยุก ต์ ใ ช้
งานเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง
การพั ฒ นาเซลล์
เชือ้ เพลิงในปัจจุบัน

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

123
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 ชันปีที่ 1
แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ชันปีท่ี 1
ภาคต้น
ภาคต้น
001103
001111
003134
003136
241111
242101

ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี

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

001102
004101

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ

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

3(3-0-6)

-

-

-

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)

241111
242101
246101

หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือก
เรียนเพียง 1 รายวิชา
รวม

246102
19
หน่วยกิต

ภาคปลาย

คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
วัสดุศาสตร์เบือ้ งต้น
ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ
รวม

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
หน่วยกิต

ภาคปลาย

001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(3-0-6)

001101

การใช้ภาษาไทย

3(3-0-6)

005172

การจัดการการดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(3-0-6)

005173

ทักษะชีวิต

2(1-2-3)

003201

3(2-2-5)

243101
246101
004xxx

ชีววิทยา 1
วัสดุศาสตร์เบือ้ งต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย

4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
19
หน่วยกิต

244103
246103

การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
เคมีของวัสดุ

รวม

รวม

4(3-3-8)
3(2-3-6)
16
หน่วยกิต

124
แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 ชันปีที่ 2
ภาคต้น
244103
246201

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
เคมีของวัสดุ
โครงสร้างและความบกพร่อง
ของวัสดุ
ความปลอดภัยในกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม

4(3-3-8)
3(3-0-6)

00xxxx
00xxxx

246202
246251

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ชันปีท่ี 2
ภาคต้น
001204
002201
004201

อังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

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

3(2-3-6)

243101

ชีววิทยา 1

4(3-3-8)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*

3(x-x-x)

246201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
* ให้นิสติ เลือกเรียน 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียน
เพียง 1 รายวิชา

3(x-x-x)

246211

รวม

3(3-0-6)

19
หน่วยกิต

ภาคปลาย

โครงสร้างและความ
บกพร่องของวัสดุ
อุตสาหกรรมเคมีเบือ้ งต้น

รวม

3(2-2-5)

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

19
หน่วยกิต

ภาคปลาย

246221 โลหะและกระบวนการผลิต
246231 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต
246241 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต

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

002202
003201
246221

246252 อุตสาหกรรมเคมีเบือ้ งต้น

3(3-0-6)

246222

ปฏิบัตกิ ารอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

1(0-3-2)

246223

3(x-x-x)
16
หน่วยกิต

246311

246261

รวม

สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
โลหะและกระบวนการผลิต
เซรามิกส์และกระบวนการ
ผลิต
พอลิเมอร์และกระบวนการ
ผลิต
ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
หน่วยกิต

125
แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 ชันปีที่ 3
ภาคต้น
อุณหพลศาสตร์และการแปลง
เฟส
สมบัตทื างกลและความร้อนของ
246302
วัสดุ
สมบัตทิ างไฟฟ้า แสง และ
246303
แม่เหล็กของวัสดุ
246301

246xxx

วิชาเอกเลือก

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี
รวม

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ชันปีท่ี 3
ภาคต้น

3(3-0-6)

246301

3(2-3-6)

246302

3(2-3-6)

246303

3(2-3-6)

246305

3(x-x-x)

246xxx

15
หน่วยกิต

ภาคปลาย
เครื่องมือและการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1
247325 ระเบียบวิธีวิจัย
246xxx วิชาเอกเลือก
246304

246xxx

วิชาเอกเลือก

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

วิชาเอกเลือก

3(2-3-6)

รวม

15
หน่วยกิต

ภาคปลาย
3(2-3-6)

246304

3(2-2-5)
3(x-x-x)

247325
246xxx
246xxx
xxxxxx

3(x-x-x)
รวม

อุณหพลศาสตร์และการ
แปลงเฟส
สมบัตทื างกลและความร้อน
ของวัสดุ
สมบัตทิ างไฟฟ้า แสง และ
แม่เหล็กของวัสดุ
ระบบบริหารคุณภาพและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

15
หน่วยกิต

เครื่องมือและการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15
หน่วยกิต

126
แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 ชันปีที่ 4
ภาคต้น
246401

เครื่องมือและการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2

3(2-3-6)

246491

สัมมนา

246xxx
246xxx

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ชันปีท่ี 4
ภาคต้น
246401

เครื่องมือและการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2

3(2-3-6)

1(0-3-2)

-

-

-

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

246xxx
xxxxxx
261101

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
เขียนแบบวิศวกรรม

รวม

13
หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-3-6)
12
หน่วยกิต

รวม

ภาคปลาย
246492
246493
246494

การศึกษาอิสระ
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รวม

ภาคปลาย
6
6
6
6 หน่วยกิต

246492
246494

การศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา
รวม

6
6
6 หน่วยกิต

127

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

128

129

130

131

132

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

133
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
**************************************
รายนามผู้เข้าร่วมพิจารณาผลการวิพากษ์หลักสูตร
1. ดร.อารักษ์ กลิ่นบารุง
2. ดร.กัลยา จาปาทอง
3. ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี
4. ดร.สรชัย คาแสน
5. นายมนัส ใจมะสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มพิจารณาผลการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 10.00 น.
เนื่ อ งจากสาขาวิ ช าวั ส ดุ ศ าสตร์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ได้ดาเนินการปรับปรุงรายละเอียด ของเล่ม
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2560 โดยได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 4 ท่าน เพื่อให้มหาวิทยาลัย
พะเยาได้ดาเนินการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในรูปแบบการจัดส่งเล่มทาง
ไปรษณีย์และให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ทางสาขาวิชาวั ส ดุ ศาสตร์ จึงได้จั ด ให้มีก ารประชุ มคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตร เพื่อดาเนินการ
พิจารณาผลการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผลการวิพากษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผลการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
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สรุปผลการพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อวิพากษ์โดย
การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย
ร่างหลักสูตร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1.1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.2. ชื่อปริญญาและ
สาขาวิชา
1.3. วิชาเอก
1.4. จานวนหน่วยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร
1.5. รูปแบบของหลักสูตร
1.6. สถานภาพของ
หลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม
คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ
ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ
ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ
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ร่างหลักสูตร
1.7. ความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
1.8. อาชีพที่สามารถ
ปฏิบัติได้หลังสาเร็จ
การศึกษา
1.9. ชื่อ–สกุล เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
1.10. สถานที่จัดการเรียน
การสอน
1.11. สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ
ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ

คงเดิม

ประชุมและยึดตามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุติ
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ร่างหลักสูตร
1.11.1 สถานการณ์หรือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.11.2 สถานการณ์หรือ
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

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

คณะ/ สาขาวิชาอื่นของ
สถาบัน
หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1. ปรัชญา ความสาคัญ ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการคงรายวิชาการศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา เนื่องจากนิสิตสามารถฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ มี เรียนรู้ระบบการทางานจริงจากการเรียนในรายวิชาดังกล่าวนี้และได้เห็นควรให้มีการยกเลิกรายวิชาฝึกงาน แต่ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติหาก
และวัตถุประสงค์ของ
ข้ อ เสนอแนะในข้ อ ที่ 2.2 นิสิตต้องการฝึกทักษะผ่าน การฝึกงานก็สามารถทาได้โดยไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนเรียน แต่ให้อยูใ่ นดุลย์พินิจของหลักสูตร และอาจารย์ที่
หลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง ใน ปรึกษาของนิสิตรายนัน้ แทน

2.1.1 ปรัชญาของ
หลักสูตร

ข้อที่ 2.2.3 ซึ่งเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องการสนับสนุนให้
ที่ประชุมเห็นควรต่อการส่งเสริมให้บัณฑิตมีทัศนคติที่ดี โดยนากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาสอดแทรกเพื่อให้นสิ ิตมีทัศนคติที่ดี เช่น การ
การฝึกภาคสนาม ได้แก่ นาผลการฝึกปฏิบัตสิ หกิจศึกษาของนิสติ รุ่นพี่มาเล่าให้นสิ ิตรุ่นน้องได้รับทราบ ในระหว่างการเรียนในแต่ละรายวิชาเป็นต้น
นิ สิ ต ได้ ท างานวิ จั ย โดย

2.1.2 ความสาคัญ

การศึ ก ษาอิ ส ระ การ
ฝึกงาน และสหกิจศึกษา

2.1.3 วัตถุประสงค์ของ นั้นทางหลักสูตรได้มีการ -หลักสูตรจัดให้มีการสารวจความต้องการและทาแผนครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน
-กรณีที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามปีงบประมาณนั้นๆ หลักสูตรจะมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้นสิ ิตได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่มี
หลักสูตร
ประเมินวิเคราะห์หรือไม่ ราคาแพง กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2. แผนพัฒนาปรับปรุง ว่ า นิ สิ ต ที่ ไ ด้ ท าการวิจั ย
ใ นรา ยวิชา ก ารศึ ก ษา
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ร่างหลักสูตร
2.2.1. ปรับปรุง

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

อิสระ ฝึกงาน และสหกิจ

หลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ศึกษาได้ผลลัพธ์อย่า งไร

ตามที่ สกอ. กาหนด โดย

ก า ร ด า เ นิ น ง า น มี

จัดให้มกี ารเรียนการสอน
ที่มเี นือ้ หาที่สอดคล้องกับ

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
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

นโยบายของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 2
พะเยา และความต้องการ ประเด็น คือ
ของผู้ใช้บัณฑิต

1) ในส่วนของภาคเอกชน

2.2.2. พัฒนาการ

นั้ น มี ค วามต้ อ งการ

จัดการเรียนการสอนให้

บุคลากรที่มีพ้ืนฐานที่ดี

บัณฑิตมีคุณภาพที่พึง
ประสงค์
2.2.3. สนับสนุนให้นสิ ิต

แ ล ะ ค่ อ น ข้ า ง แ น่ น
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ
ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู้ เข้ า
กับงานได้อย่างรวดเร็ว

ได้ทาวิจัยที่มพี ืน้ ฐานทาง

มี ค วามใฝ่ รู้ ตั้ ง ใจใน

วิทยาศาสตร์

การเรียนรู้ ที่สาคัญคือ
“ทั ศ นคติ ส าคั ญ กว่ า
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ร่างหลักสูตร
2.2.4. สนับสนุนให้นสิ ิต

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ความเก่ง” ถ้าสามารถ

มีสว่ นร่วมในกิจกรรม

ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ทั้ ง เก่ ง

บริการวิชาการแก่ชุมชน

และดี ไ ด้ จะเป็ น ผลดี

2.2.5. สนับสนุนให้นสิ ิต
ตระหนักถึงความสาคัญ

กั บ นิ สิ ต ที่ ส า เ ร็ จ
การศึ ก ษาเป็ น อย่ า ง
มาก

และรู้รักษ์ส่งิ แวดล้อมและ 2) เรื่องงบประมาณ และ
อนุรักษ์พลังงาน
เครื่องมือต่างๆ มีความ
เพี ย งพอส าหรั บ การ
จั ด การเรี ย นการสอน
ของหลั ก สู ต รหรื อ ไม่
และนิสิตสามารถลงมือ
ปฏิบัติไ ด้ เต็ ม ที่ ห รื อ ไม่
แ ล ะ ทา ง ห ลั ก สู ตรมี
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า นี้
อย่างไร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

3.1. ระบบการจัดการศึกษา ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ข้อเสนอแนะในข้อที่ .32
3.2. การดาเนินการ
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตร
ในข้อที.่ 3 2.1 วันเวลา3.2.1 วัน-เวลาในการ
ในการเรียนการสอน
ดาเนินการเรียนการสอน
ผู้ทรงคุณวุฒิมีประเด็น
3.2.2 คุณสมบัติของผู้
สงสัยว่าการปรับตาม
เข้าศึกษา
AEC ได้มกี ารวิเคราะห์
3.2.3 ปัญหาของนิสิต
ข้อดีข้อเสียของการปรับแรกเข้า
การเรียนการสอนตาม
3.2.4 กลยุทธ์ในการ
AEC หรือไม่ อย่างไร
ดาเนินการเพื่อแก้ไข
2. ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ข้อเสนอแนะในข้อที่
ปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิต
.32.4 กลยุทธ์ในการ
ในข้อ 3.2.3

ได้มีการวิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสียของการปรับการเรียนการสอนตาม AEC แล้ว แต่หลักสูตรไม่สามารถดาเนินการปรับเปลี่ยนตารางได้เอง ซึ่ง
จะยึดตามปีปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด
- หลักสูตรมีรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเลือกที่ทาให้นสิ ิตสามารถพัฒนาทักษะด้านการคานวนและภาษาอังกฤษ เช่นรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English : 001102) ,
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English : 001103),
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า (Step UP : 001204),
คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I : 241111),
คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II : 241111)
ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนีไ้ ด้ระบุในกลุ่มรายวิชาบังคับในหลักสูตรแล้ว
- การประเมินผลทักษะด้านภาษานั้นหลักสูตรยึดตามเกณฑ์การสอบประเมินที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการกาหนดไว้ ส่วนการประเมินผลทักษะด้านการคานวน
ได้มีการลองประเมินในแต่ละรายวิชาและหลักสูตรได้เพิ่มการสอบประมวลความรู้ โดยใช้ข้อสอบที่ออกโดยคณาจารย์จากต่างสถาบันทีม่ ีการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้วย,เพื่อเตรียมความพร้อมให้นสิ ิตได้เตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ดาเนินการเพื่อแก้ไข

3.2.5 แผนการรับนิสิต
และผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี

ปัญหาข้อจากัดของนิสิต/
ในข้อ .32.3 ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเน้นที่ปัญหา

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ปรากฎในเล่มหลักสูตร จานวนทั้งสิ้น

30 หน่วยกิต ได้ถกู กาหนดตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
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ร่างหลักสูตร
3.2.7 ระบบการศึกษา
3.2.8 การเทียบโอน
หน่วยกิต รายวิชา และ
การลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย
3.3. หลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ของนิสิตแรกเข้า คือ มี

-ได้มีการเพิ่มรายวิชาสารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์ (246442)
เนื้อหาเกี่ยวกับการหาคุณลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ได้ระบุไว้ในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิต (246241) แล้ว จึงไม่มกี ารเพิ่ม
และทักษะด้านการ
คานวณและภาษาอังกฤษ รายวิชาดังกล่าว
ความรู้พ้นื ฐานไม่เท่ากัน

ต่า โดยที่หลักสูตรมีกล
ยุทธ์ในข้อ.32.4 คือ การ
จัดให้มีการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะ
ทางด้านการคานวณ และ
ทักษะภาษาอังกฤษ

3.3.1.1 จานวนหน่วย
กิต
3.3.1.2 โครงสร้าง
หลักสูตร
3.3.1.3 รายวิชา

พร้อมกับการให้คาแนะนา คณะกรรมการวิพากษ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการระบุรายวิชาเอกเลือกไว้จานวน 5 รายวิชา แต่ให้ความเป็นอิสระในการเลือกลง
การอ่านหนังสือ ตารา
บทความ หรือ เอกสารที่
มีภาษาอังกฤษตามความ
เหมาะสมนั้น
ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสงสัยว่า
การจัดการเรียนการสอน

3.3.1.4 แผนการ
ศึกษา

รายวิชาเอกเลือกกับนิสิต เพื่อจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา

ที่เน้นทักษะด้านการ
คานวณและภาษาอังกฤษ
นั้น อยู่ในรายวิชาบังคับ

หลักสูตรได้มีการติดตามและประชุมวิพากษ์ผลการเรียนเป็นระยะ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทาให้นสิ ิตในแต่ละปีการศึกษามีผลการเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ด้วยหรือไม่ และควรจัด
3.3.1.5 คาอธิบาย
ให้มีการสอบประเมินผล
รายวิชา
ทักษะด้านการคานวณ
3.3.1.6
และทักษะภาษาอังกฤษ
ความหมายของเลขรหัส
กับนิสิตด้วย
รายวิชา
3.3.2 ชือ่ สกุล
เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ตาแหน่ง และ 3. ผู้ทรงคุณวุฒมิ ี
คุณวุฒิของอาจารย์
ข้อเสนอแนะในข้อที่
3.3.2.1 อาจารย์
3.3 หลักสูตรและ
ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน ดังนี้
3.3.2.2 อาจารย์ 3.1 หมวดวิชาศึกษา
ประจาและอาจารย์
ทั่วไป จานวน 30
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
หน่วยกิต

- ในรายวิชาศึกษา

3.3.2.3 อาจารย์
พิเศษ

ทั่วไปบังคับและ
ศึกษาทั่วไปเลือก

หลักสูตรได้มีการเพิ่มรายวิชาอุตสาหกรรมการสกัด (246352) เพื่อให้นสิ ิตได้เลือกเรียนเป็นรายวิชาเอกเลือกเพิ่มเติม ในกรณีที่มีความ
สนใจทางด้านอุตสาหกรรมเคมี

หลักสูตรได้ระบุให้มีรายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาเครื่องมือและการหาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 (246401) ซึ่งจะมีเนื้ อหาที่เกีย่ วข้องกับเคมี
วิเคราะห์และการวิเคราะห์วัสดุในเชิงคุณภาพและปริมาณทางเคมี นอกจากนีย้ ังมีรายวิชาอุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส (246301) ทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เทอร์โมไดนามิกส์ และเพิม่ เติมรายวิชาเอกเลือก ได้แก่ รายวิชาอุตสาหกรรมการสกัด (246352) ซึ่งจะมีเนื้อหาพืน้ ฐานที่เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการ (Unit operation)

หลักสูตรยังมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับบุคลากร
ที่ยังไม่สามารถเปิดรายวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
แต่ใช้
กระบวนการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นสิ ิตได้เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานภายนอก เพื่อให้นสิ ิตได้เรียนรู้การทางานในรูปแบบของ
องค์กร ซึ่งจะทาให้นสิ ิตมีความเข้าใจมุมมองของการเป็นเจ้าของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมได้เบือ้ งต้น และนิสิตสามารถเลือกลงรายวิชา
เลือกเสรีที่เกี่ยวกับบริการและเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นรายวิชานอกหลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนได้
-หลักสูตรได้ระบุให้มรี ายวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นสิ ิตสามารถลงเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้

พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

นั่นคือ กาหนดให้
เรียนทุกรายวิชา
ใช่หรือไม่

พิจารณาและเห็นควรปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒเิ สนอแนะ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อแก้ไข 1:
จานวน 85 หน่วย
(เดิม)Ceramics and Ceramic Processing
กิต
(ใหม่) Ceramics and Ceramics Processing
- รายวิชาพอลิเมอร์ ข้อแก้ไข 2:
และกระบวนการ (เดิม) processing
(ใหม่) forming
ผลิต (246241)
ควรเพิ่มส่วนของ ข้อแก้ไข 3:
(เดิม) ceramics products
การทดสอบคุณ
(ใหม่) ceramic products
ลักษณะเฉพาะ
ข้อแก้ไข 4:
เช่น สมบัตทิ าง
(เดิม) baking
กายภาพ สมบัติ
(ใหม่) drying
ทางกล รวมทั้ง
ข้อแก้ไข 5:
(เดิม) ceramics operation

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

3.4. องค์ประกอบ
เกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม
(การฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา)
3.5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การทาโครงงานหรือ
งานวิจัย

กรรมการหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว พบว่าเนือ้ หาในรายวิชาเคมี
ของวัสดุ (246201) ไม่มคี วามซ้าซ้อนมากกว่าร้อยละ 50 แต่เนื่องจาก
ต้องใช้เนื้อหาบางส่วนเป็นพืน้ ฐานที่แสดงความเชื่อม โยงของหัวข้อต่างๆในรายวิชาจึงพิจารณาให้คงรายวิชาดังกล่าวนีไ้ ว้ แต่มกี ารปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชาให้มคี วามเหมาะสมและมีประโยชน์ตอ่ การเรียนในหลักสูตรมากขึ้น
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

เทคนิคการขึ้นรูป

(ใหม่) ceramic laboratories

ทางพอลิเมอร์
- ควรเพิ่มรายวิชา
สารเติมแต่ง
สาหรับพอลิเมอร์
(Additive for
Polymer)
- ควรเพิ่มรายวิชา
การหา
คุณลักษณะ
เฉพาะของพอลิ
เมอร์

- สาหรับราย
วิชาเอกเลือกนัน้
แม้วา่ จะมีการ
ปรับเพิ่มจานวน

พิจารณาปรับแก้ได้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

รายวิชาจาก 3
รายวิชาใน
หลักสูตร พ .ศ.
2555 เป็น 5
รายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ.2559 แล้ว
นัน้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบว่ามี
ความน่าสนใจ
และเป็นไปได้
หรือไม่ที่เพิ่ม
จานวนให้
มากกว่า 5
รายวิชา
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบว่า
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ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

โดยรวมแล้ว
หลักสูตรมีความ
น่าสนใจ และ
ครอบคลุม ถ้า
นิสิตสามารถสอบ
ได้ครบตามที่
กาหนดไว้จริง

- ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะว่าควร
เพิ่มรายวิชาที่
เกี่ยวข้องทาง
อุตสาหกรรมเคมี
ในกลุ่มวิชาทั่วไป
ทางอุตสาหกรรม
เคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

เพื่อให้สอดคล้อง
กับชื่อหลักสูตร
ซึ่งปรากฏเพียง
แค่ 1 รายวิชา
- ในรายวิชาเอก
บังคับควรให้นิสติ
ได้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
อุตสาหกรรมเคมี
ดังนัน้ ควรให้มี
รายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น เคมี
วิเคราะห์

และ

ความรู้พนื้ ฐาน
ทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ และไค
เนติกส์

หรือ
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ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

รายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับ Unit
Operation เพื่อให้
นิสิตสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรม
ได้
- ในรายวิชาเอก
เลือกควรจะมี
รายวิชาที่เกี่ยวกับ
“การบริหารและ
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม”
เพื่อสร้างจุดเด่น
ของหลักสูตร และ
เพิ่มโอกาสในการ
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ได้งานทาของ
บัณฑิต

- ควรเพิ่มรายวิชา
e-Learning
เพื่อให้นสิ ิตได้
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และให้
สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21
- รายวิชา Wear
)246313) ควร
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ปรับชื่อเป็น การ
สึกหรอของวัสดุ
)Wear of
Materials)
- รายวิชาเคมีของ
วัสดุ

(246201)

เนื้อหาบางส่วน
ซ้าซ้อนกับหลัก
เคมี

คาอธิบาย

รายวิชาจะเป็น
เคมีพนื้ ฐาน น่าจะ
ปรับเนื้อหา
พื้นฐานให้ไป
สอดคล้องกับการ
นาความรู้ไปใช้ตอ่
ในรายวิชา
เครื่องมือและการ
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

หาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ

2

(246401) เพราะ
รายวิชานีม้ เี นื้อหา
เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือหลาย
ชนิดและมี
ปฏิบัตกิ าร อาจ
ทาให้เวลาในการ
เรียนการสอนจะ
ไม่เพียงพอ
- รายวิชาเซรามิกส์
และกระบวนการ
ผลิต (246231)
ควรปรับชื่อและ
คาอธิบายที่เป็น
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ
ดังนี้
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

- การปรับแก้ไขในส่วน
ของการจัดพิมพ์ เช่น
การเว้นวรรค
ตัวสะกด เครื่องหมาย
วรรคตอน มีเพิ่มเติม
ดังเอกสารหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
4.1. การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของ
นิสติ
4.2. การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
4.3. แผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ได้มีการมีการทบทวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าในการ ปรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะ
นอกเหนื อ จาก ในการทางาน โดยขอความร่วมมือจากสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ในการจัดอบรม เช่น ทักษะเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น,
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทักษะในด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ 5 ด้ า น แ ล้ ว ที่ประชุมได้มมี ติในการกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตในการทาโครงงานสหกิจศึกษาดังนี้
หลักสูตรควรจะใช้ผลการ -ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
ประเมิ น จากผู้ ใ ช้ บัณ ฑิต

-ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สหกิจศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้คือ ไม่ มีผลการเรียนที่ติดF,ไม่ตกแผน และ มีชั่วโมงกิจกรรมสห

และศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ น ามา กิจฯ ครบ 30 ชั่วโมง
ป รั บ กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
หลั ก สู ต ร และสร้ า งอั ต
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ลั ก ษ ณ์ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ใ น
หลักสูตรนี้

-

ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ

เสนอแนะให้ ห ลั ก สู ต รมี
กระบวนการหรือขั้นตอน
ข้อกาหนดในการคัดเลือก
นิ สิ ต ในโครงการสหกิ จ
ศึกษาอย่างไรบ้าง

-

การก าหนดกล

ยุ ท ธ์ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ
ของอาจารย์ ผู้ ส อนใน
ร า ย วิ ช า นั้ น ๆ โ ด ย ใ ห้
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

สอดคล้องกับที่กาหนดไว้
ใน Curriculum Mapping

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.1. กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับ - ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะให้มี
คะแนน
กระบวนการทวน

5.2. กระบวนการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนิสิต

สอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนิสิต และมี
การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนเข้า

5.3. เกณฑ์การสาเร็จ

หลักสูตร และก่อน

การศึกษาตามหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา เพื่อ
เป็นการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นิสิต

หลักสูตรได้กาหนดให้มกี ารจัดสอบทบทวนความรู้ของนิสิตชัน้ ปีที่3 ภาคเรียนที่ 2
ส่วนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้ทาการจัดสอบให้กับนิสิตชัน้ ปีที่4 ทุกปี
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ เนื่องจากอาจารย์ในสาขาวิชามี 5 ท่าน การไปปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมอาจมีผลกระทบกับการเรียนการสอน ดังนั้ นที่ประชุมจึง
6.1. การเตรียมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ มีแผนจะจัดทาโครงการสาหรับอาจารย์ เพื่อฝึกปฏิบัตใิ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก,วิสาหกิจชุมชน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
สาหรับอาจารย์ใหม่
ให้อาจารย์ควรจะได้มี
6.2. การพัฒนาความรู้
และทักษะให้แก่คณาจารย์ โอกาสได้ ป ฏิ บั ติ ง าน
จ

ริ

ง

ใ

น

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
น าประสบการณ์ แ ละ
โ จ ท ย์ วิ จั ย จ ริ ง จ า ก
ภาคอุ ต สาหกรรมมา
พั ฒ นาความรู้ และ
งานวิจัยของนิสติ

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ในด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รนั้ น ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่า เป็ น สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานหลั ก สู ต ร วท.บ
- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ) อยู่ภายใต้การดูแลและการบริหารจักการของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่ งมีนโยบายให้ความสาคัญกับ
7.2. การบริหารทรัพยากร ข้ อ สั ง เ ก ต ว่ า ก า ร การประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งนี้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรจะพิจารณาจากการเชื่อมโยงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามบริการของหลักสูตร
การเรียนการสอน

7.1. การบริหารหลักสูตร
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดย

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

7.3. การบริหาร
คณาจารย์
7.4. การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน
7.5. การสนับสนุนและ
การให้คาแนะนานิสติ
7.6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ
หรือความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บัณฑิต
7. 7 . ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร

การศึกษานั้นเป็นสิ่ ง ที่

ด า เ นิ น ง า น ( Key

แล้ ว จะทาให้ เกิดการ

Performance Indicators)

เรี ย นการสอนที่ ดี ไ ด้

จาเป็นต้องมี แต่ถ้าไม่
สามารถสร้ า งสมดุ ล
ระหว่างงานเอกสารใน
ส่ ว นของการประกั น
คุณภาพต่างๆ และการ
พัฒนาอาจารย์ในส่วน
ของงานวิ จั ย และงาน
สอน ซึ่งเป็นสิ่งที่นาไป
พั ฒ น า นิ สิ ต ห า ก
อา จ า รย์ ต้ อ ง ม า ท า
ระบบต่างๆ ที่มากมาย

หรือไม่
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
นางสาวกัลยา จาปาทอง
Miss. Kanlaya Jumpatong
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวกัลยา จาปาทอง
35101003XXXXX
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1745
โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2541
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

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
การแยกและศึ ก ษาสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ จากต้ น มะคั ง แดง (Dioecercis erythroclada (Kurz)
Tirveng.) และมะคั ง ขาว (Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre ) ในพื้ น ที่
อนุรักษ์พันธุ กรรมพืช, ทุนจากงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา, ดาเนินการปี 2557
โครงการการผลิตสารสีจากเชื้อราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ, ทุนจากงบแผ่นดินมหาวิทยาลัย
พะเยา, ดาเนินการปี 2557
โครงการการพั ฒนาสารสีธรรมชาติจากเชื้อราในรูป แบบผงเพื่อเป็นสีย้อมเส้นใยฝ้า , ทุนจากงบ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา, ดาเนินการปี 2557
หมู่ บ้ า นทอผ้ า ไทลื้ อ บ้ า นทุ่ งมอก (โครงการหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ย และเทคโนโลยี ) , ทุ น จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์, ดาเนินการในช่วงปี 2555-2559
การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากผักหวานป่า (Melientha
suavis Pirre.) , ทุนจากงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา, ดาเนินการปี 2558
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ประวัติ
นายมนัส ใจมะสิทธิ์
Mr. Manat Jaimasith
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายมนัส ใจมะสิทธิ์
35103001XXXXX
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1787
โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
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อนุสิทธิบัตร
นายณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์ นายวรพงษ์ เทียมสอน นายมนัส ใจมะสิทธิ์ นายธรณินทร์ ไซยเรืองศรี
“แก้วยึดประสานส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง ” เลขที่ 5170 กรม
ทรัพ ย์สินทางปัญ ญา กระทรวงพาณิชย์ วันออกสิท ธิบัตร 18/12/2552 วันหมดอายุ
18/12/2556
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นางวรรณฤดี แก้วมีศรี
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ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางวรรณฤดี แก้วมีศรี
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อาจารย์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
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มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
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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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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,
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นายสรชัย คาแสน
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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พ.ศ. 2544
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
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Coating Layer on Glass Surface. Proceedings. the 8th Science Research Conference
30th- 31st May 2016. Science and Technology to Innovation. University of Phayao
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Wanrudee Kaewmesri, Manat Jaimasith, Jutamart Chiangyen, Issara La- un, Niran Boontunsen,
and Sorachai Kamsan. ( 2016) . Fabrication and Characterization of PolymericCoated 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
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นายอารักษ์ กลิ่นบารุง
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ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายอารักษ์ กลิ่นบารุง
35308004XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2545
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
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Thongtem. (2016). Sonochemical synthesis, characterization and magnetic properties
of Mn-doped ZnO nanostructures. Rare Metals, p.1-6.
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Optical and ammonia sensing properties of SnO2 nanoparticles synthesized
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http://doi.org/10.7567/JJAP.55.085001
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