หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ

หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
5
6
6
6
8

สารบัญ(ต่อ)

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่น/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
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สารบัญ(ต่อ)
หน้า
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียศิลป์
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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45

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

58
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82
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100
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Doctor of Philosophy Program in Applied Sciences
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

0881
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Doctor of Philosophy Program in Applied Sciences

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
Doctor of Philosophy (Applied Sciences)
Ph.D. (Applied Sciences)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48 (3) หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2.2 จานวนไม่น้อยกว่า 72 (4) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.1.1 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1
5.1.2 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3 ปี
5 ปี

2
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที.่ ...45/2560.....วันที่...24...เดือน....มีนาคม....พ.ศ....2560.....
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ....6/2560....วันที.่ ..20....เดือน....เมษายน....พ.ศ. .....2560......
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ .....121 (5/2560).....วันที่....3….เดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....2560….
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......4/2560.......
วันที่ .....4........เดือน........มิถุนายน.........พ.ศ. ......2560..............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ตรมีค วามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
8.3 นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.4 ผูป้ ระกอบการ

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

5-5099-900XX-XX-X

รองศาสตราจารย์

2

นายสาโรจน์ จีนประชา

3-9207-001XX-XX-X

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายอนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 3-6602-000XX-XX-X

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Ph.D.
M.sc.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

Plant molecular biology
Tropical molecular biology
ชีววิทยาทางทะเล
สัตววิทยา
เคมีอินทรีย์
เคมีอินทรีย์
เคมี
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

Gent University, Belgium
Vrije University, Belgium
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2536
2531
2523
2517
2550
2547
2545
2551
2548
2545

3

4
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจแบบผสม โดยที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคหลักใน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศของไทย โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วน 39.2% ของจีดีพี ภาค
เกษตรกรรมเป็นสัดส่วน 8.4% ของจีดีพี ภาคการขนส่งและการค้าเป็นสัดส่วน 13.4% ของจีดีพี ภาค
การสื่อสารเป็นสัดส่วน 9.8% ของจีดพี ี ภาคก่อสร้างและเหมืองแร่เป็นสัดส่วน 4.3% ของจีดพี ี และภาค
อื่น (ซึ่งรวมภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและร้านอาหาร) เป็นสัดส่วน 24.9% ของจีดีพี ในปี พ.ศ.
2559 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (GDP) เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% จากเดิม 2% และในปี
พ.ศ. 2560 นี้ ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์
อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ (GDP) ปี 60 จะเติ บ โตราว 3.0-4.0% จากในปี 59 มี ส าเหตุ
เนื่องมาจาก 1) แนวโน้มการกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีขึ้น 2) แนวโน้มการฟื้นตัวและการ
ขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือน 3) การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง และ 4) แรงขับเคลื่อนจากภาคการ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี
ถึ ง แม้ ว่ า เศรษฐกิ จ และการค้ า ของไทยในระยะที่ ผ่ า นมามี ก ารขยายตั ว ขึ้ น เรื่ อ ยๆ แต่
เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ประเทศคู่ค้าได้
มีการนามาตรการใหม่ๆ มาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้ามากขึ้น โดยใช้เหตุผลทางด้านสุขอนามัย
มาตรฐานสินค้า หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงทาให้การแข่งขันในตลาดการค้าโลกที่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น
ในส่วนของประเทศไทยได้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของโลก
โดยเข้าร่วมในกลุ่มเศรษฐกิจการค้าที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกันและผลักดันให้มีการพัฒนาอาเซียน
เป็นเขตการค้าเสรีแล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงจาเป็นจะต้องพัฒนาสินค้าส่งออกของไทยให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันมากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดสินค้าไทยในตลาดโลก รวมทั้งจะต้องแสวงหาลู่ทางที่จะขยายการลงทุนของไทยไปในภูมิภาค
ต่างๆ ให้มากขึ้นทั้งในลักษณะของการลงทุนโดยตรงและการร่วมทุน เพื่อเป็นช่องทางให้สินค้าออกของ
ไทยกระจายไปสู่ตลาดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริม
และเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีใจความสาคัญบางตอน กล่าวว่า “การ
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ยกระดับประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Country) ไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สู ง (High Income Country) นั้ น จะต้ อ งขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม ปั ญ ญา เทคโนโลยี และความคิ ด
สร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่
การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการ
บ่มเพาะธุ รกิ จ ด้ านเทคโนโลยี เป็นต้น กลไกขับ เคลื่อนด้วยนวั ตกรรม จึงเป็นการตอบโจทย์ ค วาม
พยายามในการก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการดาเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาสภาวะแวดล้ อ มหรื อ
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒ นาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
ก้าวสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว
จุดเริ่มต้นสาคัญที่ภาครัฐได้จุดประกายและทาให้เกิคความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม
ได้แก่ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุน่ ใหม่ที่มคี วามคิดสร้างสรรค์ในการ
ดาเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการรวมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจ นอกจากนี้ภาครัฐยังมี
นโยบายต่างๆ เพื่อ ส่งเสริมและสร้างความต่อเนื่องให้เกิดความยั่ งยืน โดยมีหลายภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของชาติที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ สู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงการแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองกับการพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันและอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลาย
ศู น ย์ ก ลาง การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ความมั่ น คงด้ า นสุ ข ภาพ ความแปรปรวนสภาพภู มิ อ ากาศ
ความมั่ น คงทางอาหารและพลั ง งานของโลก ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ
การพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม เป็นต้น ซึ่ง ทั้งหมดนี้ เ ป็น ได้ทั้งโอกาสและความเสี่ย งต่ อการพั ฒ นา
ประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นต้องพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้น ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กล่าวถึงการพัฒนาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ สาคัญ
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สาหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งกาลังมีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน
และแรงงานที่มีผลิตภาพต่า ไปสู่การใช้ความรู้และความชานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ได้วางแผนผลิตดุษฎีบัณฑิตด้วยการพิจารณาจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการพัฒนา
ดุษฎีบัณฑิตผ่านกระบวนการวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ ระดับสากล นาไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึง
การแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดารงชีวติ ได้อย่างเป็นสุขในสังคมและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศทางด้านกาลังคนที่มี
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะในการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย
โดยการประยุกต์องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม
2) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก
เน้นการผสมผสานองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จาเป็นต่อการ
วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อพันธะกิจของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF :
HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรได้มีเป้าหมายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นบุคคลากรที่จะช่วยพัฒนาประเทศ
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12.2.2 ด้านการวิจัย
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เป็ น หลั ก สู ต รที่เ น้น
การวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อน เช่น การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัย
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และการพั ฒ นาระบบบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ตลอดจนการวิ จั ย เพื่ อ
การพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนา
คุณภาพของนักวิจัยให้สามารถต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่ระดับ สากลและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานควบคู่ไป
กับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
12.2.3 ด้านการวิชาการ
ในการพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาเอกอย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาใน
อนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึน้ ดังนัน้ จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่ง
จะต้องปรับปรุงรูปแบบ เนือ้ หาสาระ และวิธีการสอน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ให้เท่าทันการ
พัฒนาของประเทศ
12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
พันธะกิจของสถาบันอย่างชัดเจน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขา
ต่าง ๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรูใ้ หม่ระดับสากลนาไปสู่การใช้ประโยชน์
รวมถึงการแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” ที่ส่งเสริมให้ทั้งบุคลากร
และนิสติ ได้ใช้ความรู้ และสติปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาหรือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งด้านการวิจัย
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
การเลือกเรียนกระบวนวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสู ตรอื่น ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาหรื อ
รายวิชาที่เ ปิด สอนในคณะอื่นๆ ในเรื่องรายละเอีย ดเนื้อหาของวิชา การจัด
ตารางการเรียนและการวัดผล ประเมินผล การจัดกลุ่ม นิสิตลงเรียนรายวิชา
ตามระดับความรูพ้ ืน้ ฐาน
13.3.2 จัดการให้มีการใช้ปัจจัยและทรัพยากรร่วมกัน โดยประสานงานกับคณะหรื อ
หลักสูตรต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน

9
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บูรณาการความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การประยุกต์และสร้างนวัตกรรม
นาไปใช้ประโยชน์ และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ระดับสากล
1.2 ความสาคัญ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และนโยบาย
“ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ของรัฐ บาล มีสาระสาคัญ ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิ จ
(value-based economy) เพื่อให้ป ระเทศไทยหลุดพ้นจากกั บ ดัก ประเทศรายได้ป านกลาง ลดความ
เหลื่อมล้า และความไม่สมดุลของการพัฒนา โดยการสร้างความมั่งคั่งเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสินค้าที่เป็น “นวัตกรรม” ไม่ใช่สนิ ค้าโภคภัณฑ์
แบบเดิมๆ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะไปถึงจุดที่คาดหวังได้ จะต้องมีกลไกการพัฒนาควบคู่
ยกตัว อย่างเช่น การบริหารจัด การสมัยใหม่ การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วม
ทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นได้ จะต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้และทักษะขั้นสูง มีการบูรณา
การองค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานของการวิ จั ย และพั ฒ นา รวมถึ ง การ
ประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีส มัย ใหม่และองค์ความรู้จากศาสตร์อื่นๆ ควบคู่ ซึ่งจะท าให้ ก ารวิจัย มีความ
หลากหลายและมีผลกระทบที่แท้จริงในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม
การแพทย์ กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และอื่นๆ เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งผลกระทบจากการ
เปิดหลักสูตรนี้ จะก่อให้เกิด การพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถถึง
พร้อมต่อการพัฒนาประเทศ และงานวิจัย นวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้จนสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนและประเทศชาติได้
นอกจากนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ประยุกต์ได้ใช้ข้อมูลจาก
ความสาคัญดังกล่าวร่วมกับข้อมูลจากการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานจากภาครั ฐ เอกชน
และผู้ประกอบอาชีพอิสระ สังเคราะห์เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome; ELO)
ของบัณฑิตดังนี้
1) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และใช้
ประโยชน์
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2) มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
3) มีจรรยาบรรณนักวิจัย
4) มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีทักษะในการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สาขาต่างๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่การใช้ประโยชน์หรือสามารถแก้ปัญหาของชุมชน
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.3.2 มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีตอ่ สังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป 1.1 ประเมินหลักสูตรทุกปี
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ สกอ. 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2.พั ฒ นาระบบและกลไกในการ 2.1 จัดการความรู้ (KM) เพื่อให้
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นิ สิ ต เ ข้ า ใ จ
ตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
2.2 เชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญมาบรรยายและให้
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท าวิจัย
เชิ ง บู ร ณาการและการวิ จั ย
ประยุ ก ต์ใ ห้กั บ อาจารย์ แ ละ
นิสติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร
เล่ ม หลั ก สู ต ร (มคอ . 2)
ฉบับปรับปรุง
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร
ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง น้ อ ย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง

รายงานสรุ ป ผลกิ จ กรรม
การบรรยายเกี่ยวกับการทา
วิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการ อย่ า ง
น้ อ ยภาคการศึ ก ษาละ 1
ครั้ง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
2.3 บรรยายและให้แนวคิดโดย
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทา
วิจัยเชิงบูรณาการและการ
วิจัยประยุกต์ให้กับอาจารย์
และนิสติ
2.4 มีกิจกรรมและสถานที่เ พื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น เชิ ง วิ ช าการ
ระหว่ า งกั น เช่ น รายวิ ช า
สัมมนา รายวิชาการคิดเชิง
วิ พ ากษ์ และการประชุ ม
วิชาการ เป็นต้น
2.5 สนับสนุนนิสติ ให้ไปนาเสนอ
ผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม
วิชาการ
2.6

2.7

2.8

2.9

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
รายงานสรุ ป ผลกิ จ กรรม
การบรรยายเกี่ยวกับการทา
วิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการ อย่ า ง
น้ อ ยภาคการศึ ก ษาละ 1
ครั้ง
1) สรุปผลแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ อย่าง
น้ อ ยภาคการศึ ก ษาละ 1
ครั้ง

การนาเสนอผลงานวิจัยของ
นิสิต ในการประชุมวิชาการ
อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง (ตลอด
หลักสูตร)
มี ร ะบบและกลไกส่ ง เสริ ม จานวนทุนวิจัย
การขอทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง
เ งิ น ทุ น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ระบบและกลไก รวมทั้ ง
พัฒนาอาจารย์และนักวิจัย แนวทางการดาเนินการของ
รุ่นใหม่โดยใช้นักวิจัยพี่เลี้ยง หลักสูตร
เ พื่ อ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
กลั่นกรองงานวิจัย
มี ก ลไกการพั ฒ นาผลงาน จ านวนผลงานวิ ช าการ/
ทางวิ ช าการของอาจารย์ ผลงานวิจัยตีพิมพ์
และนิสติ
มีกลไกการพัฒนางานวิจัย จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ถู ก
สู่การนาไปใช้ประโยชน์
นาไปใช้ประโยชน์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก แบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริ ญ ญาเอก แบบ 2.2 จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ที่ มี
ผลการเรียนดีมาก
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามระเบียบ
ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
2.2.4 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ ตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1) นิ สิ ต ที่ ต้ อ งการสมั ค รเรี ย นในหลั ก สู ต รฯ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต รฯ ได้
กาหนดไว้ เช่น คุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์ เป็นต้น
2) นิสติ มีความรูด้ ้านภาษาต่างประเทศไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) นิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์หลักสูตรฯ และมีความประสงค์ เข้าศึกษา ต้องให้มีการ
เสนอเหตุผลหรือเสนอโครงการวิจัย หรือประสบการณ์การท างานหรืออื่น ๆ ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) นิสิตไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการ
พัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 2.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
2563
2564

จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

5

5
5

5

10

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

แบบ 2.2
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3
ชัน้ ปีที่ 4
ชัน้ ปีที่ 5
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
2564
2565

5

5
5

5
5
5

5
5
5
5

5

10

15

20

5
5
5
5
5
25
5

5
5
5
5
5
30
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้าง
ประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน 50,000
50,000
150,000 150,000 250,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
500,000 500,000 625,000 625,000 750,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค 50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
1,000,000 1,00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
4. งบเงินอุดหนุน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
100,000 100,000 100,000 100,000
100,000
รวมรายจ่าย

3,100,000 3,100,000 3,325,000 3,325,000 3,550,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.1.1 แบบ 2.1 จานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 (3) หน่วยกิต
3.1.1.2 แบบ 2.2 จานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 72 (4) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. งานรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
24

36

48

48

72

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
24
12
24
6
6
6
18
36
48
(3)
(4)
48(3)
72(4)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แบบ 2.1
1) หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเอกบังคับ

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

259811 เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Instrument Analysis in Applied Science
259812 สถิตขิ ั้นสูงสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Advanced Statistics for Science and Technology Research

(ข) วิชาเอกเลือก

จานวนไม่น้อยกว่า

259821 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Selected Topics in Applied Science
259822 การคิดเชิงวิพากษ์
Critical Thinking
XXXXXX วิชาเอกเลือก*
Major elective
XXXXXX วิชาเอกเลือก*
Major elective

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

*กระบวนวิชาที่เปิดสอนภายใน/นอกสถาบัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเห็นชอบ
2) วิทยานิพนธ์ จานวน
36 หน่วยกิต
259892 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งแต่งตัง้ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
259802 สัมมนา 2
Seminar II

จานวน

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
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259803 สัมมนา 3

1(0-2-1)

Seminar III
259804 สัมมนา 4

1(0-2-1)

Seminar IV
4) กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
(ก) นิสิตจะได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชา
หรือหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์
(ข) นิสติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกภาคการศึกษา จนสาเร็จการศึกษา
(ค) นิสิตต้ อ งรายงานผลการศึก ษาตามแบบรายงานผลของหลัก สูตรทุ ก ภาค
การศึกษา
3.1.3.1 แบบ 2.2
1) หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเอกบังคับ

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

259811 เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Instrument Analysis in Applied Science
259812 สถิตขิ ั้นสูงสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Advanced Statistics for Science and Technology Research
(ข) วิชาเอกเลือก

จานวน

259721 กระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูง
Advanced Materials Processing
259722 เทคโนโลยีนาโนประยุกต์
Applied Nanotechnology
259723 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงคานวณ
Computational Biological Science
259724 อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
Electronics of Scientific Instruments
259725 การคานวณเชิงวิทยาศาสตร์สมรรถนะสูง
High Performance Scientific Computing

24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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259726 ชีววิศวกรรมลาไอออน
3(2-2-5)
Ion Beam Bioengineering
259727 การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematical Modeling
259728 สารประกอบทางธรรมชาติสาหรับการประยุกต์ทางการแพทย์
3(2-2-5)
Natural Compounds for Medicinal Application
259821 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(2-2-5)
Selected Topics in Applied Science
259822 การคิดเชิงวิพากษ์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
Critical Thinking and Innovation
XXXXXX วิชาเอกเลือก*
3(X-X-X)
Major elective
XXXXXX วิชาเอกเลือก*
3(X-X-X)
Major elective
*กระบวนวิชาที่เปิดสอนภายใน/นอกสถาบัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเห็นชอบ
2) วิทยานิพนธ์
จานวน
48 หน่วยกิต
259891 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งแต่งตัง้ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
259801 สัมมนา 1

จานวน

4 หน่วยกิต
1(0-2-1)

Seminar I
259802 สัมมนา 2

1(0-2-1)

Seminar II
259803 สัมมนา 3

1(0-2-1)

Seminar III
259804 สัมมนา 4

1(0-2-1)
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Seminar IV
4) กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
(ก) นิสิตจะได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชา
หรือหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์
(ข) นิสติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกภาคการศึกษา จนสาเร็จการศึกษา
(ค) นิสิตต้ อ งรายงานผลการศึก ษาตามแบบรายงานผลของหลัก สูตรทุ ก ภาค
การศึกษา
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 2.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
259811 เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Instrument Analysis in Applied Science
259812 สถิตขิ ั้นสูงสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Advanced Statistics for Science and Technology Research
รวม

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

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
XXXXXX
XXXXXX
259802

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II

3(X-X-X)
3(X-X-X)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

6(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
259803
259892

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต

รวม

9(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
259804
259892

สัมมนา 4
Seminar IV
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
รวม

9(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
259892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
259892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แบบ 2.2
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
259811 เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Instrument Analysis in Applied Science
259812 สถิตขิ ั้นสูงสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Advanced Statistics for Science and Technology Research
รวม

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

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
XXXXXX
XXXXXX
259801

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 1
Seminar I

3(X-X-X)
3(X-X-X)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

6(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
XXXXXX
XXXXXX
259802
259891

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต

รวม

9(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
XXXXXX
XXXXXX
259803
259891

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต

รวม

9(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
259804
259891

สัมมนา 4
Seminar IV
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
รวม

6(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
259891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
259891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
259891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 5
ภาคการศึกษาต้น
259891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
259891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
259721

กระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Materials Processing
พื้นฐานกระบวนการผลิตวัสดุ กระบวนการแบบผง การตกตะกอนร่วม โซลเจล ไฮโดร
เทอร์มอล การสังเคราะห์ฟิล์มบาง กระบวนการพ่นเคลือบพลาสม่า การปลูกผลึก ไอ-ของเหลวของแข็ง การเคลือบผิวด้วยไอเคมี การเคลือบผิวด้ วยไอเชิงฟิสิกส์การเคลือบด้วยชั้นอะตอม นาโนลิ
โทกราฟี
Common materials processing, powder processing, co- precipitation, sol- gel,
hydrothermal, thin film synthesis, plasma spraying process, vapor- liquid- solid growth, chemical
vapor deposition, physical vapor deposition, atomic layer deposition, and nanolithography
259722

เทคโนโลยีนาโนประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Nanotechnology
หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน การออกแบบเทคโนโลยีนาโน
วัสดุและระบบสนับสนุน การตรวจสอบศักยภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน
Principles and applications of nanotechnology, nanotechnology design, materials and
support systems, and examining the potential of applying nanotechnology.
259723

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพเชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Biological Science
วิธีเชิงคานวณตั้งแต่ระดับโมเลกุลถึงเซลล์ การจาลองแบบระดับอนุภาค การจาลอง
แบบเชิงโมเลกุล การจาลองแบบการเคลื่อนแบบสุ่ม และ เซลลูลาร์ออโตมาตา
Computational methods from molecular to cellular level, individual-based simulations,
molecular dynamics simulation, random walk simulation, cellular automata
259724

อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Electronics of Scientific Instruments
อุป กรณ์ท างอิเล็ กทรอนิกส์สาหรับเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ การจัดการสัญ ญาณ
จากแทรนส์ดิว เซอร์และอุป กรณ์ รับ รู้ การบันทึก สัญ ญาณ การควบคุมเครื่องมือ โดยวิธีท างไฟฟ้ า
ตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ การสร้างเครื่องมืออย่างง่ายบางชนิด
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Electronic devices for scientific instruments, signal processing from transducers and
chemical sensors, data recording, control of instruments by electrical methods, examples of
applications of electronics in scientific instrument, practice on electronics of scientific instruments,
fabricating of some simple instruments.
259725

การคานวณเชิงวิทยาศาสตร์สมรรถนะสูง
3(2-2-5)
High Performance Scientific Computing
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย อัลกอริธึมแบบขนาน การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมแบบใช้หน่วยความจาร่วมด้วย OpenMP การเขียนโปรแกรม
แบบขนานด้วย MPI ซอฟต์แวร์การคานวณสมรรถนะสูง การประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
Parallel and distributed computer architectures, Parallel algorithms, performance
analyses, shared memory programming with OpenMP, parallel programming with MPI, high
performance computing software, applications in scientific research
259726

ชีววิศวกรรมลาไอออน
3(2-2-5)
Ion Beam Bioengineering
ภาพรวมของเทคนิคลาไอออน หลักการเบื้องต้นของลาไอออน หลักการของเครื่องมือ
สร้างลาไอออน กลไกของลาไอออนต่อผิวเซลล์ กลไกของลาไอออนภายในเซลล์ การชักนาการกลาย
พันธุ์ด้วยลาไอออน การชักนาการส่งถ่ายยีนด้วยลาไอออน การประยุกต์ใช้เทคนิคลาไอออนในงานด้าน
ชีววิทยาและเทคโนโลยีชวี ภาพ
Overview of ion beam technology, principle of ion beam, principle of ion beam
facilities, mechanism of ion beam on cell surface, mechanism of ion beam inside cell, ion beam induce
mutation, ion beam induce gene transfer, application of ion beam technology in biology and
biotechnology
259727

การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematical Modeling
ข้ อ มู ล และฟั ง ก์ ชั่ น อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงและฟั ง ก์ ชั่ น เชิ ง เส้ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ การประยุ ก ต์ ท างคณิ ต ศาสตร์ กั บ สาขาต่ า งๆ แบบจ าลองเชิ ง กราฟ
กระบวนการจาลอง การจาลองโดยใช้ขอ้ มูล การปรับแบบจาลอง แบบจาลองที่ใช้สมการเชิงอนุพันธ์
Information and functions, rate of change and linear function, concepts about
mathematical models, mathematic applications to various fields, graphical model, simulation process,
data modeling, model modification, and modeling using differential equations.
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259728

สารประกอบทางธรรมชาติสาหรับการประยุกต์ทางการแพทย์ 3(2-2-5)
Natural Compounds for Medicinal Application
หลักเกณฑ์การจาแนกคุณสมบัติทางเคมีของสารประกอบจากธรรมชาติ กลไกการ
สังเคราะห์ทางชีวเคมี การแยกการทาให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์โครงสร้าง การพัฒนายารักษาโรค
และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ การนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์
Chemical properties classification of compounds from nature, biosynthesis pathways
of biomolecules, isolation, purification and structural elucidation, drug development, structure/activity
relationships, natural compounds utilization
259801

สัมมนา 1
1 (0-2-1)
Seminar I
(ไม่นับหน่วยกิต)
การศึก ษาค้นคว้า การคิดวิเ คราะห์บ ทความหรือ ผลงานวิจัย การนาเสนอรายงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Research study, analytical thinking in research articles or papers, presentation
practice in applied science
259802

สัมมนา 2
1 (0-2-1)
Seminar II
(ไม่นับหน่วยกิต)
การนาเสนอรายงานและการอภิปรายผลงานวิจัยทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ที่สนใจและสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
Report presentation and discussion in the interesting articles in applied science
correspond with the research
259803

สัมมนา 3
1 (0-2-1)
Seminar III
(ไม่นับหน่วยกิต)
การนาเสนอรายงาน การอภิปรายและการวิพากษ์ประเด็นงานวิจัยที่สนใจทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
Report presentation, discussion and criticizing in a focused research topic in applied
science relate to the dissertation
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259804

สัมมนา 4
1 (0-2-1)
Seminar IV
(ไม่นับหน่วยกิต)
การนาเสนอรายงาน การอภิป ราย การวิพากษ์ และวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บประเด็น
งานวิจัยที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
Report presentation, discussion, criticizing and comparison analysis in a focused
research topic in applied science relate to the dissertation
259811

เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(2-2-5)
Instrument Analysis in Applied Science
เครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงแสง เทคนิคการวิเคราะห์เชิงความ
ร้อน เทคนิคการวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกล
Modern instrumental analysis, optical analysis technique, thermal analysis technique,
electrical and magnetic analysis technique, mechanical analysis technique
259812

สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Science and Technology Research
หลักการและแนวคิดการใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติขั้นสูง
สาหรับการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ การถดถอยแบบโลจิสติก การ
วิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์จาแนกประเภท การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย และการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
Principles and concepts related to statistical applications in science and technology
research, advanced statistics such as multivariate analysis of variance: MANOVA, logistic regression
analysis, path analysis, discriminant analysis, cluster analysis and factor analysis, application of
computer programs in statistical analysis.
259821

หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(2-2-5)
Selected Topics in Applied Science
การกาหนดประเด็นหรือกรณีศึกษาที่เป็นปัจจุบัน การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ และการอภิปรายสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยหรือการ
แก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อน
Selecting current topic or case study in applied science, studying, collecting data, analyzing
and synthesizing, presenting, and discussing of topics related to research topics or complex problems.
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259822

การคิดเชิงวิพากษ์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
Critical Thinking and Innovation
หลักการและกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล
การคิดและตัดสินใจ การตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ การแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching,
reasoning, thinking and decision, responding to criticism with responsiveness, problem- solving by
innovation and scientific method
259891

วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
การเชื่อมโยงองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
องค์ความรูใ้ หม่ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
Combinations of different disciplines of science, analysis, building up of new
knowledge and research methodology
259892

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
การแสวงหาความรู้ ใ นศาสตร์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ งานวิ จั ย การเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ และกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ
Seeking knowledge related to research topics, combinations of different disciplines of
science, analysis, building up of new knowledge and research methodology
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
สาขาวิชา
259 หมายถึง สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
7 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
8 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
0 หมายถึง วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
1 หมายถึง วิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง วิชาเอกเลือก
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1

นายภพเก้า พุทธรักษ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36406001XXXXX

2

นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย*

36602000XXXXX

รองศาสตราจารย์

3

นางสาวจตุพร ตัง้ จิตรวิทยากูล

35701004XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวนุจริ า ทาตัน

36701009XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม
ค.บ.
Ph.D.
M.sc.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Plant molecular biology Gent University, Belgium
Tropical molecular biology Vrije University, Belgium
ชีววิทยาทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา

ปี
2542
2536
2532
2536
2531
2523
2517
2551
2544
2542
2551
2547
2544
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5

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
นางสาวเนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 56201001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

6

นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ

35009006XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

7

นางสาวพลินจรีย์ รังสยาธร

36099009XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8

นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิริ

58303000XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

9

นายไวพจน์ งามสอาด

55309900XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

10

นายสาโรจน์ จีนประชา*

39207001XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

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

ชีวเคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
เคมีประยุกต์
เคมีประยุกต์
เคมี
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
เคมีอินทรีย์
เคมีอินทรีย์
เคมี

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี
2553
2547
2544
2551
2547
2543
2545
2539
2554
2550
2546
2553
2548
2546
2550
2547
2545
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11

นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
33099006XXXXX

12

นายอนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ*

36602000XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

13

นายนิยม โฮ่งสิทธิ์

35103000XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

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

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชา

ปี
2552
2544
2541
2551
2548
2545
2552
2548
2546

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

1

นายเกตุ กรุดพันธ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

2

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ศาสตราจารย์

4

นายปริญญา จินดาประเสริฐ

ศาสตราจารย์

5

นายสันติ แม้นศิริ

ศาสตราจารย์

6

นายสุเทพ สวนใต้

ศาสตราจารย์

7

นายรัตติกร ยิม้ นิรัญ

รอง
ศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.
Ph.D.
M.Eng.
B.Eng.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

Chemistry
เคมี
Medium Energy Nuclear Physics
Applied Nuclear Physics
Physics
Civil Engineering
Civil Engineering
Civil Engineering
Materials Science
Materials Sciecnce
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
Material Science and Engineering
Physics
ฟิสิกส์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Liverpool John Moores University, U K
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Kent State University , USA
University of Aston in Birmingham , UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of New South Wales , Australia
University of New South Wales , Australia
University of Tasmania , Australia
The University of Oxford , UK
University of Leed , UK
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Pennsylvania State University , USA
University of Tennessee, USA,
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น

ปี
2525
2517
2522
2514
2512
2523
2520
2517
2544
2540
2537
2536
2528
2526
2544
2538
2534
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
1.5 คาอธิบายโดยย่อ
แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดี เพียงพอต่อการทางานวิจัย เชิง
ประยุกต์ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการวิจัยขั้นสูง สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ควบคู่กับการเทคโนโลยีสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จาก
ศาสตร์อื่น เพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ ระดับสากลนาไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงการ
แก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนีผ้ ู้เข้า
ศึกษายังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีตอ่ สังคม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
5.2.1 องค์ค วามรู้ใ หม่ ร ะดับ สากลด้ วยกระบวนการวิ จัย อย่ า งเป็ นระบบ และ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
5.2.2 ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
5.3 ช่วงเวลา
สามารถทางานวิจัยและค้นคว้าอิสระได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เริ่มลงทะเบียนวิชา
วิทยานิพนธ์เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 2.1 36 (3) หน่วยกิต
แบบ 2.2 48 (4) หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและการสัมภาษณ์ จะมี แนวทางการท าวิจัย
ตามหัวข้อวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ หัวข้อวิจัยตาม
ความสนใจของนิ สิ ต ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
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เรียบร้อยแล้ว โดยนิสิตจะต้องศึกษาคนคว้าและวิจัย ภายใต้คาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 นิสติ ทีผ่ า่ นการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว จะมีสทิ ธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.5.3 นิ สิ ต จะต้ อ งเสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ด้ ว ยวาจา (oral presentation) ต่ อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิท ยานิ พนธ์ ซึ่ง ดาเนิน การแต่งตั้งโดยคณะ
วิทยาศาสตร์
5.5.4 โครงร่างวิท ยานิ พนธ์ ของนิ สิต แต่ล ะคน จะต้องได้ รับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5.5.5 การสอบปกป้ อ งวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ส อบได้ จ าก
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตาม
ข้อบังคับการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.5.6 เมื่อนิสิตสอบปกป้องวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจัดทาเป็นรูปเล่มที่
สมบูรณ์ ตามข้อกาหนดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ประเมินผลความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ตามแบบรายงานผลของหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษา
5.6.2 ประเมินผลการนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหรือ
การนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ
5.6.3 ผลงานวิจัย หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย ได้ รับ การตีพิมพ์หรือ ยอมรับ ให้
ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
5.6.4 ประเมินผลจากความสาเร็จของงานวิจัยจากรูปเล่มวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ส่งเสริมให้นิสิตเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สาขาต่าง ๆ เพื่อทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ผ่านการทา
วิจัย สนับ สนุนให้นิ สิต ตีพิ มพ์เ ผยแพร่ ผลงานวิ จั ย ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้ สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต น าเสนอผลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม
ภาษาต่างประเทศ
วิชาการระดับนานาชาติ
(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้นสิ ิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ
( 4) มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น วิ ช า ชี พ แ ล ะ ส่งเสริมให้นิสิตกล่าวอ้างผลงานทางวิชาการของผู้อ่นื
จรรยาบรรณนักวิจัย
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล
ฝึกให้นิสติ มีจรรยาบรรณนักวิจัย
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ส่งเสริมให้นิสิตกล่าวอ้างผลงานทางวิชาการของผู้อื่น เคารพในสิทธิทางปัญญา
และข้อมูลส่วนบุคคล ในรายวิชา และการทาวิทยานิพนธ์
(2) ส่งเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่ า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งสอดแทรกในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ
(3) ส่งเสริมการใช้กระบวนการวินิจฉัยปัญหาโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินผลรายวิชา
(2) ประเมินผลจากเล่มวิทยานิพนธ์
(3) ประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่น ในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่
(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา
ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) พัฒนานิสิตผ่านรายวิชา การทาวิทยานิพนธ์การอภิปรายทางวิชาการ และการ
สัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และให้ได้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สาคัญ
(2) ส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาต่ า ง ๆ ในการท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
(3) ส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในการวิจัยใน
ระดับนานาชาติ
.
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลรายวิชา
(2) ประเมินผลจากเล่มวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี
เพือ่ พัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ
และดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้นิสิตคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยผ่าน
รายวิชา และการทาวิทยานิพนธ์
(2) ให้นิสติ สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดย
ผ่านรายวิชา และการทาวิทยานิพนธ์
(3) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บั ติ จ ากการออกแบบและ
ดาเนินการวิจัย ผ่านการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลรายวิชา
(2) ประเมินผลจากเล่มวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มโี อกาสนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โดยผ่านการทาวิทยานิพนธ์
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(2) ประเมินผลจากเล่มวิทยานิพนธ์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ
วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส่งเสริมให้นิสิตใช้ความรู้และทักษะในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ
สถิตเิ พื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์ขอ้ มูลที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า แล ะ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม เช่น ในรายวิชาต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ การ
ตีพมิ พ์ผลงานวิจัย และการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เป็นต้น
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ์
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ส่งเสริมให้นสิ ิตทากิจกรรมกับพืน้ ที่ ทาให้นสิ ิตมีโอกาสได้เรียนรูซ้ ึมซับคุณค่าของ
ศิลปะดนตรีวัฒนธรรมรวมถึงบริบทของพื้นที่และชีวติ ความเป็นอยู่
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของหลักสูตร
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นสิ ิตได้มโี อกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่
การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา รายวิชาสัมมนา การสอบวิทยานิพนธ์ การนาเสนอผลงาน
ในงานประชุมวิชาการ และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นต้น
2.7.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินผลการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(2) ประเมินผลรายวิชา
(3) ประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ์
(4) ประเมินผลจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

 ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

259891 วิทยานิพนธ์









































259892 วิทยานิพนธ์

















































































259812 สถิตขิ ั้นสูงสาหรับการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี





























วิทยานิพนธ์

รายวิชาเอกบังคับ
259811 เครื่องมือวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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รายวิชา

รายวิชาเอกเลือก
259721 กระบวนการผลิตวัสดุ
ขั้นสูง
259722 เทคโนโลยีนาโน
ประยุกต์
259723 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
เชิงคานวณ
259724 อิเล็กทรอนิกส์ของ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
259725 การคานวณเชิง
วิทยาศาสตร์สมรรถนะสูง
259726 ชีววิศวกรรมลา
ไอออน
259727 การสร้างแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์
259728 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาหรับการแพทย์
259821 หัวข้อคัดสรรทาง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
259822 การคิดวิเคราะห์และ
นวัตกรรม

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(4)

(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)























2.ความรู้

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

(1)

(2)





































































 
 























 











(3)







5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)



 
























































































(1)

(2)












7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ






(1)






6.
สุนทรีย
ภาพ
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)

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

(1)

(2) (3)

(4)

(1)

(2)

259801 สัมมนา 1

















259802 สัมมนา 2















259803 สัมมนา 3













259803 สัมมนา 4













(3)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)











































































รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ อย่างน้อย 3 คน
2.1.2 มีคณะกรรมการร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประการศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
ปริญญาเอก แบบ 2
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ํากว่
ต่ า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิท ธิ ขอท าวิท ยานิพ นธ์ เสนอวิท ยานิพ นธ์และสอบผ่ าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการ
ที่ส ถาบันอุด มศึ กษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ท รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดการสัมมนา ให้อาจารย์ใหม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจาในหลักสูตร โดยมุ่งเน้น
ในทาวิจัยแบบบูรณาการเป็นสาคัญ
1.3 กาหนดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ใหม่ ได้
เพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
1.4 อาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากหลักสูตรเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (KM) ด้ า นการเรี ย นการสอน
การวัด/ประเมินผล
2.1.2 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทาเอกสารประกอบการสอนหรือตารา
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มคี วามร่วมมือในการทาวิจัย สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ
2.2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ตี พิ ม พ์ บ ทความทางวิ ช าการในวารสาร ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ
2.2.4 ส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือ
เสนอปิ ด หลั ก สู ต ร ตลอดจนด าเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกั น
คุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑิต ดังนี้
2.1 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลจากผูใ้ ช้บัณฑิต
2.2 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหา
2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตพร้อมกาหนดบทบาทและ
หน้าที่อย่างชัดเจน
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ข อง
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่หลักสูตรกาหนด
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและ
ผูส้ อนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเยี่ยมสอน
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ทั้ ง นี้ อาจารย์ พิ เ ศษต้ อ งมี ชั่ ว โมงสอนไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของรายวิ ช าโดยมี อ าจารย์ ป ระจ าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ ามที่หลักสูตรและคณะกาหนด
5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ
5.6 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5.7 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณดาเนินการหลักสูตร จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
ของคณะวิทยาศาสตร์
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 ห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ
6.2.2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการสั่งซื้อ หนังสือ
ตารา และวารสารทุกปี ทาให้นสิ ิตสามารถค้นคว้าหาความรูเ้ กี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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6.2.3 ห้องทางาน และห้องปฏิบัติการเพื่อทาวิจัยสาหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิต
6.2.4 แหล่ ง บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ตามคณะและอาคารต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ นิ สิ ต
สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันวางแผนและประเมินความจาเป็นในการจัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพื่อให้เ กิ ด ประโยชน์สู งสุ ดในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ครุภัณฑ์วิจัย
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น อาจารย์ นิ สิ ต
พนักงานสายสนับสนุน และผูบ้ ริหาร เป็นประจาทุกปี
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ป ระจาหลัก สูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน การ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการด าเนิ นการของประสบการณ์ ภ าคสนาม
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ า มี )
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ ากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี )
ได้ รั บ การพั ฒ นาวิ ช าการและ/หรื อ วิ ช าชี พ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ มีต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 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





















12
1-5
9

12
1-5
9

9
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์ผู้สอนนาเสนอกลยุทธ์และแผนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย
1.1.2 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 5
ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
1.1.4 จัดระบบการประเมินผลประจาภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.5 คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร สรุป รวบรวมผลการประเมินกลยุ ท ธ์ ก ารสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันสรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและวางแผนปรับปรุง/พัฒนา
แผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีกระบวนการ ได้แก่ การประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และการประเมินจากผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกั นคุ ณภาพหลัก สูตรและจัดการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเสนอ
ต่อคณะ เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง /พัฒนา
หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
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provinve, Thailand. Asian Biomedicine 7 (1): 97-104.
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Wanichapichart, S. Anuntalabhochai ( 2013) . Nano-ranged low-energy ion-beaminduced DNA transfer in biological cells. Applied Surface Science 275 :136– 141.
Narumol Boonrueng, Somboon Anuntalabhochai, Arunothai JAMPEETONG ( 2013) Morphological and
Anatomical Assessment of KDML 105 (Oryza sativa L. spp. indica) and Its Mutants Induced by
Low-Energy Ion Beam. Rice Science, 2013, 20(3): 213-219.
Sugunya Pitakrattananukool, Supranee Sitthiphrom, Robert W. Cutler, Somboon
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Journal of Plant Science. 4(5) : 109-116.
S. Mahadtanapuk , W. Teraarusiri , B. Phanchaisri , L.D. Yu, S. Anuntalabhochai ( 2013) . Breeding for blastdisease- resistant and high- yield Thai jasmine rice ( Oryza sativa L. cv. KDML 105)
mutants using low- energy ion beams. Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research B (307):). 229–234.
C. Jaichuen , R. Chundet , L.D. Yu , P. Thongkumkoon ,S. Anuntalabhochai (2013) Investigation
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and gene fragment on mutation induction. Surface & Coatings Technology. 229:180185.
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Tatun, N., Vajarasathira, B., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. ( 2014) . Inhibitory effects of
plant extracts on growth, development and α-amylase activity in the red flour beetle
Tribolium castaneum ( Coleoptera: Tenebrionidae) . European Journal of Entomology
111(2), 181-188.
Tatun, N. , Vajarasathira, B. , Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. ( 2014) . Inhibitory effects of
plant latex on trehalase activity and trehalase gene expression in the red flour beetle,
Tribolium castaneum ) Coleoptera: Tenebrionidae) . European Journal of Entomology
111(1), 11-18.
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Tatun, N., Wangsantitham, O., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Trehalase activity in
fungus- growing termite, Odontotermes feae) Isoptera: Termitideae) and inhibitory
effect of validamycin. Journal of Economic Entomology 107(3), 1224-1232.
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135-142.
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Tenebrionidae). Annals of the Entomological Society of America, Volume 109, Issue 2,
224–231.
Tungjitwitayakul, J. , Tatun, N. , Vajarasathira, B. , and Sakurai, S. ( 2015) . Expression of heat
shock protein genes in different developmental stages and after temperature stress in
the maize weevil (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Economic Entomology. 108(3),
1313-1323.
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จตุพร ตั้งจิต รวิทยากู ล . (2555). ความเกี่ย วข้องของฮีตช็อคโปรตีนยีนและความทนต่อสภาวะ
เครียดในด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Involvement of heat shock protein genes
in stress tolerance of the maize weevil, Sitophilus zeamais) ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
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มอดแป้งระยะดักแด้ (Effects of UV-C radiation on morphological changes in pupae of
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Tatun, N., Wangsantitham, O., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Trehalase activity in
fungus- growing termite, Odontotermes feae ( Isoptera: Termitideae) and inhibitory
effect of validamycin. Journal of Economic Entomology. 107(3), 1224-1232.
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extracts on growth, development and α- amylase activity in the red flour beetle
Tribolium castaneum ( Coleoptera: Tenebrionidae) . European Journal of Entomology.
111(2), 181-188.
Tatun, N., Vajarasathira, B., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Inhibitory effects of plant
latex on trehalase activity and trehalase gene expression in the red flour
beetle, Tribolium castaneum ( Coleoptera: Tenebrionidae) . European Journal of
Entomology. 111(1), 11-18.
Tungjitwitayakul, J. Tatun, N., Vajarasathira, B., and Sakurai, S. (2016). Effects of ultraviolet-C
and microwave irradiation on the expression of heat shock proteins genes in the maize
weevil (Coleoptera: Tenebrionidae). European Journal of Entomology. 113: 135–142.
Tatun, N. , Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. ( 2016) . Developmental and lethal effects of
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Tenebrionidae). Annals of the Entomological Society of America. Volume 109, Issue 2,
224–231.
ผลงานวิจัย
นุจริ า ทาตัน. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบการทางานของทรีฮาเลสในปลวกที่กินอาหารต่างชนิดกัน
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นุจริ า ทาตัน. (2559-2661). Functional analysis of carbohydrate-metabolizing genes in the red
flour beetle, Tribolium castaneum, using RNA interference. ทุนพัฒนานักวิจัย ภายใต้
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Thepmalee C, Sanguansermsri P, Suwanankhon N, Chamnanpood C, Chamnanpood
P, Pongcharoen S, Niumsap PR, Surangkul D, Sanguansermsri D. (2013). Changes in
the NS1 gene of avian influenza viruses isolated in Thailand affect expression of type I
interferon in primary chicken embryonic fibroblast cells. Indian J Virol. 24(3).365-372.
Suwannakhon N, Seeratanachot T, Mahingsa K, Namwong P, Sanguansermsri T. ( 2014) .
Prevalence of alpha thalassemia trait in the volunteered personals of Phayao
University. J Hematol transfus Med. 24:.129-136.
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of α0 -Thalassemia Through Urine DNA: A Novel DNA Source to Facilitate Prevention
Programs in Remote Geographical Areas. Hemoglobin. 39(4).270-273.
Wong P, Sritippayawan S, Suwannakhon N, Tapprom A, Deoisares R, Sanguansermsri T. (2016).
Q Sepharose micro- column chromatography: A simple screening method for
identifying beta thalassemia traits and hemoglobin E carriers. Clin Biochem Jul 14.
Volume 49, Issues 16–17, November 2016,. 1288-1291.
ผลงานวิจัย
เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ . (2555-2556). ศึกษาอุบัติการณ์พาหะของอัลฟา-ธาลัสซีเมียในนิสิตและ
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เนรั ฐ ชลา สุ ว รรณคนธ์ . (2558-2559). Fast track strategy for the couple at risk of the severe
thalassemia in Phayao Hospital. ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของทุ น นั ก วิ จั ย หน้ า ใหม่ คณะ
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110
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ
Assistant Professor Piyachon Ketsuwan, Ph.D.
นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ
35009006XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่ก า อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่ก า อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
56000
054-466-666 ต่อ 1700
โทรศัพท์
waipot.ng@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2543
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, A. Ngamjarurojana, S. Ananta, R. Yimnirun, (2013). “Dielectric
Aging of Cr-Doped PZT Ceramics” Integrated Ferroelectrics ,149, 67-74.
P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, A. Ngamjarurojana, S. Ananta, R. Yimnirun, (2013). “Aging
Behavior of (Cr,Nb)-Doped PZT Ceramics” Ferroelectrics ,452, 13-21.
P Ammaraphitak, P Ketsuwan, R Prommana. (2018). “Electricity Production from Vermicompost
LiquidUsing Microbial Fuel Cell” International Journal of Energy and Environmental
Engineering Vol. 24 Issue 4, 465-474.
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River, Pak-Nai Fishing Village, Na Muen District, Nan Province” Proceedings The 8th
Science Research Conference. 30-31 May 2016. University of Phayao. 399-403.
Kannikar Rodkasikam, Sirilak Mukda Apiwat Wittayarat, Plinjaree Rangsayatorn and Tipwan
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Tetragonula) foraging” Proceedings The 8th Science Research Conference. 30-31 May
2016. University of Phayao,. 376-382.
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Arthit nantakwang, Plinjaree Rangsayatorn, (2016). “Biodiversity and Functional feeding of
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province”. Proceedings The 8th Science Research Conference. 30-31 May 2016.
University of Phayao, 176 - 181.
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ภาคผนวก ช
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ฟิสิกส์ประยุกต์
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ลาดั
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ชื่อ – สกุล
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นายไวพจน์ งามสอาด
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