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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:
คณะ/ภาควิชา:

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Chemistry

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

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Chemistry)
M.S. (Industrial Chemistry)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนคราว ๆไป (รายละเอียดแจงไวใน
ภาคผนวก)
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
 กรรมการวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรและใหนําเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555
 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 167(1)/2555
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยชั้นนํา
(2) อาจารยประจําสถาบันการศึกษา
(3) นักวิจัยปฏิบัติงานในหนวยวิจัยบริษัทเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเคมี
(4) ผูประกอบการโรงงานทางอุตสาหกรรมเคมี
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง
วิ ชาการ

1*

นางสาวจุฑาทิพย์
นมะหุต

อาจารย์

2*

นางสาว.ช.วยากรณ์
เพ็ชญไพศิษฏ์

อาจารย์

3*

นางสาวศุภตั รา
หวังสืบ

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

สาขาวิ ชา

วท.บ.

Metallurgy and Materials
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
(Polymer Science and
Technology)
Docteur de l’Université du Maine
(Chimie et Physicochimie des
Polymères)
พอลิเมอร์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Polymer Physics
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
เคมีอุตสาหกรรม

สําเร็จ
การศึกษาจาก
สถาบัน
Birmingham U
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.มหิดล
Du Maine U

ประเทศ

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

อังกฤษ
ไทย
ไทย
ไทย
ฝรังเศส
่

2548
2540
2538
2546

ม.สงขลา
นครินทร์
Reading U
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม่

ไทย

2538

อังกฤษ
ไทย
ไทย

2549
2541
2539

ภาระการสอน
(ชม/ปี การศึกษา)
หลักสูตรปัจจุบนั
237.6

ภาระการสอน
(ชม/ปี การศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง
290.1

245.1

387.6

345

420

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสภาวะการณปจจุบันมีการเชื่อมโยงดานการคาและการลงทุน ประกอบกับการพัฒนาประเทศ
มุงเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมซึ่งมีการเติบโตอยางกวางขวาง ทําใหความตองการของบุคลากรในอนาคตทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา จะตองเปนผูที่มีความสามารถสูง ซึ่งสถาบันการศึกษาจะตองพัฒนาให
เกิดการเรียนการสอน การวิจัยหรือวิชาการชั้นสูง เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถขั้นสูง อันจะเปน
กลไกหลักในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากกระแสโลกาภิวัตนที่ไดสงผลกระทบตอสังคมประชากร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และการเมืองการปกครอง จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการแขงขันในดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทําใหคนในสังคมตองการเพิ่มความรูความสามารถในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อใหรูเทาทันและอยูรอด
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกดาน นอกจากนี้ยังตองยกระดับนิสิตใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็น
คุณคาของวัฒนธรรมไทย
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในด า นการวิจั ย สํ า หรับ การทํางานมากขึ้น โดยมุงเนน ในสาระและวิธีการของศาสตร
ทางดานเคมีอุตสาหกรรมเปนหลัก และพัฒนาความสามารถในการทํางานและการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน เพื่อ
ผลักดัน ใหประเทศชาติเปนสังคมนวัตกรรมที่ส ามารถพึ่งพาตนเองได สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในระดับ
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับความรูของชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต คือ สรางและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม บริการ
วิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4 ดาน คือ
12.2.1 การเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรูกับปญหาและงานเนนภาคปฏิบัติ ใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรู ฝกการคิด วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหมีความสามารถในการแกปญหา สรางสรรค คิดนวัตกรรม
รูจักสรางงานและพึ่งพาตนเอง ใหบัณฑิตเปนผูที่ไดรับการพัฒนาใหถูกตองงดงาม ตามความตองการของตนเอง มี
ความสุขพึงพอใจ สรางปญญาแหงความเปนบัณฑิต สรางกระบวนการเรียนรู การหาปญหา การสรางสรรคความรู
และวิธีการที่ทําใหดี ทําใหสมบูรณ พัฒนาความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอยางเต็มที่
12.2.2 การวิจัย สรางบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง สรางงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในศาสตร
สาขาเคมีอุตสาหกรรม แสวงหาความจริง โดยใชระเบียบวิธีปรัชญาและวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ สรางผลผลิตที่
เปนงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวของในทองถิ่นและประเทศ
12.2.3 การบริการวิชาการแกสังคม สามารถนําความรูไปสูสังคม ตามความตองการของสังคม พัฒนา
สังคม ขณะเดียวกันก็เรียนรูจากสังคม นอกจากนี้ยังตองมีบทบาทสําคัญ ในการตอบสนอง ชี้นํา เตือนภัยและ
แกปญหาใหกับสังคม
12.2.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหบัณฑิต มีความรูความสามารถอันเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ สรางความเปนบัณฑิตทั้งดานจิตใจ ดานปญญา และดานความสามารถทางวิชาชีพ อันนําไปสูการมี
ความสัมพันธที่ดีในสังคม มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามและเกื้อกูลตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
มี หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี เปนหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร โดยมีบาง
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เปนวิชาเลือก
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หมวดวิชา

รายวิชา
(ระบุรหัสรายวิชา)

วิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ

1.277515 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีเซรามิกสและเคมีโลหะ
2.277516 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีพอลิเมอรและปโตรเคมี
3.277541 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมเคมี
4.277551 เคมีอินทรียของพอลิเมอร
5.277561 อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

สาขาวิชาที่เรียนรายวิชานี้
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี

13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะศึกษาศาสตร ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ
หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สรางองคความรูทางดานเคมีอุตสาหกรรม ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน
การสอนและการวิจัยทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับชาติและระดับนานาชาติใหเปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.2.1 มีความรู ความเขาใจ ในการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ทางดานเคมีอุตสาหกรรม
1.2.2 มีทักษะความสามารถในการคนควา วิจัยและหาความรูใหมๆ ในรูปขององครวมทางเคมี
อุตสาหกรรมเพื่อกอใหเกิดประโยชนในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได
1.2.3 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางดานเคมีอุตสาหกรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาหลักๆ ที่เสนอในหลักสู ตรจะสอดคลองกับกรอบนโนบายและแผนกลยุทธสูเปาหมายและ
แผนการดําเนินงาน ในชวงป พ.ศ. 2552-2556 โดย ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร การดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2556 โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ และหลักฐาน/ตัวบงชี้ที่
สําคัญ ดังนี้
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แผนพัฒนา

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1.พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให
บัณฑิตมีอัตตลักษณ
เกงงาน เกงคน เกง
คิด เกงครองชีวิต เกง
พิชิตปญหา เปนที่
ตองการของแหลง
จางงานระดับแนว
หนาของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะนํามาใชในการพัฒนา
คุณภาพนิสิต เชน
-สรางวัฒนธรรมองคกรสู knowledge based society
ดวยจิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน
-ใหนิสิตพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตนเองดวยระบบ e-learning
ซึ่งดําเนินการโดยสถานพัฒนาวิชาการดานภาษา (language
center)
-จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ ฝกอบรมแกคณาจารยเพื่อปรับ
ระบบการเรียนการสอนที่เนนนิสิตเปนศูนยกลางและมีสวนรวม
ในการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน
-มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชา
เฉพาะ
-สงเสริมการพัฒนาทางดานความรู วิชาชีพภาษาอังกฤษและ
การเสนอผลงานของนิสิตและบุคลากร

1.ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอน
และการสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนิสิต

2.สงเสริมการวิจัย
เพื่อพัฒนาสู
มหาวิทยาลัยวิจัยใน
ป 2560 ตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

1.สงเสริมการเสนอผลงานและการตีพิมพผลการวิจัยของ
บุคลากรและนิสิต

1.ไดผลงานตีพิมพของนิสิต
และอาจารยรอยละ 50

2. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย อุปกรณ เครื่องมือ
วิจัย งบประมาณ ความรวมมือกับตางประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ

2. มีฐานขอมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได นิสิตและ
อาจารยไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย

3. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารย
และนิสิตสามารถกาว
ทันหรือเปนผูนําใน
การสรางองคความรู
ใหม ๆทางดานเคมี
มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพมาตรฐาน

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับสากล
2.จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษหลักสูตรใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับสากล
3.จัดใหมีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ปและปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ป
4. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให

1. อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอยรอยละ
80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มี มคอ 2. ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ

2. นิสิตในหลักสูตรทุกชั้น
ปไดรับฟงบรรยายพิเศษ
จากวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย
อยางนอยภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
3. ผลการสอบผาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตรอย
ละ 100
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แผนพัฒนา
และมีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

นิสิตไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
5. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู
6. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และมีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน
7. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทางวิชาการและหรือ
เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
8. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

3. มี มคอ 3. และ มคอ 4.
ครบทุกรายวิชากอนเปด
สอนหลักสูตร
4. มี มคอ 5.และ มคอ 6.
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. มี มคอ 7.ภายใน 60วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
6.มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ 3.และ
มคอ 4. อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ 7. ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน
ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคน
ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1ครั้ง
10. จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอนไดรับการพัฒนา
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แผนพัฒนา

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอ
ป
11. ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตปสุดทาย/
มหาบัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
13. รายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตรที่นําระบบ PDCA
มาใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนเทากับรอยละ 100

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
แบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
จบปริญญาตรีสาขาเคมีหรือเคมีอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวของขึ้นอยูกับกรรมการประจําหลักสูตรและ
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปจจุบันหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนคราว ๆไป (รายละเอียดแจงไวในภาคผนวก)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
พื้นฐานความรูของนิสิตที่เขามาเรียนแตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1. อาจารยใหความรูทบทวนแกนิสิต
2. นิสิตตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
3. นิสิตที่มีความรูพื้นฐานดีใหความชวยเหลือในการทบทวนเนื้อหาใหแกเพื่อนนิสิตดวยกัน
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
สําเร็จการศึกษา

2555
10
10
-

2556
10
10
20
10

ปการศึกษา
2557
10
10
20
10

2558
10
10
20
10

2559
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
แบงเปนแหลงที่มาได 2 หมวดดังนี้
(1) งบประมาณแผนดินของภาควิชาซึ่งอยูในแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการจัดการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร
(2) งบประมาณรายได เปนไปตามประมาณการรายไดของภาควิชาฯ ซึ่งคณะวิทยาศาสตรจัดสรรใหสรุป
ไดเปนงบประมาณคราวๆ ดังนี้

10

มคอ.2

รายละเอียดรายรับ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
(คาธรรมเนียมการศึกษา)
รวมรายรับ

2555
1,500,000
1,650,000

ปงบประมาณ
2556
2557
1,500,000 1,500,000
1,650,000 1,650,000

2558
1,500,000
1,650,000

2559
1,500,000
1,650,000

3,150,000

3,150,000

3,150,000

3,150,000

2557
262,500
1,312,500
1,050,000

2558
262,500
1,312,500
1,050,000

525,000

525,000

3,150,000

*รายรับหลังถูกหักจากมหาวิทยาลัยและคณะ เทากับ 17,893 บาทตอคนตอป ขอมูล ปการศึกษา 2552

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
รายละเอียดรายจายสรุปไดตามหมวดเงิน 5 หมวดไดคราวๆ ดังนี้
หมวดเงิน

2554
262,500
1,312,500
1,050,000

ปงบประมาณ
2555
2556
262,500
262,500
1,312,500 1,312,500
1,050,000 1,050,000

ก. คาจางชั่วคราว
ข. คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ
ค. คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
ง. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการ
525,000
525,000
ภาควิชา)
*รายจายตอคน ตลอดหลักสูตรคิดเปนเงิน 56,375 บาท

525,000
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

รายการ
คาตอบแทนกรรมการสอบโครงราง
-ประธาน จํานวน 1 คน (375 บาท)
- กรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 4 คน (300 บาท/คน)
คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
-ประธาน 1 คน (2,000 บาท)
-กรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 4 คน (1500 บาท/คน)
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
-ประธาน จํานวน 1 คน (3,000 บาท/คน)
-กรรมการที่ปรึกษา จํานวน 3 คน (1,000 บาท/คน)
คาเดินทางกรรมการภายนอก 2 คน/ครั้ง
คาที่พักกรรมการภายนอก 2 คนๆ ละ 1 คืนๆ 1,000 บาท
คาสารเคมี วัสดุ และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการทํา
วิทยานิพนธตลอดหลักสูตร คนละ 15,000
คาบริหารจัดการหลักสูตร
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 ครั้ง/หลักสูตร
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
1,575
8,000
6,000
13,000
2,000
15,000
10,000
800
56,375

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูระดับชาติระดับปริญญาโทสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวของโดยใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบ
โอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษาและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต โดยมีรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 4
รายวิชา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย
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ลําดับที่
1

รายการ

งานรายวิชา (Course work) ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา
1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
2
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
3
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา

เกณฑ ศธ.
แผน ก
แบบ ก 2
12
12
36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แบบ ก 2
24
15
9
12
4
36

3.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
- งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต
วิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต
277511 เคมีอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Industrial Chemistry
277512 การลงทุนและการจัดการทางเคมีอุตสาหกรรม
Investment and Management in Industrial Chemistry
277513 การพิสูจนลักษณะเฉพาะของวัสดุ
Material Characterization
277518 เทคนิคระดับจุลภาคและสมบัติเชิงกลของวัสดุ
Techniques in Microstructure and Mechanical Properties
of Materials
277543 การจัดการของเสียและน้ําเสียในอุตสาหกรรมเคมี
Waste and Wastewater Management in Chemical Industry

4(3-2-7)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(2-2-5)

วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้
256556 เครื่องมือทางเทคนิคสเปกโทรสโกป
3(2-2-5)
Instrumentation for Spectroscopy Techniques
256557 เทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอยางเพื่อการวิเคราะหทางเคมี
3(2-2-5)
Sample Preparations and Separation Techniques for Chemical Analysis
277517 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Current Topics in Industrial Chemistry
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กลุมเซรามิกส
277521 เซรามิกสสถานะของแข็ง
Solid State of Ceramics
277522 กระบวนการผลิตเซรามิกส
Ceramic Processing
277531 วัสดุโลหะ
Metallic Materials
277532 โครงสรางและเทอรโมไดนามิกสของวัสดุโลหะ
Structure and Thermodynamics of Metallic Materials
กลุมปโตรเคมีและพอลิเมอร
277551 เคมีอินทรียของพอลิเมอร
Organic Chemistry of Polymer
277552 ฟสิกสพอลิเมอร
Polymer Physics
277553 เทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร
Polymer Processing Technology
277554 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง
Rubber Science and Technology
277561 อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Industry
277562 ตัวเรงปฏิกิริยาและกระบวนการเรงปฏิกิริยา
Catalyst and Catalytic Process
277555 พอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ
Polymer Blends and Composites
277556 การสังเคราะหพอลิเมอรขั้นสูง
Advanced Polymer Synthesis

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

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

วิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต
277597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2

3 หนวยกิต

Thesis I , Type A2
277598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II , Type A2

3 หนวยกิต
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277599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III , Type A2

6 หนวยกิต

วิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 4 หนวยกิต
256511
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Science and Technology
277514
สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
Seminar
แผนการศึกษา
277511
277513
277543
277518

277512
277xxx
277xxx
277xxx
277597

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

เคมีอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Industrial Chemistry
การพิสูจนลักษณะเฉพาะของวัสดุ
Material Characterization
การจัดการของเสียและน้ําเสียในอุตสาหกรรมเคมี
Waste and Wastewater Management in Chemical Industry
เทคนิคระดับจุลภาคและสมบัติเชิงกลของวัสดุ
Techniques in Microstructure and Mechanical Properties
of Materials
รวม
12
ภาคการศึกษาปลาย
การลงทุนและการจัดการทางเคมีอุตสาหกรรม
Investment and Management in Industrial Chemistry
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
รวม
15

3(3-0-6)
1(0-2-1)

4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3 หนวยกิต
หนวยกิต
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256511
277514
277598

277599

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology(Non- credit)
สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
1(0-2-1)
Seminar (Non- credit)
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
รวม
3 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2
รวม

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
256511 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การกําหนดปญหาการ
วิจัย ตัวแปร และสมมติฐานการเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนโครงราง และรายงานการวิจัย การประเมินการวิจัย
การนําผลวิจัยไปใช และจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Meaning, characteristic and research goal, type and research process, variables and
hypothesis, collecting data, proposal and research writing evaluation and its application, ethics
of researcher, proper techniques of research methodology in science and technology
256556 เครื่องมือทางเทคนิคสเปกโทรสโกป
3(2-2-5)
Instrumentation for Spectroscopy Techniques
หลักการขั้นสูงและการประยุกตใชเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปตางๆ เชน การวัดการเรืองแสง อะตอมมิ
กแอบซอพซันสเปกโทรสโกป อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรสโกป อะตอมมิกฟลูออเรสเซนสสเปกโทรสโกป อินดัค
ทีฟลีคัพเพิลพลาสมาสเปกโทรสโกป แมสเสปกโทรสโกป และการประยุกตใช
Advanced principles and applications of instrumentation in spectroscopic techniques
such as luminescence, atomic absorption spectroscopy, atomic emission spectroscopy, atomic
fluorescence spectroscopy, inductively coupled plasma spectroscopy, mass spectroscopy and
their applications
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256557 เทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอยางเพื่อการวิเคราะหทางเคมี
3(2-2-5)
Sample Preparations and Separation Techniques for Chemical Analysis
หลักการและการประยุกตใชขั้นสูงของเทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอยางกอนการวิเคราะหดวย
เทคนิคตาง ๆ ทางเคมี ไดแก การยอยสารตัวอยางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การใชอัลตราซาวนหรือ
ไมโครเวฟชวยในการยอย เปนตน และการแยกสารที่สนใจออกจากสารตัวอยางเชน การสกัดดวยเฟสของแข็ง
หรือ การสกัดดวยเฟสของแข็งระดับไมโคร รวมถึงการสกัดดวยวิธีซุปเปอรคริติคอลฟลูอิด เปนตน
Advanced principles and applications of sample pretreatments and separation
techniques prior to chemical analysis using modern digestion techniques e.g. ultrasound-assisted
extraction, microwave-assisted extraction and analyte separation from the sample matrices such
as solid phase extraction, solid phase microextraction and supercritical fluid extraction
277511 เคมีอุตสาหกรรมขั้นสูง
4(3-2-7)
Advanced Industrial Chemistry
วัตถุดิบ เทคนิคในกระบวนการผลิต หลักการคํานวณทางเคมีอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมตางๆ เชน
อุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี การผลิตน้ําตาลทราย การอบแหงผลิตภัณฑตางๆ การกลั่นและหมัก
แอลกอฮอล ทฤษฎี และหลักการหนวยปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเคมี เชน หนวยปฏิบัติการกลั่นลําดับสวน
แบบบับเบิลแคบและแบบแพคคอลัมน หนวยปฏิบัติการดูดซับแกสและของเหลวแบบแพคคอลัมน หนวย
ปฏิบัติการอบแหงแบบพนฝอยและแบบถาด หนวยปฏิบัติการตกผลึกและหนวยปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรอน
Raw materials, processing techniques, calculation principle in industrial chemistry for
industries such as petroleum and petrochemical industries, sugar processing, drying, distillation
and fermentation of alcohol, theoretical and method of industrial chemical instruments such as
distillation unit with bubble cap and packed column, packed column gas and liquid absorbers,
tray and spray drier, crystallizer and heat exchanger
277512 การลงทุนและการจัดการทางเคมีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Investment and Management in Industrial Chemistry
การจัดการโครงการทางเคมีอุตสาหกรรม การเก็บและรวบรวมขอมูล การออกแบบและวางแผนการผลิต
กลยุทธทางการเงิน การสํารวจตลาด การประเมินตนทุน การลงทุน การคืนทุน การเลือกสถานที่ตั้ง และการเขียน
แผนธุรกิจ รวมทั้งการจัดการโครงการ และระบบจัดการคุณภาพอื่นๆ เชน ISO 9000, HACCP, GMP
Project management in industrial chemistry, data collection, production design and
planning, financial strategy, marketing survey, capital evaluation, investment and retrievment,
location selection and business plans, project management and quality control systems such as
ISO 9000, HACCP, GMP
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277513 การพิสูจนลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3(3-0-6)
Material Characterization
เทคนิคตางๆ ที่ใชในการตรวจวิเคราะหพอลิเมอร เซรามิกส โลหะ และอัลลอย เชน เทคนิคการ
ตรวจสอบองคประกอบทางเคมี เทคนิคการวิเคราะหคุณสมบัติเชิงความรอน เทคนิคการหาน้ําหนักโมเลกุลและ
การกระจายตัวของน้ําหนักโมเลกุล เทคนิครังสีเอ็กซและเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอน
Identification techniques for polymer, ceramic, metal and alloy such as chemical
analysis, thermal analysis, molecular weight and molecular weight distribution analysis, X-ray
diffraction and electron microscopy
277514 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
ศึกษาลักษณะงานวิจัยทางดานเคมีอุตสาหกรรม อภิปรายเสนอรายงานในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ
และขั้นตอนการวิจัย
Review in industrial chemistry relating research, discussion and presentation in research
process and methodology
277517 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Current Topics in Industrial Chemistry
หัวขอที่นาสนใจทางอุตสาหกรรมเคมี โดยเนนเชิงกระบวนการ การคนควาศึกษา วิธีการใหมที่ทันสมัย
การปรับปรุงขึ้นมาเพื่อความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมเคมี
Interesting topics in industrial chemistry emphasizing process, research methodology,
recent and modern processes, modification for improvement in the field of industrial chemistry
277518 เทคนิคระดับจุลภาคและสมบัติเชิงกลของวัสดุ
2(0-4-2)
Techniques in Microstructure and Mechanical Properties of Materials
ปฏิบัติการทางเคมีอุตสาหกรรมและเคมีวัสดุ เชน ปฏิกรณเคมี เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การ
ตรวจสอบสมบัติของวัสดุในระดับจุลภาค เชน เทคนิคการวิเคราะหคุณสมบัติเชิงความรอน เทคนิคการหาน้ําหนัก
โมเลกุลและการกระจายตัวของน้ําหนักโมเลกุล เทคนิครังสีเอ็กซ เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน รวมถึงสมบัติเชิงกลของวัสดุ
Practice in separation processes in industrial chemistry and material chemistry such as
chemical reactor, heat exchanger ,microstructure characterzation of materials such as thermal
analysis, molecular weight and molecular weight distribution analysis, X-ray diffraction , scanning
electron microscopy, transmission electron microscopy including mechanical properties of
materials
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277521 เซรามิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State of Ceramics
โครงสรางทางเคมี โครงสรางกายภาพและจุลภาคของเซรามิกส คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสของ
เซรามิกส ผลของโครงสรางที่มีตอสมบัติทางกายภาพของเซรามิกส เชน ความรอน อิเล็กทรอนิกส แมเหล็ก แสง
เชิงกล การสังเคราะหเซรามิกสชนิดพิเศษดวยเทคนิคตางๆ นาโนเซรามิกส การประยุกตใชงานเซรามิกสในดาน
ตางๆ เชน ไฟเบอรออฟติก หนวยเก็บขอมูล เซลลแสงอาทิตย
Crystal chemistry, microstructures and physical structures of ceramics, thermodynamics
of ceramics, roles of structure and composition in influencing and controlling physical
properties, for example, thermal, electrical, magnetic, optical, mechanical, recent synthetic
methods for special ceramics, nanoceramics, application of ceramic materials, for instance in
optical fibers, data storage and solar cells
277522 กระบวนการผลิตเซรามิกส
3(2-2-5)
Ceramic Processing
วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกส คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัตถุดิบ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กระบวนการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกสชนิดตางๆ เชน เครื่องปนดินเผา เครื่อง
สุขภัณฑ วัตถุทนไฟ เซรามิกสคอมพอสิตและนาโนเซรามิกส การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเซรามิกส
Raw materials for industrial ceramic processing, chemical and physical properties of raw
materials, unit operations in processing technical ceramics and the effect of these operations on
the properties, for example in pottery, sanitary ware and refractory, as well as contemporary
issues in ceramic composite processing and nanoceramics, quality control of ceramic products
277531 วัสดุโลหะ
3(3-0-6)
Metallic Materials
การหลอโลหะ โครงสรางทางจุลภาคของโลหะหลอ สมบัติของโลหะหลอ เทคนิคการขึ้นรูปโลหะ
วัสดุที่ใชในรถยนต เครื่องบินและยานอวกาศ วัสดุเกี่ยวกับการออกแบบตบแตงอาคารบานเรือนและการบรรจุหีบ
หอ
Metal castings, cast microstructure, properties of cast metals, metal forming
techniques, automotive materials, aerospace materials, architectural and packaging materials
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277532 โครงสรางและเทอรโมไดนามิกสของวัสดุโลหะ
3(3-0-6)
Structure and Thermodynamics of Metallic Materials
โครงสรางผลึกของของแข็ง ความบกพรองในโครงสรางผลึกของของแข็ง สมบัติทางกลของโลหะ กลไก
การทําใหแข็งแรงในโลหะและโลหะผสม ความวิบัติ แผนภูมิเฟส การเปลี่ยนเฟสในโลหะ กรรมวิธีทางความรอน
ของโลหะผสม โลหะผสม การกัดกรอนและการปองกัน
Structure of crystalline solids, imperfections in solids, mechanical properties of metals,
strengthening mechanism in metals and alloys, failure, phase diagrams, phase transformations in
metals, thermal processing of metal alloys, metal alloys, corrosion and protection
277543
การจัดการของเสียและน้ําเสียในอุตสาหกรรมเคมี
3(2-2-5)
Waste and Wastewater Management in Chemical Industry
ประเภทและแหลงกําเนิดของเสียในอุตสาหกรรมเคมี การวิเคราะหทางเคมีเพื่อการแยกประเภท บําบัด
และกําจัดของเสียเคมี การลดของเสียอันตราย ประเภทของน้ําเสียในอุตสาหกรรมเคมี เทคโนโลยีการบําบัดและ
การกําจัดน้ําเสียอุตสาหกรรมเคมี ไดแก การแลกเปลี่ยนอิออน การดูดซับ การตกตะกอน และออสโมซิสแบบผัน
กลับ เปนตน
Types and resources of waste in the chemical industry. The chemical analysis for
grouping. treatment, and disposal, Types of wastewater in the chemical industry, appropriate
technologies for chemical wastewater treatment and disposal including ion-exchange,
adsorption, precipitation and reverse – osmosis.
277551 เคมีอินทรียของพอลิเมอร
3(3-0-6)
Organic Chemistry of Polymer
บทนําเกี่ยวกับเคมีพอลิเมอร สภาวะ กลไกการเกิดปฏิกิริยาและจลนศาสตรของปฏิกิริยาแบบขั้น
ปฏิกิริยาแบบอนุมูลอิสระของพอลิเมอรชนิดเดียวและพอลิเมอรรวม ปฏิกิริยาแบบแอนไอออน ปฏิกิริยาแบบแคท
ไอออน และปฏิกิริยาแบบโคออดิเนชันซีเกลอแนททา และการเตรียมพอลิเมอรใหมีหมูฟงกชันเพื่อเตรียมพอลิเมอร
รวมแบบบล็อกและกราฟ
Introduction to polymer chemistry, reaction conditions, kinetics of step-growth
polymerization, free radical polymerization of homopolymer and copolymer, anionic and
cationic polymerization, synthesis of functionalized polymer for preparing block and graft
copolymer
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277552 ฟสิกสพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Physics
โครงสรางและรูปรางของโมเลกุลพอลิเมอร การเกิดผลึก และโครงสรางของผลึก การเคลื่อนไหวของ
โมเลกุล และพฤติกรรมทางกายภาพของพอลิเมอร ผลกระทบของอุณหภูมิ เวลา และโครงสรางโมเลกุลตอการ
เปลี่ยนสถานะ เทอรโมไดนามิกสและอันตรกิริยาของสารละลายพอลิเมอร เฟสไดอะแกรมของพอลิเมอรผสม
กลไกและเทอรโมไดนามิกสของการแพรผานพอลิเมอร คุณสมบัติทางเคมีพื้นผิวของพอลิเมอร
Structure and shape of polymer molecule, crystallization and crystal structure,
molecular movement and physical behavior of polymer, effect of temperature, time and
molecular structure on state of transition, thermodynamics and interaction of polymer
solution, phase diagram of polymer blend, mechanism and thermodynamics of transport
properties of polymers, surface chemistry of polymers.
277553 เทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร
3(2-2-5)
Polymer Processing Technology
กระแสวิทยา พฤติกรรมของไหลนิวโตเนียนและนอนนิวโตเนียน สมบัติวิสโคอีลาสติก การวัดสมบัติทาง
กระแสวิทยา ปจจัยที่มีผลตอสมบัติทางกระแสวิทยา หลักการการขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร การอัดรีดแบบสกรู
เดี่ยวและคู การอัดแบบชนิดฉีด การทําฟลมเปา การอัดรีดกลิ้ง การปนเสนใย และ การอัดแบบชนิดถายโอน
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
Fundamental of rheology, newtonian and non-newtonian fluid behaviours, viscoelastic
properties, measurement of rheological properties, factors affecting rheological properties,
principle of polymer processing , single and twin screw extrusion, injection moulding, blow
moulding, calendering, coating, , fiber spinning and transfer moulding, polymer structure and
properties relationship
277554 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
Rubber Science and Technology
สมบัติทางเคมีของอิลาสโตเมอรและสารเติมแตงชนิดตางๆ กระบวนการวัลคาไนเซชัน กระแสวิทยา
เบื้องตนสําหรับยางคอมพาวด กระบวนการผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ
Chemical properties of elastomers and additives, vulcanization technique, basic
rheology for compound rubber, production and testing
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277555 Polymer blends and composites
3(3-0-6)
พอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ
สมบัติของพอลิเมอรแตละชนิดในการเตรียมพอลิเมอรผสม
สมบัติของสารเสริมแรงที่ใชในวัสดุเชิง
ประกอบ ชนิดของวัสดุเชิงประกอบ เสนใยและพอลิเมอรเมตริกซที่สําคัญ เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ การ
ยึดเกาะระหวางเสนใยกับเมตริกซ สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ การจัดเรียงตัว และอันตรกิริยาระหวางเฟส
ของพอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ เทอรโมไดนามิกสและความสามารถในการเขากันได ปจจัยตางๆ ที่มีผล
ตอความสามารถในการเขากันไดของพอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ เชน อุณหภูมิ แรงตึงผิว ความหนืดอี
ลาสติกเปนตน การใชสารชวยผสมในพอลิเมอรผสมและการประยุกตใชงานพอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ
Basic properties of polymer on preparation of polymer blend, properties of reinforcing
materials in polymer composite, types of composites, fibers and matrices, composite fabrication
techniques, interfacial adhesion between fibers and matrices, mechanical properties of
composites, rearrangement and phase interaction of polymer blend and polymer composite,
thermodynamics and miscibility, influence of various factors to polymer miscibility of polymer
blends and composites i.e. temperature, surface tension, elastic viscosity, use of compatibilizers
in polymer blends, and their applications
277556 การสังเคราะหพอลิเมอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Polymer Synthesis
การสังเคราะหพอลิเมอรสายโซตรง ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอรอิ่มตัวและไมอิ่มตัว การเสียสภาพและคง
สภาพของพอลิเมอร เทคนิคการสังเคราะหพอลิเมอรขั้นสูง เชน การเกิดพอลิเมอรแบบยายกลุม การเกิดพอลิ
เมอรแบบเปดวงเมตาธีซิส การเกิดพอลิเมอรแบบอนุมูลอิสระที่ควบคุมได การสังเคราะหพอลิเมอรโดยใชเสียง
การสังเคราะหพอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุลสูง เปนตน
Synthesis of linear polymer, Chemical reactions of saturated and unsaturated polymers,
degradation of polymer, advanced polymer synthesis techniques, e.g. group transfer
polymerization, ring-opening metathesis polymerization, controlled living radical polymerization,
polymer synthesis using high intensity ultrasound, synthesis of high molecular weight polymer
277561 อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
3(3-0-6)
Petroleum and Petrochemical Industry
การกําเนิด การสํารวจ และการผลิตปโตรเลียม แหลงที่มาและการแยกผลิตภัณฑปโตรเคมี การผลิต
สารปโตรเคมีจากโอเลฟนสและอะโรมาติก การนําปโตรเลียมไปใชประโยชนดานตางๆ เชนกาซหุงตม กาซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
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Generation, exploration and production of petroleum, source and separation of
petroleum products, petrochemicals production from olefins and aromatic compound,
petroleum applications such as liquefied petroleum gas (LPG), natural gas for vehicles (NGV),
fuel oil etc
277562 ตัวเรงปฏิกิริยาและกระบวนการเรงปฏิกิริยา
3(3-0-6)
Catalyst and Catalytic Processes
พื้นฐานความรูเกี่ยวกับตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธและแบบวิวิธพันธ ตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอนไซม การ
เตรียมและวิเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา การยับยั้งกระบวนการเรงปฏิกิริยาและการประยุกตใชในอุตสาหกรรม
Fundamental aspects of homogenous and heterogeneous catalyst, biocatalyst, catalyst
preparation and characterization, deactivation of catalytic process, and its application in industry
277597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis I , Type A2
การคนควาในฐานขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการเกิดแนวคิดใหม ๆ การติดตามงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของ
กับหัวขอที่สนใจ รายงานสรุปผลการคนควา และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
Literature review indifferent data bases, which will generate new ideas/concepts.,
following works relating to the interested topics, summary report of the literature search and
progress report
277598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis II , Type A2
การดําเนินงานวิจัยการสรางองคความรูใหมทางเคมีอุตสาหกรรมและการอภิปรายองคความรูที่ไดกับ
ผูเชี่ยวชาญ และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
Conducting research, establishment of novel industrial chemistry knowledge and
discussion with the related expertists summary report of the novel knowledge and progress
report
277599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis III , Type A2
การดําเนินงานวิจัย การสรางองคความรูใหมทางเคมีอุตสาหกรรม และการอภิปรายองคความรูที่ไดกับ
ผูเชี่ยวชาญ และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานทางวิชาการตอที่ประชุม
วิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ ผานการสอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธตอ
บัณฑิตวิทยาลัย
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Conducting research, establishment of novel industrial chemistry knowledge and
discussion with the related expertists summary report of the novel knowledge and progress
report oral presentation in academic meeting or conference or article publication in the
industrial chemistry journal, thesis writing , qualify thesis defense and submit thesis to graduate
school
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
เลขสามตัวแรก เปน กลุมเลขประจําสาขาวิชา
256 หมายถึง สาขาวิชาเคมี
277 หมายถึง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
เลขสามตัวหลัง เปน กลุมเลขประจําวิชา
เลขรหัสตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง
ระดับชั้น ที่ควรเรียนรายวิชานี้
เชน 5 หมายถึงระดับปริญญาโท
เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง
หมวดหมูในสาขาวิชา ซึ่งประกอบดวย
เลข 1
หมายถึง
กลุมวิชาเคมีอุตสาหกรรมทั่วไป
เลข 2
หมายถึง
กลุมวิชาเคมีเซรามิกส
เลข 3
หมายถึง
กลุมวิชาเคมีโลหะ
เลข 4
หมายถึง
กลุมวิชาเคมีสิ่งแวดลอม
เลข 5
หมายถึง
กลุมวิชาเคมีพอลิเมอร
เลข 6
หมายถึง
กลุมวิชาปโตรเลียมและปโตรเคมี
เลข 9
หมายถึง
กลุมวิชาวิจัย และวิทยานิพนธ
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ชื่อ-สกุล
ที่

ตําแหน่ ง
วิ ชาการ

1*

นางสาวจุฑาทิพย์
นมะหุต

อาจารย์

2*

นางสาว.ช.วยากรณ์
เพ็ชญไพศิษฏ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

วท.บ.

สาขาวิ ชา

Metallurgy and Materials
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
(Polymer Science and
Technology)
Docteur de l’Université du Maine
(Chimie et Physicochimie des
Polymères)
พอลิเมอร์

สําเร็จ
การศึกษาจาก
สถาบัน
Birmingham U
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.มหิดล
Du Maine U

ประเทศ

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

อังกฤษ
ไทย
ไทย
ไทย
ฝรังเศส
่

2548
2540
2538
2546

ม.สงขลา
นครินทร์

ไทย

2538

ภาระการสอน
(ชม/ปี การศึกษา)
หลักสูตรปัจจุบนั
237.6

ภาระการสอน
(ชม/ปี การศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง
290.1

245.1

387.6
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นายนิมติ ร ศรีปรางค์

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Inorganic Chemistry
เคมี
เคมี(เกียรตินิยมอันดับ 2)

4

นางพรสวรรค์
อมรศักดิชั์ ย

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

5*

นางสาวศุภตั รา
หวังสืบ

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Physical Chemistry
เคมีเชิงฟิสกิ ส์
เคมีอุตสาหกรรม
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Polymer Physics
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
เคมีอุตสาหกรรม

Leeds U
ม.สงขลา
นครินทร์
ม.สงขลา
นครินทร์
Durham U
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม่

อังกฤษ
ไทย
ไทย

2541
2530
2528

105

127.5

อังกฤษ
ไทย
ไทย

2547
2543
2539

117.6

170.1

Reading U
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม่

อังกฤษ
ไทย
ไทย

2549
2541
2539

345

420

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สาขา

ตําแหนงทางวิชาการ

1

นายเมธา รัตนากรพิทักษ

Ph.D. (Chemistry)

รองศาสตราจารย

2

นางรัตนา สนั่นเมือง

Ph.D. (Human Development of family studies)

รองศาสตราจารย

3

นายสัมฤทธิ์ โมพวง

วท.ด. (เคมี)

รองศาสตราจารย

4

นางขวัญจิตต เหมะวิบลู ย

Ph.D. (Chemistry)

ผูชวยศาสตราจารย

5

นางจินตนา กล่ําเทศ

Ph.D. (Chemistry)

ผูชวยศาสตราจารย

6

ร.ท.หญิงนิภาภัทร เจริญไทย

Ph.D. (Physical Chemistry)

ผูชวยศาสตราจารย

7

นางสาวปริญญา มาสวัสดิ์

วท.ด. (เคมี)

ผูชวยศาสตราจารย

8

นายรักชาติ ไตรผล

Ph.D. (Chemistry)

ผูชวยศาสตราจารย

9

นายวิจิตร อุดอาย

Ph.D. (Chemistry)

ผูชวยศาสตราจารย

10

นางสริน ศรีปรางค

วท.ด. (เภสัชศาสตร)

ผูชวยศาสตราจารย

11

นางสาวสุรตั น บุญผอง

วท.ด. (เคมี)

ผูชวยศาสตราจารย

12

นางสาวจุฑาทิพย นมะหุต

Ph.D. (Metallurgy and Materials)

อาจารย

13

นางชนิสรา ศรีวัฒนวรัญู

Ph.D. (Chemistry)

อาจารย

14

นายนิมิตร ศรีปรางค

Ph.D. (Inorganic Chemistry)

อาจารย

15

นางพรสวรรค อมรศักดิ์ชัย

Ph.D. (Physical Chemistry)

อาจารย
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นางสาวพิไลพักตร ชูมาก

วท.ด. (เภสัชวิทยา)

อาจารย

17

นายยุทธพงษ อุดแนน

วท.ด. (เคมี)

อาจารย

18

นางสาววิภารัตน เชื้อชวด

Ph.D. (Analytical Chemistry)

อาจารย

19

นางสาวศุภัตรา หวังสืบ

Ph.D. (Polymer Physics)

อาจารย

20

นางสาวสายรุง อวยพรกชกร

Ph.D. (Chemistry)

อาจารย

21

นายอนุสรณ วรสิงห

Ph.D. (Chemistry)

อาจารย

22

นางอรวรรณ กฤตสุนันทกุล

วท.ด. (เคมี)

อาจารย

23

นายอุทัย วิชัย

Ph.D. (Chemistry)

อาจารย

24

นางสาวอุษณี เกิดพินธ

วท.ด. (เคมี)

อาจารย

25

นายจตุรงค สุภาพพรอม

วท.ด. (เคมี)

พนักงานสายวิชาการ

26

นางสาว ช.วยากรณ เพ็ชญไพศิษฏ Ph.D. (Polymer Science and Technology)
Docteur de l’Université du Maine (Chimie et
Physicochimie des Polymères)

พนักงานสายวิชาการ

27

นางสาวบุญจิรา รัตนากรพิทักษ

วท.ด. (เคมี)

พนักงานสายวิชาการ

28

นางสาวอัญชลี สิริกลุ ขจร

วท.ด. (เคมี)

พนักงานสายวิชาการ

29

นางสาวทัศนีธร ชื่นประทุม

วท.ม. (เคมี)

อาจารย

คณาจารยภาควิชาเคมีที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
1
2
3
4

นางสาวศรารัตน มหาศรานนท
นายไกรวัน ปญญาอินทร
นางสาวสุกัญญา จุยขํา
นางสาวอัจฉรา อิ่มคํา

วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.ม. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)

อาจารย
พนักงานสายวิชาการ
พนักงานสายวิชาการ
พนักงานสายวิชาการ
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เจาหนาที่ภาควิชาเคมี
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นางพชรพรรณ ญาณลาพ
นายณรงค ศรีเรือง
นางสาวนงลักษณ หวลอาลัย
นายวรภัทร นกคลาย
นางวิลาวัณย บุญเอี่ยม
นายอดุลยชัย อินทุภตู ิ
นางสาวอมรรัตน มวงออน
นางสาวอุรา วงศประสงคชัย
นายวีระ ขํากรัด

คุณวุฒิ/สาขา
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
คบ. (ครุศาสตร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (เคมี)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
วท.บ. (เคมี)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มศ.5

ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
พนักงานวิทยาศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
คนงานหองทดลอง
นักวิทยาศาสตร
นักวิชาการพัสดุ
คนงานหองทดลอง

3.2.3 อาจารยพิเศษ
เชิญอาจารยพิเศษจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือหนวยงานเอกชนแตละภาคการศึกษาตามความเหมาะสม
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
4.1.มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.2 ชวงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ศึกษาวิจัยที่ลุมลึกในหัวขอเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาควบคุมดูแลและเสนอ
เปนรายงานที่ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
จากการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สงผลใหนิสิตตระหนักถึงความ
ซื่อสัตยสุจริตในการทําวิจัย ซึ่งเกิดจากความมีวินัยในทั้งการเรียนและการทําวิจัยและความรับผิดชอบตอตัวเอง
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นิสิตถูกติดตามความกาวหนาและการพัฒนาวิชาการอยางสม่ําเสมอจากอาจารยที่ปรึกษา นิสิตสามารถประยุกตใช
ความรูทั้งในหองเรียนและภายนอกหองเรียน ในการคิดวิเคราะหวางแผนและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํา
วิทยานิพนธได โดยการเลือกใชเครื่องมือในการแกปญหาที่เหมาสม รวมถึงการตรวจวิเคราะหผลการแกไขปญหาได
อยางถูกตองเหมาะสม ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงความรูดานเคมีอุตสาหกรรมและความรูในศาสตรอื่นๆ เพื่อใชในการ
วิเคราะหและแกไขปญหานั้น นิสิตสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ทั้งกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนรวม
กลุ มวิ จัย และบุ คคลภายนอกที่ เกี่ ยวของ ทั้งนี้นิสิตทุกคนในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จะถูกกําหนดใหมีการ
รายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหนิสิตไดพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการถายทอดความรูและนําเสนอผลงานซึ่งกอนจบการศึกษานิสิตทุกคนตองฝกฝนทักษะ
ในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปที่ 1 เปนตนไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมใหเขาใจกระบวนการเรียนในระดับปริญญามหาบัณฑิต
5.5.2 วางแผนการจัดซื้อวัสดุสารเคมี อุปกรณการทดลอง และเตรียมพรอมเกี่ยวกับเครื่องมือ
วิเคราะห หรือเครื่องมืออื่นๆ
5.5.3 ดําเนินการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธตามกรอบเวลา โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามความกาวหนา
5.6. กระบวนการประเมินผล
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวรและบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
- กําหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
- แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษารวม
- สอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
- อนุมัติใหทําวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย
- ดําเนินการวิจัย
- เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
- สอบวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบที่แตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
- ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธโดยบัณฑิตวิทยาลัย
- สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
สอดแทรกเรื่ องบุคลิ กภาพที่ดีของนักเคมี เน้นการนําเสนอทางด้า น
วิช าการเคมี ซึ่ ง เกี่ ย วโยงกับ อุ ตสาหกรรม โดยสอดแทรกเข้า ไปใน
รายวิชาสัมมนา และการนําเสนอในรายวิชาต่างๆ
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
- ปลูกฝงการสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขาเรียน
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
อยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น
-มีการสอดแทรกเรื่องความขยัน อดทน ไมเกี่ย งงาน และการทํางาน
รวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี เมื่อนิสิตที่จบออกไปไมเลือกงาน และมีคุณ
ลักณษะเดนเรื่องความสูงาน ขยัน และอดทน
-สอดแทรกความเปนผูนําที่ดี และผูตามที่ดีดวย โดยมอบหมายใหเปน
ผูนํากิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นภายในภาควิชาฯ
ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝงใหนิสิตมีจรรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพรวมถึงขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับวิชาชีพทางเคมี
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม เนื่องจากสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมเกี่ยวของกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของตนเอง
และสังคม นิสิตตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น ในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกและกระตุนสิ่งตอไปนี้
เพื่อใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรมในระดับปริญญาโท ไดแก
1. มีความสามารถในการเปนผูนําทางดานการเสียสละ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบ
ตอสังคม
2. มีความสามารถในการวิเคราะห และวินิจฉัยพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสงเสริมให
องคกรและสังคมมีความถูกตองและยุติธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายสุภาพ นิสิตตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
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ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น อางอิงแหลงขอมูลเสมอในกรณีนําขอมูล
ของผูอื่นมาใช เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและ
การรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
-ประเมินโดยการสุมตรวจการอางอิงแหลงขอมูล
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตตองมีความรูเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรม และความรูนั้นตองเปนสิ่งที่นิสิตตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพ
และชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาเคมีอุตสาหกรรมอยางถอง
แท
2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหปญหาขั้นสูง รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือเฉพาะทางที่เหมาะสมกับการแกปญหา
3. สามารถติดตามความกาวหนาและการพัฒนาทางวิชาการทางเคมีอุตสาหกรรมในระดับชาติ
4. ตระหนักในระเบียบขอบังคับของวิชานั้น ทางดานเคมีอุตสาหกรรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเปนไปในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา สงเสริมใหผูเรียนทําการคนควา เรียนรูและทําความเขาใจ
ประเด็นตางๆ ดวยตนเอง นอกจากนี้การสอนควรเนนการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และ
ชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฏการณตางๆ เนนใหผูเรียนไดทําการทดลองในวิชาปฏิบัติการจริง
และมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝน
ทักษะให รูจักคิดวางแผนการทดลองวิจัย วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรู แลวนํามา
เสนอเพื่อสรางทักษะในการการนําเสนอ และอภิปราย
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหโดยคํานึงถึงพัฒนาการของผูเรียน และ
ความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาโดยอาจใช การสอบขอเขียน สอบปฏิบัติการ การนําเสนอโดยการบรรยาย
การทํารายงาน การแกปญหาที่ไดรับมอบหมายโดยใชองคความรูทางเคมีอุตสาหกรรม เปนตน
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ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ เชน
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นิสิตอยูในหลักสูตร
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นิสิตตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนิสิต
จําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม ในขณะที่ทําการสอนอาจารยตองเนนใหนิสิตคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการ
แกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง นิสิตตองมีคุณสมบัติตางๆจากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1.ใช ค วามรู ท างภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใ นการประมวลความคิ ด และสร า งสรรค น วั ต กรรมทางเคมี
อุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาของสังคม
2. สามารถประยุกตความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีที่สําคัญทางเคมีอุตสาหกรรมมาใช
แกปญหาทางวิทยาศาสตรขั้นสูงไดอยางเปนระบบ
3. มีทักษะขั้นสูงและสามารถประยุกตในการทําปฏิบัติการดวยวิธีมาตรฐานทั้งทางดานการสังเคราะหและ
วิเคราะห
4. สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยดานเคมีอุตสาหกรรมดวยตนเอง
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตทางเคมีอุตสาหกรรม
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนิสิตแกปญหา อธิบายแนวคิดของการ
แกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา รวมถึงการนําเสนอแนวทางการแกปญหาตอหนา
ชั้นเรียน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูสอนตองสอดแทรกและปลูกฝง สิ่งตางๆ ระหวางที่สอนในรายวิชาเพื่อใหนิสิตมีคุณสมบัติตางๆ ดังนี้
(4.1) สามารถสื่อสารทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางดีและมี
ประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใหความรวมมือและสนับสนุนในการทํางานเปนทีมทั้งในบทบาทของผูนําและบทบาทของ
องคกร
(4.3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง สวนรวม และสังคม
(4.4) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคไดเปนอยางดี ทั้งนี้ตองมีจุดยืนที่
พอเหมาะ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียนและสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.1) มีทักษะในการสื่อสารเชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ สามารถถายทอดความรู นําเสนอ
ผลงาน ทั้งในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายไดอยางถูกตองชัดเจน
(5.2) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยโปรแกรมระดับสูงเพื่อสืบคนขอมูลทั้งจากฐานขอมูล
สารสนเทศทั้งในและตางประเทศ
(5.3) มีทักษะในการใชความรูทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเชิง
วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณจําลองเสมือนจริง และนําเสนอ
การแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตทางเคมีอุตสาหกรรมในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายและเลือกใชขอมูลไดอยางถูกตองเหมาะสม กรณีศึกษาตางๆ
ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอนและการวิจัย โดยอาจใหนิสิตแกปญหา วิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนิสิตใน
ชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนิสิต
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความสามารถในการเปนผูนําทางดานการเสียสละ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา และ
รับผิดชอบตอสังคม
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห และวินิจฉัยพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสงเสริมให
องคกรและสังคมมีความถูกตองและยุติธรรม
ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาเคมีอุตสาหกรรมอยาง
ถองแท
2.2 มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหปญหาขั้นสูง รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือเฉพาะทางที่เหมาะสมกับการแกปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาและการพัฒนาทางวิชาการทางเคมีอุตสาหกรรมในระดับชาติ
2.4 ตระหนักในระเบียบขอบังคับของวิชานั้น ทางดานเคมีอุตสาหกรรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
3.1 ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการประมวลความคิดและสรางสรรคนวัตกรรมทางเคมี
อุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาของสังคม
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3.2 สามารถประยุกตความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีที่สําคัญทางเคมีอุตสาหกรรมมาใช
แกปญหาทางวิทยาศาสตรขั้นสูงไดอยางเปนระบบ
3.3 มีทักษะขั้นสูงและสามารถประยุกตในการทําปฏิบัติการดวยวิธีมาตรฐานทั้งทางดานการสังเคราะห
และวิเคราะห
3.4. สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยดานเคมีอุตสาหกรรมดวยตนเอง
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางดีและมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใหความรวมมือและสนับสนุนในการทํางานเปนทีมทั้งในบทบาทของผูนําและบทบาทของ
องคกร
4.3 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง สวนรวม และสังคม
4.4 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคไดเปนอยางดี ทั้งนี้ตองมีจุดยืนที่
พอเหมาะ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการสื่อสารเชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ สามารถถายทอดความรู นําเสนอ
ผลงาน ทั้งในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายไดอยางถูกตองชัดเจน
5.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยโปรแกรมระดับสูงเพื่อสืบคนขอมูลทั้งจากฐานขอมูล
สารสนเทศทั้งในและตางประเทศ
5.3 มีทักษะในการใชความรูทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเชิง
วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (curriculum mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง X ไมมี
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

256511* ระเบียบวิธีวิจัย

ο

•

•

•

•

•

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

256556* เครื่องมือทางเทคนิค
สเปกโทรสโกป
256557* เทคนิคการเตรียมและ
การแยกสารตัวอยางเพื่อการ
วิเคราะหทางเคมี

ο

X

•

•

•

ο

ο

•

•

•

ο

ο

ο

X

ο

ο

ο

ο

X

•

•

•

ο

ο

•

•

•

ο

ο

ο

X

ο

ο

ο

277511 เคมีอุตสาหกรรมขั้นสูง

ο

ο

•

•

ο

ο

•

•

•

•

X

ο

•

X

ο

ο

•

277512 การลงทุนและการ
จัดการทางเคมีอุตสาหกรรม

•

•

•

•

ο

ο

•

ο

X

ο

X

ο

•

ο

ο

•

•

277513 การพิสูจน
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ

ο

X

•

•

•

ο

X

•

X

X

X

ο

•

X

ο

ο

•

277514 สัมมนา

•

X

•

•

•

ο

X

•

X

X

•

ο

•

X

•

•

X

277517 หัวขอเรื่องปจจุบันทาง
เคมีอุตสาหกรรม

•

X

•

•

•

X

ο

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

•

ο

ο

35

มคอ.2
1. คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

277518 เทคนิคระดับจุลภาค
และสมบัตเิ ชิงกลของ
วัสดุ

•

X

•

•

•

X

•

ο

•

•

•

ο

•

ο

•

•

•

277521 เซรามิกสสถานะ
ของแข็ง

•

X

•

•

•

X

•

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

•

•

ο

277522 กระบวนการผลิตเซรา
มิกส

•

X

•

•

•

X

•

ο

ο

ο

•

ο

•

ο

•

•

ο

277531 วัสดุโลหะ

•

X

•

•

•

X

ο

•

ο

ο

•

ο

•

ο

•

•

ο

277532 โครงสรางและเทอรโม
ไดนามิกสของวัสดุโลหะ

•

X

•

•

X

X

ο

•

ο

ο

•

ο

•

ο

•

•

ο

277543 การจัดการของเสียและ
น้ําเสียในอุตสาหกรรมเคมี

•

•

•

•

ο

ο

•

•

ο

ο

•

•

•

•

•

ο

ο

277551 เคมีอินทรียของพอลิ
เมอร

ο

X

•

ο

•

ο

X

ο

X

X

•

ο

•

X

•

•

X

277552 ฟสิกสพอลิเมอร

ο

X

•

ο

•

ο

ο

•

ο

X

ο

X

•

ο

ο

•

ο

รายวิชา

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
5.ทักษะการ
บุคคลและความรับผิดชอบ วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3
4.4 5.1 5.2 5.3

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

277553 เทคโนโลยีกระบวนการ
ขึ้นรรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร

ο

X

•

•

•

ο

X

ο

X

X

•

ο

•

X

•

•

X

277554 วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยียาง

ο

X

•

•

•

ο

X

ο

X

X

•

ο

•

X

•

•

X

277555 พอลิเมอรผสมและวัสดุ
เชิงประกอบ

ο

X

•

ο

•

ο

ο

ο

X

X

ο

ο

•

X

ο

ο

X

277556 การสังเคราะหพอลิเมอร

ο

X

•

•

ο

X

ο

•

ο

ο

ο

X

X

X

ο

ο

ο

277561 อุตสาหกรรมปโตรเลียม
และปโตรเคมี

ο

X

•

ο

•

ο

ο

•

ο

ο

ο

X

•

ο

ο

•

ο

277562 ตัวเรงปฏิกิริยาและ
กระบวนการเรงปฏิกริ ิยา

ο

X

•

ο

•

ο

ο

•

ο

X

ο

X

•

ο

ο

•

ο

277597-9 วิทยานิพนธ แผน ก
แบบ ก2

•

X

•

•

•

ο

•

•

•

•

•

ο

•

ο

•

•

•

ขั้นสูง
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา โดยแบงการ
กําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ ไมมีคาลําดับขั้นและ
อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช
(fairy good)
2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00

เรียนซ้ําอีก

1.2

อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)

1.3

อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด

(incomplete)
(in progress)

รายวิชาบังคับของสาขาวิชา นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียน

รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแก รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต\
การสอบประมวลความรู\สัมมนา\วิทยานิพนธ และ IS

มคอ.2
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามที่ระบุใน มคอ.3
2.1.2 การประเมินผลของแตละรายวิชา ตองผานที่ประชุมภาควิชาหรือคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรที่ไดรับแตงตั้งกอนประกาศผลระดับขั้นใหนิสิตทราบ
2.1.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ ตองมีกรรมการอยางนอย 4 คน รวมเปนกรรมการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ
2.1.4 การประเมินโดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามจากนิสิตกอนสําเร็จการศึกษาถึง
ระดับความพึงพอใจในดานความรูของหลักสูตร ความพรอมของสิ่งแวดลอมและสิ่ง
เอื้ออํานวยตอการเรียนและการวิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
(1) สํารวจภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต โดยสงแบบสอบถามไปยังมหาบัณฑิตแตละรุนที่จบ
การศึกษา เพื่อประมวลขอมูลดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการแบบสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ
เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(5) สอบถามความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนิสิตในการเรียนและสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนคราวๆ ไป)
1.มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
4. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
5. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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6. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
7. ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพํฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง
ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
- มีการบริหารหลักสูตรตามโครงการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการสําหรับนักศึกษาแตละชั้นป
- มีการจัดกิจกรรมเสริม เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ ในการศึกษาและเปนไปตามแผนงานซึ่งไดแก
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(1) การปฐมนิเทศนิสิตใหม โดยคณะและภาควิชา เพื่อใหทราบถึงแผนการเรียน แนวทางการ
เรียน กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2) คูมือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
(3) การจัดหาหนังสือ แหลงคนควาเพิ่มเติม และคอมพิวเตอรของภาควิชาใหพรอม
(4) มี การติ ดตามผลความกาวหนาในการเรีย น โดยอาจารยที่ป รึกษา และกรรมการบริห าร
หลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน ในสวนระดับคณะมีหนังสือ ตํารา
เฉพาะ และอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชา รวมทั้งอาจารยพิเศษ จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้
ยังมีหองสมุดยอยในสวนของคณะวิทยาศาสตรไวบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
วิทยาศาสตรสนับสนุนสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และ
ทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกในการใชสื่อของอาจารย ประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้
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เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และชองทางการเรียนรู ที่
เพียบพรอม เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดียที่มี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน
การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่
มีเครื่องมือทันสมัยและ
เปนเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
เพื่อใหนิสิตสามารถฝกปฏิบัติ สราง
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ
3.จัดใหมีหองปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื่องมือวิทยาศาสตรและพื้นที่ที่
นิสิตสามารถศึกษาทดลอง
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองดวย
จํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและสื่อดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู

การประเมินผล
-ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิต
ตอการใหบริการทรัพยากรและ
เขาถึงการใชทรัพยากร เพื่อการ
เรียนรูและการปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดมหาบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
จัดหาอาจารยพิเศษทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อมาบรรยายหรือเปนที่ปรึกษารวม โดยใหมีคุณสมบัติ
ตามกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.2

42

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ในหองปฏิบัติการและวิจัย ไดกําหนดบุคลากรสายสนับสนุนเปนนักวิทยาศาสตร ที่จบการศึกษาทางดาน
เคมีหรือเคมีอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย โดยสามารถดูแลเครื่องมือขั้นสูงไดและสามารถทําการ
วิเคราะหตัวอยางและทําวิจัยรวมกับอาจารยได
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนใหเขารับการอบรมทางเครื่องมือ การพัฒนาวิชาการและวิจัย รวมทั้งสนับสนุนใหศึกษาตอใน
ระดับสูง มีการทบทวนการใชเครื่องมือ การกําจัดของเสียเคมี และการปองกันภัย
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก
นิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่
ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนิสิต นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธดูแลในระหวางการทําวิทยานิพนธ
5.2 การอุทธรณของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนสามารถปรึกษากับคณะกรรมการประจําหลักสูตร และอุทธรณตอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ปจจุบันบัณฑิตเคมีอุตสาหกรรมในระดับปริญญาโท ยังมีความตองการในสถานประกอบการ รวมไปถึง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่
ตองการพัฒนาการเรียนสอนทางดานวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในสถาบันวิจัยยังตองการผูมีความเชี่ยวชาญการวิจัย
ระดับสูงเพื่อการพัฒนาการวิจัยระดับประเทศตอไปจํานวนมาก
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ 2.ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ 3. และ มคอ 4.อยางนอยกอนการเปดหลักสูตรใหครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ 5.และ มคอ 6. ภายใน 30วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7. ภายใน 60วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูทกี่ ําหนดใน
มคอ 3.และ มคอ 4. อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ 7. ปที่
แลว
8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต ใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13) นิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปไดรับฟงบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
14) รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรทีน่ ําระบบ PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนเทากับรอยละ 100
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√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√
√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ผลการดําเนินการ
ผลการประเมินตัวบงชี้ 1-12 กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการประเมินแตละปตองอยูใน
ระดับดี หลักสูตรจึงจะไดรับการรับรองวามีมาตรฐานและไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรปริญญาโทตองมีผลการ
ประเมินการดําเนินการในปแรกอยูในระดับดี ผลการประเมินอยูในระดับดี หมายถึง ดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ 1-5
ครบถวนและจะดําเนินการตัวบงชี้ 6-12 บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนตัวบงชี้ของปที่ประเมิน
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และตองมีผลการประเมินในระดับดีตลอดไป สําหรับตัวบงชี้ 13-14 เปนตัวบงชี้เฉพาะของหลักสูตรตองดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายจึงจะถือวาการจัดการหลักสูตรนี้อยูในระดับดี
หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งใน
การสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุม
 วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละ
ชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
 ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อในทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดรายภาคการศึกษา ปการศึกษาและสิ้นสุดรอบการศึกษา โดย
การจัดทําโครงการประเมินหลักสูตรประจําปงบประมาณทุกป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้ง
จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา
รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย นิสิต บัณฑิตและผูใชบัณฑิตและขอมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชาและนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

