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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา:   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะ/ภาควิชา:    คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี 

 
หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Industrial Chemistry 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย):    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) 
 ชื่อยอ (ไทย):    วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Master of Science (Industrial Chemistry) 
 ชื่อยอ (อังกฤษ):    M.S. (Industrial Chemistry) 
 
3. วิชาเอก 
 ไมมี 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวน 36 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 เปนหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
 5.2 ภาษาท่ีใช 
  ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 
 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนคราว ๆไป (รายละเอียดแจงไวใน
ภาคผนวก) 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2555 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
 กรรมการวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรและใหนําเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 4/2553 เม่ือ

วันท่ี 4  สิงหาคม พ.ศ. 2553  
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555  เม่ือวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2555 

 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 167(1)/2555   
เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2555 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2556 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 (1) นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยชั้นนํา 
 (2) อาจารยประจําสถาบันการศึกษา 
 (3) นักวิจัยปฏิบัติงานในหนวยวิจัยบริษัทเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับเคมี 
 (4) ผูประกอบการโรงงานทางอุตสาหกรรมเคมี 
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9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ตาํแหน่ง

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

การศึกษา 

สาขาวิชา 

 

สาํเรจ็

การศึกษาจาก

สถาบนั 

ประเทศ ปีท่ีสาํเรจ็

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม/ปีการศึกษา) 

หลกัสูตรปัจจบุนั 

ภาระการสอน 

(ชม/ปีการศึกษา) 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 

1* นางสาวจุฑาทพิย์  

นมะหุต 

อาจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Metallurgy and Materials 

เคม ี

เคมอีุตสาหกรรม 

Birmingham U 

ม.เชยีงใหม ่

ม.เชยีงใหม ่

องักฤษ 

ไทย 

ไทย 

2548 

2540 

2538 

237.6 290.1 

2* นางสาว.ช.วยากรณ์   

เพช็ญไพศษิฏ ์

   

 

อาจารย ์ Ph.D. 

 

 

 

 

วท.บ. 

 (Polymer Science and 

Technology)  

Docteur de l’Université du Maine 

(Chimie et Physicochimie des 

Polymères)  

พอลเิมอร ์

ม.มหดิล 

Du Maine U 

 

 

 

ม.สงขลา

นครนิทร ์

ไทย

ฝรัง่เศส 

 

 

 

ไทย 

2546 

 

 

 

 

2538 

245.1 387.6 

3* นางสาวศุภตัรา   

หวงัสบื 

อาจารย ์ Ph.D.  

วท.ม. 

วท.บ. 

Polymer Physics 

วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร ์

เคมอีุตสาหกรรม 

Reading U 

ม.มหดิล 

ม.เชยีงใหม ่

องักฤษ 

ไทย 

ไทย 

2549 

2541 

2539 

345 420 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากสภาวะการณปจจุบันมีการเชื่อมโยงดานการคาและการลงทุน ประกอบกับการพัฒนาประเทศ
มุงเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมซ่ึงมีการเติบโตอยางกวางขวาง   ทําใหความตองการของบุคลากรในอนาคตท้ัง
ในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถสูง ซ่ึงสถาบันการศึกษาจะตองพัฒนาให
เกิดการเรียนการสอน การวิจัยหรือวิชาการชั้นสูง เพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถข้ันสูง อันจะเปน
กลไกหลักในการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  
 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากกระแสโลกาภิวัตนท่ีไดสงผลกระทบตอสังคมประชากร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และการเมืองการปกครอง จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการแขงขันในดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทําใหคนในสังคมตองการเพ่ิมความรูความสามารถในเชิงลึกมากข้ึน เพ่ือใหรูเทาทันและอยูรอด
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกดาน นอกจากนี้ยังตองยกระดับนิสิตใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็น
คุณคาของวัฒนธรรมไทย  
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการวิจัยสําหรับการทํางานมากข้ึน โดยมุงเนนในสาระและวิธีการของศาสตร
ทางดานเคมีอุตสาหกรรมเปนหลัก และพัฒนาความสามารถในการทํางานและการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน  เพ่ือ
ผลักดันใหประเทศชาติเปนสังคมนวัตกรรมท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในระดับ
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับความรูของชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ  
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิต คือ สรางและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม บริการ
วิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4 ดาน คือ 

12.2.1 การเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรูกับปญหาและงานเนนภาคปฏิบัติ ใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรู ฝกการคิด วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือใหมีความสามารถในการแกปญหา สรางสรรค คิดนวัตกรรม 
รูจักสรางงานและพ่ึงพาตนเอง ใหบัณฑิตเปนผูท่ีไดรับการพัฒนาใหถูกตองงดงาม ตามความตองการของตนเอง มี
ความสุขพึงพอใจ  สรางปญญาแหงความเปนบัณฑิต สรางกระบวนการเรียนรู การหาปญหา การสรางสรรคความรู
และวิธีการท่ีทําใหดี ทําใหสมบูรณ พัฒนาความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอยางเต็มท่ี  

12.2.2 การวิจัย สรางบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูง สรางงานวิจัยและงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ ในศาสตร
สาขาเคมีอุตสาหกรรม  แสวงหาความจริง โดยใชระเบียบวิธีปรัชญาและวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ สรางผลผลิตท่ี
เปนงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรม โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของในทองถ่ินและประเทศ  

12.2.3 การบริการวิชาการแกสังคม สามารถนําความรูไปสูสังคม ตามความตองการของสังคม พัฒนา
สังคม ขณะเดียวกันก็เรียนรูจากสังคม นอกจากนี้ยังตองมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง ชี้นํา เตือนภัยและ
แกปญหาใหกับสังคม  

12.2.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหบัณฑิต มีความรูความสามารถอันเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ สรางความเปนบัณฑิตท้ังดานจิตใจ ดานปญญา และดานความสามารถทางวิชาชีพ อันนําไปสูการมี
ความสัมพันธท่ีดีในสังคม มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามและเก้ือกูลตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

มี หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี เปนหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร โดยมีบาง
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เปนวิชาเลือก 
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หมวดวิชา รายวิชา 

(ระบุรหัสรายวิชา) 

  

สาขาวิชาท่ีเรียนรายวิชานี้  

วิชาเลือกใน 
สาขาวิชาเฉพาะ 

1.277515 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีเซรามิกสและเคมโีลหะ   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี 
2.277516 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีพอลิเมอรและปโตรเคม ี  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคม ี
3.277541 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมเคม ี หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคม ี
4.277551 เคมีอินทรียของพอลิเมอร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคม ี
5.277561 อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคม ี หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคม ี

 

 13.3 การบริหารจัดการ  
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะศึกษาศาสตร ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ 

 
 

หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

  สรางองคความรูทางดานเคมีอุตสาหกรรม ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน
การสอนและการวิจัยท้ังในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับชาติและระดับนานาชาติใหเปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 1.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้   
  1.2.1 มีความรู ความเขาใจ ในการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ทางดานเคมีอุตสาหกรรม 
  1.2.2 มีทักษะความสามารถในการคนควา วิจัยและหาความรูใหมๆ ในรูปขององครวมทางเคมี 
                        อุตสาหกรรมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติได  
  1.2.3 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางดานเคมีอุตสาหกรรม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนาหลักๆ ท่ีเสนอในหลักสูตรจะสอดคลองกับกรอบนโนบายและแผนกลยุทธสูเปาหมายและ
แผนการดําเนินงาน ในชวงป พ.ศ. 2552-2556 โดย ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร การดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2556 โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ และหลักฐาน/ตัวบงชี้ท่ี
สําคัญ ดังนี้ 
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แผนพัฒนา กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1.พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให
บัณฑิตมีอัตตลักษณ 
เกงงาน เกงคน เกง
คิด เกงครองชีวิต เกง
พิชิตปญหา เปนท่ี
ตองการของแหลง
จางงานระดับแนว
หนาของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
2.สงเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาสู
มหาวิทยาลัยวิจัยใน
ป 2560 ตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
3. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารย
และนิสิตสามารถกาว
ทันหรือเปนผูนําใน
การสรางองคความรู
ใหม ๆทางดานเคมี 
มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพมาตรฐาน

1.มหาวิทยาลัยพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหลักสูตรจะนํามาใชในการพัฒนา
คุณภาพนิสิต เชน  
-สรางวัฒนธรรมองคกรสู knowledge based society 
ดวยจิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน 
-ใหนิสิตพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตนเองดวยระบบ e-learning 
ซ่ึงดําเนินการโดยสถานพัฒนาวิชาการดานภาษา (language 
center) 
-จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ ฝกอบรมแกคณาจารยเพ่ือปรับ
ระบบการเรียนการสอนท่ีเนนนิสิตเปนศูนยกลางและมีสวนรวม
ในการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 
-มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชา
เฉพาะ 
-สงเสริมการพัฒนาทางดานความรู วิชาชีพภาษาอังกฤษและ
การเสนอผลงานของนิสิตและบุคลากร 
 
 
1.สงเสริมการเสนอผลงานและการตีพิมพผลการวิจัยของ
บุคลากรและนิสิต 
 
2. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย อุปกรณ เครื่องมือ
วิจัย งบประมาณ ความรวมมือกับตางประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 
 
1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับสากล 
2.จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษหลักสูตรใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับสากล 
3.จัดใหมีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ปและปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ป 
4. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิและมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให

1.ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอน
และการสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนิสิต 
 
2. นิสิตในหลักสูตรทุกชั้น
ปไดรับฟงบรรยายพิเศษ
จากวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย
อยางนอยภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
 
3. ผลการสอบผาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตรอย
ละ 100 
 
1.ไดผลงานตีพิมพของนิสิต
และอาจารยรอยละ 50 
 
2. มีฐานขอมูลท่ีสามารถ
ตรวจสอบได นิสิตและ
อาจารยไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย  
 
1. อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ 
ดําเนินงานหลักสูตร 
2. มี มคอ 2. ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาต ิ 
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แผนพัฒนา กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

และมีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 
 
 
 

นิสิตไดศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 
5. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือผูชวยสอน เพ่ือ
กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู 
6. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และมีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 
7. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทางวิชาการและหรือ
เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
8. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

3. มี มคอ 3. และ มคอ 4.
ครบทุกรายวิชากอนเปด
สอนหลักสูตร 
4. มี มคอ 5.และ มคอ 6. 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 
5. มี มคอ 7.ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
6.มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ .3 และ
มคอ .4   อยางนอยรอยละ 
25  ของรายวิชาท่ีเปดสอน

ในแตละปการศึกษา 
7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ 7. ปท่ีแลว 
8. อาจารยใหมทุกคน 
ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 
9. อาจารยประจําทุกคน
ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละ 1ครั้ง 
10. จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอนไดรับการพัฒนา



มคอ.2 
 

8 

แผนพัฒนา กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอ
ป 
11. ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตปสุดทาย/
มหาบัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
13. รายวิชาท้ังหมดใน
หลักสูตรท่ีนําระบบ PDCA 
มาใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนเทากับรอยละ 100 
 

 
หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
  แบบทวิภาค  
  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 
  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 
 จบปริญญาตรีสาขาเคมีหรือเคมีอุตสาหกรรมหรือสาขาท่ีเก่ียวของข้ึนอยูกับกรรมการประจําหลักสูตรและ
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปจจุบันหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนคราว ๆไป (รายละเอียดแจงไวในภาคผนวก) 

 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
พ้ืนฐานความรูของนิสิตท่ีเขามาเรียนแตกตางกัน  

 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

1. อาจารยใหความรูทบทวนแกนิสิต 
2. นิสิตตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
3. นิสิตท่ีมีความรูพ้ืนฐานดีใหความชวยเหลือในการทบทวนเนื้อหาใหแกเพ่ือนนิสิตดวยกัน 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ช้ันป 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
สําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 แบงเปนแหลงท่ีมาได 2 หมวดดังนี้ 
 (1) งบประมาณแผนดินของภาควิชาซ่ึงอยูในแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการจัดการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร  
 (2) งบประมาณรายได เปนไปตามประมาณการรายไดของภาควิชาฯ ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรจัดสรรใหสรุป
ไดเปนงบประมาณคราวๆ ดังนี้ 
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รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

งบประมาณแผนดิน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
งบประมาณรายได 
(คาธรรมเนียมการศึกษา) 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 

รวมรายรับ 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 
*รายรับหลังถูกหักจากมหาวิทยาลัยและคณะ เทากบั 17,893 บาทตอคนตอป ขอมูล ปการศึกษา 2552 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)  
 รายละเอียดรายจายสรุปไดตามหมวดเงิน 5 หมวดไดคราวๆ ดังนี้ 
 

หมวดเงิน ปงบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 2558 

ก. คาจางชั่วคราว 262,500 262,500 262,500 262,500 262,500 
ข. คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 
ค. คาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

ง. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการ
ภาควิชา) 

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 

*รายจายตอคน ตลอดหลักสูตรคิดเปนเงิน 56,375 บาท 
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ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. คาตอบแทนกรรมการสอบโครงราง 

-ประธาน จํานวน 1 คน (375 บาท)  
- กรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 4 คน (300 บาท/คน)  

1,575 
 

2. คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
-ประธาน 1 คน   (2,000 บาท)  
-กรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ  4 คน (1500 บาท/คน)  

8,000 
 

3. คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
-ประธาน จํานวน 1 คน (3,000  บาท/คน) 
-กรรมการท่ีปรึกษา จํานวน  3 คน  (1,000 บาท/คน)  

6,000 
 

4. คาเดินทางกรรมการภายนอก 2 คน/ครั้ง 13,000 
5. คาท่ีพักกรรมการภายนอก 2 คนๆ ละ 1 คืนๆ 1,000 บาท 2,000 
6. คาสารเคมี วัสดุ และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการทํา

วิทยานิพนธตลอดหลักสูตร  คนละ 15,000  
15,000 

 
8. คาบริหารจัดการหลักสูตร 10,000 
9. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 1 ครั้ง/หลักสูตร  800 
 รวม 56,375 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ท่ีข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูระดับชาติระดับปริญญาโทสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมหรือสาขาท่ีเก่ียวของโดยใหเปนไป
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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ลําดับท่ี รายการ 
เกณฑ ศธ. 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ก 
แบบ ก 2 

1 งานรายวิชา (Course work)  ไมนอยกวา 12 24 
 1.1 วิชาบังคับ     ไมนอยกวา 

1.2 วิชาเลือก      ไมนอยกวา 
 15 

9 
2 วิทยานิพนธ ไมนอยกวา  12 12 
3 รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต - 4 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 36 36 
 

3.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ 
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 
   - งานรายวิชา  จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต 

 277511 เคมีอุตสาหกรรมข้ันสูง       4(3-2-7) 
  Advanced Industrial Chemistry 
 277512 การลงทุนและการจัดการทางเคมีอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
   Investment and Management in Industrial Chemistry 
 277513 การพิสูจนลักษณะเฉพาะของวัสดุ      3(3-0-6)  
  Material Characterization 
 277518  เทคนิคระดับจุลภาคและสมบัติเชิงกลของวัสดุ                          2(0-4-2) 

 Techniques in Microstructure and Mechanical Properties  
 of Materials 

277543  การจัดการของเสียและน้ําเสียในอุตสาหกรรมเคมี    3(2-2-5) 
 Waste and Wastewater Management in Chemical Industry  

 
  วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้  
 256556 เครื่องมือทางเทคนิคสเปกโทรสโกป     3(2-2-5)  
   Instrumentation for Spectroscopy Techniques 

256557  เทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหทางเคมี        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       3(3-0-6) 
    Solid State of Ceramics 
 277522 กระบวนการผลิตเซรามิกส      3(2-2-5) 
   Ceramic Processing  
 277531 วัสดุโลหะ        3(3-0-6) 
    Metallic Materials 
 277532 โครงสรางและเทอรโมไดนามิกสของวัสดุโลหะ    3(3-0-6) 
   Structure and Thermodynamics of Metallic Materials 
  
 กลุมปโตรเคมีและพอลิเมอร 
 277551 เคมีอินทรียของพอลิเมอร      3(3-0-6) 
   Organic Chemistry of Polymer 
 277552 ฟสิกสพอลิเมอร       3(3-0-6) 
   Polymer Physics 
 277553 เทคโนโลยีกระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร    3(2-2-5) 
   Polymer Processing Technology 
 277554 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง      3(3-0-6)       
   Rubber Science and Technology 
 277561 อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี     3(3-0-6) 
    Petroleum and Petrochemical Industry 
 277562 ตัวเรงปฏิกิริยาและกระบวนการเรงปฏิกิริยา     3(3-0-6)       
   Catalyst and Catalytic Process             
 277555 พอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ     3(3-0-6)       
   Polymer Blends and Composites    

277556 การสังเคราะหพอลิเมอรข้ันสูง                            3(3-0-6) 
 Advanced Polymer Synthesis 

 
วิทยานิพนธ  จํานวน 12 หนวยกิต 

 277597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2      3 หนวยกิต 

   Thesis I ,  Type A2   

 277598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2      3 หนวยกิต 

   Thesis II ,  Type A2   
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 277599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2      6 หนวยกิต 
    Thesis III ,  Type A2   

 
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 4 หนวยกิต 
   256511  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)  3(3-0-6) 
    Research Methodology in Science and Technology 
 277514 สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)      1(0-2-1) 
  Seminar  
 

แผนการศึกษา 
        ช้ันปท่ี 1 

        ภาคการศึกษาตน 
 277511   เคมีอุตสาหกรรมข้ันสูง      4(3-2-7) 
   Advanced Industrial Chemistry 
 277513 การพิสูจนลักษณะเฉพาะของวัสดุ     3(3-0-6)  
   Material Characterization  
   277543 การจัดการของเสียและน้ําเสียในอุตสาหกรรมเคมี   3(2-2-5) 

Waste and Wastewater Management in Chemical Industry  
  277518 เทคนิคระดับจุลภาคและสมบัติเชิงกลของวัสดุ                         2(0-4-2) 

Techniques in Microstructure and Mechanical Properties  
of Materials 

   รวม        12 หนวยกิต 
  

ภาคการศึกษาปลาย 
 277512 การลงทุนและการจัดการทางเคมีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
   Investment and Management in Industrial Chemistry   
 277xxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
   Elective Course 
 277xxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
   Elective Course 
 277xxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
   Elective Course 

  277597    วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2     3 หนวยกิต  
Thesis I, Type A2     

   รวม        15 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาตน 

   256511  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)  3(3-0-6) 
    Research Methodology in Science and Technology(Non- credit) 
 277514 สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)      1(0-2-1) 
  Seminar  (Non- credit) 
 277598    วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2     3 หนวยกิต 
  Thesis II, Type A2    

              รวม        3 หนวยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 277599  วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2     6 หนวยกิต 

                    Thesis III, Type A2   
รวม        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 
หลักการข้ันสูงและการประยุกตใชเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปตางๆ 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 เทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหทางเคมี         3(2-2-5)  
Sample Preparations and Separation Techniques for Chemical Analysis 
หลักการและการประยุกตใชข้ันสูงของเทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอยางกอนการวิเคราะหดวย

เทคนิคตาง ๆ ทางเคมี ไดแก การยอยสารตัวอยางดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน การใชอัลตราซาวนหรือ 
ไมโครเวฟชวยในการยอย เปนตน และการแยกสารท่ีสนใจออกจากสารตัวอยางเชน  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 เคมีอุตสาหกรรมข้ันสูง         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 การเลือกสถานท่ีตั้ง และการเขียน
แผนธุรกิจ รวมท้ังการจัดการโครงการ และระบบจัดการคุณภาพอ่ืนๆ 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 ท่ีใชในการตรวจวิเคราะหพอลิเมอร 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 อภิปรายเสนอรายงานในประเด็นเก่ียวกับกระบวนการ
และข้ันตอนการวิจัย   
 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  
 หัวขอท่ีนาสนใจทางอุตสาหกรรมเคมี โดยเนนเชิงกระบวนการ การคนควาศึกษา วิธีการใหมท่ีทันสมัย 
การปรับปรุงข้ึนมาเพ่ือความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมเคมี 
 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 ผลของโครงสรางท่ีมีตอสมบัติทางกายภาพของเซรามิกส 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 
 วัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกส คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัตถุดิบ
และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 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  เทคนิคการข้ึนรูปโลหะ  
วัสดุท่ีใชในรถยนต  เครื่องบินและยานอวกาศ วัสดุเก่ียวกับการออกแบบตบแตงอาคารบานเรือนและการบรรจุหีบ
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 แผนภมิูเฟส 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 การวิเคราะหทางเคมีเพ่ือการแยกประเภท 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  
 บทนําเก่ียวกับเคมีพอลิเมอร สภาวะ กลไกการเกิดปฏิกิริยาและจลนศาสตรของปฏิกิริยาแบบข้ัน 
ปฏิกิริยาแบบอนุมูลอิสระของพอลิเมอรชนิดเดียวและพอลิเมอรรวม ปฏิกิริยาแบบแอนไอออน ปฏิกิริยาแบบแคท
ไอออน และปฏิกิริยาแบบโคออดิเนชันซีเกลอแนททา และการเตรียมพอลิเมอรใหมีหมูฟงกชันเพ่ือเตรียมพอลิเมอร
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  คุณสมบัติทางเคมีพ้ืนผิวของพอลิเมอร 
  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 เทคโนโลยีกระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร    3(2-2-5) 

 Polymer Processing Technology 
 กระแสวิทยา พฤติกรรมของไหลนิวโตเนียนและนอนนิวโตเนียน สมบัติวิสโคอีลาสติก การวัดสมบัติทาง
กระแสวิทยา ปจจัยท่ีมีผลตอสมบัติทางกระแสวิทยา หลักการการข้ึนรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร 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 สมบัติของสารเสริมแรงท่ีใชในวัสดุเชิง
ประกอบ ชนิดของวัสดุเชิงประกอบ เสนใยและพอลิเมอรเมตริกซท่ีสําคัญ เทคนิคการข้ึนรูปวัสดุเชิงประกอบ การ
ยึดเกาะระหวางเสนใยกับเมตริกซ สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ การจัดเรียงตัว และอันตรกิริยาระหวางเฟส
ของพอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบ เทอรโมไดนามิกสและความสามารถในการเขากันได ปจจัยตางๆ ท่ีมีผล
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 การสังเคราะหพอลิเมอรข้ันสูง       3(3-0-6) 

Advanced Polymer Synthesis 
การสังเคราะหพอลิเมอรสายโซตรง ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอรอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัว การเสียสภาพและคง

สภาพของพอลิเมอร เทคนิคการสังเคราะหพอลิเมอรข้ันสูง  เชน การเกิดพอลิเมอรแบบยายกลุม การเกิดพอลิ
เมอรแบบเปดวงเมตาธีซิส การเกิดพอลิเมอรแบบอนุมูลอิสระท่ีควบคุมได  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 แหลงท่ีมาและการแยกผลิตภัณฑปโตรเคมี 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 
  พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธและแบบวิวิธพันธ 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  ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดแนวคิดใหม ๆ การติดตามงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวของ
กับหัวขอท่ีสนใจ 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   
 การดําเนินงานวิจัยการสรางองคความรูใหมทางเคมีอุตสาหกรรมและการอภิปรายองคความรูท่ีไดกับ
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 และการอภิปรายองคความรูท่ีไดกับ
ผูเชี่ยวชาญ และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานทางวิชาการตอท่ีประชุม
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 ท่ีควรเรียนรายวิชานี้  

เชน 5 หมายถึงระดับปริญญาโท 
เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา ซ่ึงประกอบดวย 

เลข  1  หมายถึง  กลุมวิชาเคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป 
                     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 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ตาํแหน่ง

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

การศึกษา 

สาขาวิชา 

 

สาํเรจ็

การศึกษาจาก

สถาบนั 

ประเทศ ปีท่ีสาํเรจ็

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม/ปีการศึกษา) 

หลกัสูตรปัจจบุนั 

ภาระการสอน 

(ชม/ปีการศึกษา) 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 

1* นางสาวจุฑาทพิย์  

นมะหุต 

อาจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Metallurgy and Materials 

เคม ี

เคมอีุตสาหกรรม 

Birmingham U 

ม.เชยีงใหม ่

ม.เชยีงใหม ่

องักฤษ 

ไทย 

ไทย 

2548 

2540 

2538 

237.6 290.1 

2* นางสาว.ช.วยากรณ์   

เพช็ญไพศษิฏ ์

   

 

อาจารย ์ Ph.D. 

 

 

 

 

วท.บ. 

 

 

 

 (Polymer Science and 

Technology)  

Docteur de l’Université du Maine 

(Chimie et Physicochimie des 

Polymères)  

พอลเิมอร ์

ม.มหดิล 

Du Maine U 

 

 

 

ม.สงขลา

นครนิทร์ 

ไทย

ฝรัง่เศส 

 

 

 

ไทย 

2546 

 

 

 

 

2538 

245.1 387.6 
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3 นายนิมติร  ศรปีรางค ์ อาจารย ์ Ph.D.  

วท.ม. 

วท.บ. 

Inorganic Chemistry 

เคม ี

เคม(ีเกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

Leeds U 

ม.สงขลา

นครนิทร์ 

ม.สงขลา

นครนิทร ์

องักฤษ 

ไทย 

ไทย 

2541 

2530 

2528 

105 127.5 

4 นางพรสวรรค์   

อมรศกัดิช์ยั 

อาจารย ์ Ph.D.  

วท.ม. 

วท.บ. 

Physical Chemistry 

เคมเีชงิฟิสกิส ์

เคมอีุตสาหกรรม 

(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

Durham U 

ม.มหดิล 

ม.เชยีงใหม ่

องักฤษ 

ไทย 

ไทย 

2547 

2543 

2539 

117.6 170.1 

5* นางสาวศุภตัรา   

หวงัสบื 

อาจารย ์ Ph.D.  

วท.ม. 

วท.บ. 

Polymer Physics 

วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร ์

เคมอีุตสาหกรรม 

Reading U 

ม.มหดิล 

ม.เชยีงใหม ่

องักฤษ 

ไทย 

ไทย 

2549 

2541 

2539 

345 420 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
3.2.2 อาจารยประจํา 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สาขา ตําแหนงทางวิชาการ 

1 นายเมธา รตันากรพิทักษ Ph.D. (Chemistry) รองศาสตราจารย 

2 นางรัตนา สน่ันเมือง Ph.D. (Human Development of family studies) รองศาสตราจารย 

3 นายสัมฤทธ์ิ โมพวง วท.ด. (เคมี) รองศาสตราจารย 

4 นางขวัญจิตต เหมะวิบูลย Ph.D. (Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย 

5 นางจินตนา กล่ําเทศ Ph.D. (Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย 

6 ร.ท.หญิงนิภาภัทร เจริญไทย  Ph.D. (Physical Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย 

7 นางสาวปริญญา มาสวัสดิ ์ 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 นางสาวสุรตัน บุญผอง วท.ด. (เคมี) ผูชวยศาสตราจารย 

12 นางสาวจุฑาทิพย นมะหุต Ph.D. (Metallurgy and Materials) อาจารย 

13 นางชนิสรา ศรีวัฒนวรญั ู Ph.D. (Chemistry) อาจารย 

14 นายนิมิตร ศรีปรางค Ph.D. (Inorganic Chemistry) อาจารย 

15 นางพรสวรรค อมรศักดิ์ชัย Ph.D. (Physical Chemistry) อาจารย 
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16 นางสาวพิไลพักตร ชูมาก วท.ด. (เภสัชวิทยา) อาจารย 

17 นายยุทธพงษ อุดแนน วท.ด. (เคมี) อาจารย 

18 นางสาววิภารตัน เช้ือชวด 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  สภุาพพรอม 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 นางสาวบุญจริา รัตนากรพิทักษ วท.ด. (เคมี) พนักงานสายวิชาการ 

28 นางสาวอัญชล ี สิริกุลขจร วท.ด. (เคมี) พนักงานสายวิชาการ 

29 นางสาวทัศนีธร ช่ืนประทุม  วท.ม. (เคมี) อาจารย 

 

คณาจารยภาควิชาเคมีท่ีลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

1 นางสาวศรารัตน  มหาศรานนท วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) อาจารย 

2 นายไกรวัน ปญญาอินทร วท.ม. (เคมี) พนักงานสายวิชาการ 

3 นางสาวสุกัญญา จุยขํา วท.ม. (เคมี) พนักงานสายวิชาการ 

4 นางสาวอัจฉรา อ่ิมคํา วท.ม. (เคมี) พนักงานสายวิชาการ 
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เจาหนาท่ีภาควิชาเคมี 

 
ลําดับท่ี ชื่อ   -   สกุล คุณวุฒิ/สาขา ตําแหนง 

1 นางพชรพรรณ ญาณลาพ วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม) ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

2 นายณรงค ศรีเรือง วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)    พนักงานวิทยาศาสตร 

3 นางสาวนงลักษณ หวลอาลัย คบ. (ครุศาสตร) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

4 นายวรภัทร นกคลาย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

5 นางวิลาวัณย บุญเอ่ียม วท.บ. (เคมี) นักวิทยาศาสตร 

6 นายอดุลยชัย อินทุภตู ิ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) คนงานหองทดลอง 

7 นางสาวอมรรตัน มวงออน วท.บ. (เคมี) นักวิทยาศาสตร 

8 นางสาวอุรา วงศประสงคชัย บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) นักวิชาการพัสด ุ

9 นายวีระ ขํากรดั มศ.5 คนงานหองทดลอง 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 เชิญอาจารยพิเศษจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือหนวยงานเอกชนแตละภาคการศึกษาตามความเหมาะสม 
 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  ไมมี 
 4.1.มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  - 
 
 4.2 ชวงเวลา 
  - 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  - 
 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  ศึกษาวิจัยท่ีลุมลึกในหัวขอเก่ียวกับเคมีอุตสาหกรรมโดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาควบคุมดูแลและเสนอ
เปนรายงานท่ีไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

จากการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สงผลใหนิสิตตระหนักถึงความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการทําวิจัย ซ่ึงเกิดจากความมีวินัยในท้ังการเรียนและการทําวิจัยและความรับผิดชอบตอตัวเอง 
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นิสิตถูกติดตามความกาวหนาและการพัฒนาวิชาการอยางสมํ่าเสมอจากอาจารยท่ีปรึกษา นิสิตสามารถประยุกตใช
ความรูท้ังในหองเรียนและภายนอกหองเรียน ในการคิดวิเคราะหวางแผนและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํา
วิทยานิพนธได โดยการเลือกใชเครื่องมือในการแกปญหาท่ีเหมาสม รวมถึงการตรวจวิเคราะหผลการแกไขปญหาได
อยางถูกตองเหมาะสม ท้ังยังสามารถเชื่อมโยงความรูดานเคมีอุตสาหกรรมและความรูในศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือใชในการ
วิเคราะหและแกไขปญหานั้น  นิสิตสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ท้ังกับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือนรวม
กลุมวิจัยและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้นิสิตทุกคนในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จะถูกกําหนดใหมีการ
รายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษา ซ่ึงจะสงผลใหนิสิตไดพัฒนาทักษะในการสื่อสาร 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการถายทอดความรูและนําเสนอผลงานซ่ึงกอนจบการศึกษานิสิตทุกคนตองฝกฝนทักษะ
ในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง 
 

5.3 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาปลายของชั้นปท่ี 1 เปนตนไป 

 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

 12 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
    5.5.1  จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมใหเขาใจกระบวนการเรียนในระดับปริญญามหาบัณฑิต 

5.5.2  วางแผนการจัดซ้ือวัสดุสารเคมี อุปกรณการทดลอง และเตรียมพรอมเก่ียวกับเครื่องมือ
วิเคราะห หรือเครื่องมืออ่ืนๆ  

5.5.3 ดําเนินการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธตามกรอบเวลา โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามความกาวหนา   

  
           
        5.6. กระบวนการประเมินผล 
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวรและบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-  กําหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ 
-  แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษารวม 

          -  สอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใตความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจํา 
             หลักสูตร 

-  อนุมัติใหทําวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
-  ดําเนินการวิจัย 
-  เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
-  สอบวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบท่ีแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
-  ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
-  สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
ดานบุคลิกภาพ สอดแทรกเร่ืองบุคลิกภาพท่ีดีของนักเคมี  เน้นการนาํเสนอทางด้าน

วิชาการเคมี ซ่ึงเก่ียวโยงกับอุตสาหกรรม โดยสอดแทรกเข้าไปใน

รายวชิาสัมมนา และการนาํเสนอในรายวชิาต่างๆ 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ปลูกฝงการสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขาเรียน
อยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น 
-มีการสอดแทรกเรื่องความขยัน อดทน ไมเก่ียงงาน และการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี เม่ือนิสิตท่ีจบออกไปไมเลือกงาน และมีคุณ
ลักณษะเดนเรื่องความสูงาน ขยัน และอดทน 
-สอดแทรกความเปนผูนําท่ีดี และผูตามท่ีดีดวย โดยมอบหมายใหเปน
ผูนํากิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนภายในภาควิชาฯ 

ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝงใหนิสิตมีจรรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพรวมถึงขอกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับวิชาชีพทางเคมี 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 นิสิตตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม เนื่องจากสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมเก่ียวของกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของตนเอง
และสังคม นิสิตตองมีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึน  ในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกและกระตุนสิ่งตอไปนี้ 
เพ่ือใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมในระดับปริญญาโท ไดแก 

1. มีความสามารถในการเปนผูนําทางดานการเสียสละ ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบ

ตอสังคม 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห และวินิจฉัยพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสงเสริมให
องคกรและสังคมมีความถูกตองและยุติธรรม 
  2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายสุภาพ นิสิตตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
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ซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน อางอิงแหลงขอมูลเสมอในกรณีนําขอมูล
ของผูอ่ืนมาใช เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา 
  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 - ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและ
การรวมกิจกรรม 
 - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 - ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
 - ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

-ประเมินโดยการสุมตรวจการอางอิงแหลงขอมูล 
  

2.2 ความรู 
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 นิสิตตองมีความรูเก่ียวกับเคมีอุตสาหกรรม และความรูนั้นตองเปนสิ่งท่ีนิสิตตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพ
และชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
 1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาเคมีอุตสาหกรรมอยางถอง
แท 

2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหปญหาข้ันสูง รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือเฉพาะทางท่ีเหมาะสมกับการแกปญหา 

3. สามารถติดตามความกาวหนาและการพัฒนาทางวิชาการทางเคมีอุตสาหกรรมในระดับชาติ 
4. ตระหนักในระเบียบขอบังคับของวิชานั้น ทางดานเคมีอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา  สงเสริมใหผูเรียนทําการคนควา เรียนรูและทําความเขาใจ
ประเด็นตางๆ ดวยตนเอง นอกจากนี้การสอนควรเนนการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และ
ชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฏการณตางๆ เนนใหผูเรียนไดทําการทดลองในวิชาปฏิบัติการจริง 
และมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝน
ทักษะให รูจักคิดวางแผนการทดลองวิจัย วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง  มีการพัฒนาคนหาความรู แลวนํามา
เสนอเพ่ือสรางทักษะในการการนําเสนอ และอภิปราย     

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหโดยคํานึงถึงพัฒนาการของผูเรียน และ
ความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาโดยอาจใช การสอบขอเขียน สอบปฏิบัติการ การนําเสนอโดยการบรรยาย 
การทํารายงาน การแกปญหาท่ีไดรับมอบหมายโดยใชองคความรูทางเคมีอุตสาหกรรม เปนตน   
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 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ เชน 
 (1) การทดสอบยอย 
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทํา 
 (4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
 (5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาท่ีนิสิตอยูในหลักสูตร 
 
 2.3 ทักษะทางปญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 นิสิตตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษาแลว ดังนั้นนิสิต
จําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม ในขณะท่ีทําการสอนอาจารยตองเนนใหนิสิตคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการ
แกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง นิสิตตองมีคุณสมบัติตางๆจากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 
 1.ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการประมวลความคิดและสรางสรรคนวัตกรรมทางเคมี
อุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหาของสังคม 

2. สามารถประยุกตความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการทฤษฎีท่ีสําคัญทางเคมีอุตสาหกรรมมาใช
แกปญหาทางวิทยาศาสตรข้ันสูงไดอยางเปนระบบ  

3. มีทักษะข้ันสูงและสามารถประยุกตในการทําปฏิบัติการดวยวิธีมาตรฐานท้ังทางดานการสังเคราะหและ
วิเคราะห 

4. สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยดานเคมีอุตสาหกรรมดวยตนเอง 
 
  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1) กรณีศึกษาทางการประยุกตทางเคมีอุตสาหกรรม 
 (2) การอภิปรายกลุม 
 (3) ใหนิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 
  2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนิสิตแกปญหา อธิบายแนวคิดของการ
แกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา รวมถึงการนําเสนอแนวทางการแกปญหาตอหนา
ชั้นเรียน 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 
 



มคอ.2 
 

31 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผูสอนตองสอดแทรกและปลูกฝง สิ่งตางๆ ระหวางท่ีสอนในรายวิชาเพ่ือใหนิสิตมีคุณสมบัติตางๆ ดังนี้ 
 (4.1) สามารถสื่อสารท่ัวไปท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางดีและมี
ประสิทธิภาพ 

(4.2) สามารถใหความรวมมือและสนับสนุนในการทํางานเปนทีมท้ังในบทบาทของผูนําและบทบาทของ
องคกร 

(4.3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง สวนรวม และสังคม 
(4.4) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคไดเปนอยางดี ท้ังนี้ตองมีจุดยืนท่ี

พอเหมาะ 
  2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 (2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
 (4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
 (5) มีภาวะผูนํา 
 
  2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียนและสังเกตจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (5.1) มีทักษะในการสื่อสารเชิงวิชาการ ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ สามารถถายทอดความรู นําเสนอ
ผลงาน ท้ังในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายไดอยางถูกตองชัดเจน 

(5.2) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยโปรแกรมระดับสูงเพ่ือสืบคนขอมูลท้ังจากฐานขอมูล
สารสนเทศท้ังในและตางประเทศ 

(5.3) มีทักษะในการใชความรูทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเชิง
วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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  2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณจําลองเสมือนจริง และนําเสนอ
การแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตทางเคมีอุตสาหกรรมในหลากหลายสถานการณ 
  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 
 (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายและเลือกใชขอมูลไดอยางถูกตองเหมาะสม กรณีศึกษาตางๆ 
ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอนและการวิจัย โดยอาจใหนิสิตแกปญหา วิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนิสิตใน
ชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนิสิต 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
  

คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความสามารถในการเปนผูนําทางดานการเสียสละ ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา และ  

รับผิดชอบตอสังคม 
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห และวินิจฉัยพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสงเสริมให 

องคกรและสังคมมีความถูกตองและยุติธรรม 
 

ความรู 
 2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาเคมีอุตสาหกรรมอยาง 
               ถองแท 

2.2 มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหปญหาข้ันสูง รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใช  
     เครื่องมือเฉพาะทางท่ีเหมาะสมกับการแกปญหา 
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาและการพัฒนาทางวิชาการทางเคมีอุตสาหกรรมในระดับชาติ 
2.4 ตระหนักในระเบียบขอบังคับของวิชานั้น ทางดานเคมีอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 ทักษะทางปญญา 
3.1 ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการประมวลความคิดและสรางสรรคนวัตกรรมทางเคมี 
     อุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหาของสังคม 
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3.2 สามารถประยุกตความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการทฤษฎีท่ีสําคัญทางเคมีอุตสาหกรรมมาใช 
     แกปญหาทางวิทยาศาสตรข้ันสูงไดอยางเปนระบบ  
3.3 มีทักษะข้ันสูงและสามารถประยุกตในการทําปฏิบัติการดวยวิธีมาตรฐานท้ังทางดานการสังเคราะห 
     และวิเคราะห 
3.4. สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยดานเคมีอุตสาหกรรมดวยตนเอง 

 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารท่ัวไปท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางดีและมี 
               ประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถใหความรวมมือและสนับสนุนในการทํางานเปนทีมท้ังในบทบาทของผูนําและบทบาทของ 
     องคกร 
4.3 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง สวนรวม และสังคม 
4.4 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคไดเปนอยางดี ท้ังนี้ตองมีจุดยืนท่ี 
     พอเหมาะ 

 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 มีทักษะในการสื่อสารเชิงวิชาการ ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ สามารถถายทอดความรู นําเสนอ 
               ผลงาน ท้ังในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายไดอยางถูกตองชัดเจน 

5.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยโปรแกรมระดับสูงเพ่ือสืบคนขอมูลท้ังจากฐานขอมูล 
     สารสนเทศท้ังในและตางประเทศ 
5.3 มีทักษะในการใชความรูทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเชิง 
    วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (curriculum mapping)  

• ความรับผิดชอบหลัก   ο ความรับผิดชอบรอง  X ไมมี 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

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 

ο X • • • ο ο • • • ο ο ο X ο ο ο 

256557* เทคนิคการเตรียมและ
การแยกสารตัวอยางเพ่ือการ
วิเคราะหทางเคมี        

ο X • • • ο ο • • • ο ο ο X ο ο ο 

277511 เคมีอุตสาหกรรมข้ันสูง ο ο • • ο ο • • • • X ο • X ο ο • 

277512 การลงทุนและการ
จัดการทางเคมีอุตสาหกรรม 

• • • • ο ο • ο X ο X ο • ο ο • • 

277513 การพิสูจน
ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ

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 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
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 

277518 เทคนิคระดับจลุภาค
และสมบัตเิชิงกลของ
วัสด ุ                  

• 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 วัสดโุลหะ • X • • • X ο • ο ο • ο • ο • • ο 

277532 โครงสรางและเทอรโม
ไดนามิกสของวัสดโุลหะ 

• X • • X X ο • ο ο • ο • ο • • ο 

277543 การจัดการของเสยีและ
นํ้าเสียในอุตสาหกรรมเคม ี

• • • • ο ο • • ο ο • • • • • ο ο 

277551 เคมีอินทรยีของพอลิ
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 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
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 

277553 เทคโนโลยีกระบวนการ
ข้ึนรรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร 

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 

ข้ันสูง 

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
กระบวนการเรงปฏิกิริยา 

ο X • ο • ο ο • ο X ο X • ο ο • ο 

277597-9 วิทยานิพนธ แผน ก 
แบบ ก2 

• X • • • ο • • • • • ο • ο • • • 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใชระบบอักษรลําดับข้ันและคาลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา โดยแบงการ
กําหนดอักษรลําดับข้ันเปน 3  กลุม  คือ อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน  อักษรลําดับข้ันท่ี ไมมีคาลําดับข้ันและ
อักษรลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล  
  1.1 อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนด ดังนี้ 
   อักษรลําดับข้ัน     ความหมาย   คาลําดับข้ัน 
    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 
 
 1.2 อักษรลําดับข้ันท่ีไมมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนด ดังนี้ 
  อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย 
   S เปนท่ีพอใจ  (satisfactory) 
   U ไมเปนท่ีพอใจ  (unsatisfactory) 
   W การถอนรายวิชา  (withdrawn) 
 
 1.3 อักษรลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้ 
  อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไมสมบูรณ  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress) 
  
  รายวิชาบังคับของสาขาวิชา  นิสิตจะตองไดคาลําดับข้ันไมต่ํากวา C หรือ S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียน
เรียนซํ้าอีก 
  รายวิชาท่ีกําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ัน S หรือ U ไดแก รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต\
การสอบประมวลความรู\สัมมนา\วิทยานิพนธ และ IS 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน มคอ.3 
2.1.2 การประเมินผลของแตละรายวิชา ตองผานท่ีประชุมภาควิชาหรือคณะกรรมการประจํา 
       หลักสูตรท่ีไดรับแตงตั้งกอนประกาศผลระดับข้ันใหนิสิตทราบ 
2.1.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ ตองมีกรรมการอยางนอย 4 คน รวมเปนกรรมการสอบ 
       ปองกันวิทยานิพนธ 
2.1.4 การประเมินโดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามจากนิสิตกอนสําเร็จการศึกษาถึง 
        ระดับความพึงพอใจในดานความรูของหลักสูตร ความพรอมของสิ่งแวดลอมและสิ่ง 
        เอ้ืออํานวยตอการเรียนและการวิจัย 

 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
 (1) สํารวจภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต โดยสงแบบสอบถามไปยังมหาบัณฑิตแตละรุนท่ีจบ
การศึกษา เพ่ือประมวลขอมูลดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
 (2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการแบบสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ 
เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 
 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ี
สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 
 (4) การประเมินจากมหาบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน
รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
 (5) สอบถามความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนิสิตในการเรียนและสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนคราวๆ ไป)   
 1.มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด  
 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 3. ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรและเง่ือนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 4. มีผลการศึกษาไดคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00 
 5.  สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 6. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา 
           7.  ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง 
                      ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ 
                     ประชุม (Proceeding) ท่ีมีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ 
                     ตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
 

หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร 

     ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน 
     ประสบการณ 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพํฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง 
ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 

หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

- มีการบริหารหลักสูตรตามโครงการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 - มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการสําหรับนักศึกษาแตละชั้นป  
 - มีการจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ ในการศึกษาและเปนไปตามแผนงานซ่ึงไดแก 
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  (1) การปฐมนิเทศนิสิตใหม โดยคณะและภาควิชา เพ่ือใหทราบถึงแผนการเรียน แนวทางการ
เรียน กฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  (2) คูมือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  (3) การจัดหาหนังสือ แหลงคนควาเพ่ิมเติม และคอมพิวเตอรของภาควิชาใหพรอม 
  (4) มีการติดตามผลความกาวหนาในการเรียน โดยอาจารยท่ีปรึกษา และกรรมการบริหาร
หลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 
  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมี
หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน ในสวนระดับคณะมีหนังสือ ตํารา
เฉพาะ และอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 
  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการใหอาจารยและ
นิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชา รวมท้ังอาจารยพิเศษ จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน นอกจากนี้
ยังมีหองสมุดยอยในสวนของคณะวิทยาศาสตรไวบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
วิทยาศาสตรสนับสนุนสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน 

 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และ
ทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความ
สะดวกในการใชสื่อของอาจารย ประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และชองทางการเรียนรู ท่ี
เพียบพรอม เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดียท่ีมี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังในการสอน  
การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน 
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองท่ี
มีเครื่องมือทันสมัยและ 
เปนเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล 
เพ่ือใหนิสิตสามารถฝกปฏิบัติ สราง
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3.จัดใหมีหองปฏิบัติการทดลองท่ีมี
เครื่องมือวิทยาศาสตรและพ้ืนท่ีท่ี
นิสิตสามารถศึกษาทดลอง  
หาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองดวย
จํานวนและประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ัง
หนังสือตําราและสื่อดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู  

-ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิต
ตอการใหบริการทรัพยากรและ
เขาถึงการใชทรัพยากร เพ่ือการ
เรียนรูและการปฏิบัติการ  
 

 
3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 
 เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดมหาบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
จัดหาอาจารยพิเศษท้ังภายในและนอกประเทศ เพ่ือมาบรรยายหรือเปนท่ีปรึกษารวม โดยใหมีคุณสมบัติ

ตามกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          ในหองปฏิบัติการและวิจัย ไดกําหนดบุคลากรสายสนับสนุนเปนนักวิทยาศาสตร ท่ีจบการศึกษาทางดาน
เคมีหรือเคมีอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย โดยสามารถดูแลเครื่องมือข้ันสูงไดและสามารถทําการ
วิเคราะหตัวอยางและทําวิจัยรวมกับอาจารยได   
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
           สนับสนุนใหเขารับการอบรมทางเครื่องมือ การพัฒนาวิชาการและวิจัย  รวมท้ังสนับสนุนใหศึกษาตอใน
ระดับสูง  มีการทบทวนการใชเครื่องมือ การกําจัดของเสียเคมี และการปองกันภัย 
 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนิสิต 
 คณะมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแก
นิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีท่ี
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนิสิต นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธดูแลในระหวางการทําวิทยานิพนธ 
 
 5.2 การอุทธรณของนิสิต 

กรณีท่ีนิสิตมีปญหาเก่ียวกับการเรียนสามารถปรึกษากับคณะกรรมการประจําหลักสูตร และอุทธรณตอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยได 

 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ปจจุบันบัณฑิตเคมีอุตสาหกรรมในระดับปริญญาโท ยังมีความตองการในสถานประกอบการ รวมไปถึง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ท่ี
ตองการพัฒนาการเรียนสอนทางดานวิทยาศาสตร  นอกจากนี้ในสถาบันวิจัยยังตองการผูมีความเชี่ยวชาญการวิจัย
ระดับสูงเพ่ือการพัฒนาการวิจัยระดับประเทศตอไปจํานวนมาก  
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

√ √  

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ .3  และ มคอ .4 อยางนอยกอนการเปดหลักสตูรใหครบทุกรายวิชา 

√ √  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6  ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

√ √  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7  ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

√ √  

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ .3 และ มคอ .4   อยางนอยรอยละ 25  ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

√ √  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ .7  ปท่ี 
แลว  

 √  

8)  อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจดัการเรียนการ
สอน 

√ √  

9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอย
ปละ 1  ครั้ง 

√ √  

10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50  ตอป 

√ √  

11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต ใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสตูร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนน เต็ม 5.0 

 √  

12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  
จากคะแนนเตม็ 5.0 

  √ 

13) นิสิตในหลักสูตรทุกช้ันปไดรับฟงบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

√ √  

14) รายวิชาท้ังหมดในหลักสูตรท่ีนําระบบ PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอนเทากับรอยละ 100 

√ √  

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีผลการดําเนินการ 

ผลการประเมินตัวบงชี้ 1-12 กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา  ผลการประเมินแตละปตองอยูใน
ระดับดี หลักสูตรจึงจะไดรับการรับรองวามีมาตรฐานและไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรปริญญาโทตองมีผลการ
ประเมินการดําเนินการในปแรกอยูในระดับดี ผลการประเมินอยูในระดับดี หมายถึง ดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ี 1-5 
ครบถวนและจะดําเนินการตัวบงชี้ 6-12 บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80  ของจํานวนตัวบงชี้ของปท่ีประเมิน 
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และตองมีผลการประเมินในระดับดีตลอดไป สําหรับตัวบงชี้ 13-14 เปนตัวบงชี้เฉพาะของหลักสูตรตองดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายจึงจะถือวาการจัดการหลักสูตรนี้อยูในระดับดี 

 
หมวดท่ี 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งใน

การสอนของอาจารยผูสอน เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน 
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุม 
 วิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละ

ชั้นป โดยอาจารยแตละทาน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อในทุก

รายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเม่ือสิ้นสุดรายภาคการศึกษา  ปการศึกษาและสิ้นสุดรอบการศึกษา โดย
การจัดทําโครงการประเมินหลักสูตรประจําปงบประมาณทุกป 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการแตงตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย นิสิต บัณฑิตและผูใชบัณฑิตและขอมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน

ภาพรวมและในแตละรายวิชาและนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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