รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื( อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
หมวดที( 1 ข้ อมูลทัว( ไป

1. รหัสและชื( อหลักสู ตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
Bachelor of Science in Rubber and Polymer Technology

2. ชื( อปริญญาและสาขาวิชา
ชื=อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื=อย่อ (ภาษาไทย)
ชื=อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื=อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ )
วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ )
Bachelor of Science (Rubber and Polymer Technology)
B.Sc. (Rubber and Polymer Technology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ( รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ( ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที=สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน(
ไม่มี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
เปิ ดสอนภาคเรี ยนที= 1 ปี การศึกษา 2555
ได้พิจารณากลัน= กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม
ครัQงที= 2/2555 เมื=อวันที= 27 มกราคม 2555
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุมครัQงที=....../….. เมื=อวันที=.........
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม( ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรมี ความพร้ อมเผยแพร่ ว่า เป็ นหลักสู ตรที= มี คุ ณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีส( ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 เป็ นนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ ผูบ้ ริ การทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ ในหน่วยงานราชการ
เช่ น กรมวิท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร สถาบันวิจยั วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศู นย์เทคโนโลยีโลหะและวัส ดุ
แห่งชาติ (MTEC) สถาบันวิจยั ยาง
8.2 เป็ นเจ้าหน้าที= วิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ย างและพลาสติ ก เจ้าหน้าที= ควบคุ ม การผลิ ตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ในบริ ษทั เอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยางต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิ ต
ยางแท่ ง และนํQา ยางข้น โรงงานชิQ นส่ วนยางรถยนต์และจัก รยานยนต์ โรงงานผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ย างต่ า ง ๆ
นอกจากนีQ ยัง สามารถทํา งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมที= เ กี= ย วข้อ งกับ พลาสติ ก เช่ น ชิQ น ส่ ว นยานยนต์
เครื= องใช้ไฟฟ้ า คอมพิวเตอร์
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9. ชื( อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสู ตร
ลําดับที=
1.

ชื=อ – สกุล/เลขที=บตั ร
ประชาชน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

นายพิพฒั น์ ลิมปนะพิทยาธร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

2.
3.

นายวัชริ นทร์ สายนํQาใส
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายพลพัฒน์ รวมเจริ ญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์
อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

4.

5.

นายรัฐพงษ์ หนูหมาด
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสุภาพร สุขจันทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็ จการศึกษา

สถาบัน
Polymer Science and Manchester Metropolitan
Technology
University , UK
Polymer Engineering Manchester Metropolitan
and Technology
University , UK
เคมีการยาง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
เทคโนโลยียาง
Polymerization
Engineering
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
เคมีอุตสาหกรรม

พ.ศ.
2547
2541
2526

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
University of Leeds, UK

2545
2535
2547

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2538
2535

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เคมีศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2552
2550
2528
2521
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10. สถานทีจ( ัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ( ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมยางโดยเฉพาะอย่างยิง= อุตสาหกรรมที=เกี=ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารามีความสําคัญกับ
เศรษฐกิ จของประเทศเป็ นอย่างมาก และในปั จจุบนั อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิ จตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที= 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที= เน้นหนัก
ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จให้สมดุ ลและยัง= ยืน การปรับโครงสร้างการผลิ ตเพื=อเพิ=มผลิ ตภาพ
และคุณค่าของสิ นค้าและบริ การบนฐานความรู ้และความเป็ นไทย
ในช่ วงเวลาที= ผ่านมาส่ วนใหญ่ประเทศไทยเคยสร้ างรายได้จากการส่ งออกยางพาราเป็ นอันดับ 1
โดยมากเป็ นการส่ งออกในรู ปยางดิบ แต่ในส่ วนที=เกี=ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ= งมีมูลค่าเพิ=มยังมีการผลิต
ไม่ สู ง มากพอเพราะต้อ งอาศัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ข้า มาเกี= ย วข้อ ง ซึ= งการแก้ปั ญ หาดัง กล่ า ว
จําเป็ นต้องใช้บุคลากรทางสาขาเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร์ เป็ นจํา นวนมาก นอกจากนัQนในปั จจุ บ นั
อุตสาหกรรม ปิ โตรเคมีและพอลิ เมอร์ สังเคราะห์มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน หลักสู ตร
เทคโนโลยีย างและพอลิ เมอร์ จึง เปิ ดโอกาสให้นัก ศึ ก ษาได้เรี ยนรู ้ เกี= ย วกับพืQ นฐานทางด้า นวิท ยาศาสตร์
พอลิเมอร์ เพื=อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของยางและพอลิเมอร์ และสร้างโอกาสในการมีงาน
ทําให้กบั บัณฑิตได้มากขึQน
ดังนัQนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จึงซึ= งความเกี=ยวข้องโดยตรงกับ
การสร้างองค์ความรู ้และถ่ายทอดให้กบั นักศึกษาที=สนใจอันจะมีบทบาทที=สาํ คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยัง= ยืน
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
เนื= องจากยางพาราเป็ นสิ นค้าเศรษฐกิ จที=สําคัญของประเทศ หากมี การพัฒนาคุ ณภาพให้ดีขQ ึนโดย
อาศัย เทคโนโลยี ที= เ กี= ย วข้อ ง จะทํา ให้ มู ล ค่ า เพิ= ม ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พิ= ม ขึQ น ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ดี ขQ ึ น และมี
ผลกระทบทําให้สังคมดีขQ ึน
นอกจากนัQนยางพาราเป็ นอัตลักษณ์ ของภาคใต้และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในเขต
ภาคใต้ม าเป็ นระยะเวลานาน ดัง นัQนการศึ ก ษาในหลัก สู ตรเทคโนโลยี ย างและพอลิ เมอร์ ย่อมส่ ง ผลให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของยางพาราและหวงแหนทรัพยากรอันมีค่าดังกล่าว
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11 ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย( วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอก ในการพัฒนาหลักสู ตรจึ งต้องพัฒนาหลักสู ตรเชิ งรุ กที= มี
ศักยภาพและสามารถรองรับการปรับเปลี=ยนตามเทคโนโลยีใหม่ที=ได้เกิดขึQน และรองรับการแข่งขันในสังคม
โดยการผลิ ตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิ เมอร์ ที=พร้ อมปฏิบตั ิงานด้วยศักยภาพสู งใน
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัQงด้านวิชาการและวิชาชี พ รวมถึงเข้าใจในผลกระทบของกิ จกรรม
ในสังคมทัQงในระดับท้องถิ= นและระดับมหภาค โดยปฏิ บตั ิ ตนอย่างมี คุณธรรม นําความรู ้ มุ่งสู่ การพัฒนา
ท้องถิ=น สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12.2 ความเกีย( วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากผลกระทบทางเศรษฐกิ จและสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี=ยวข้องกับสถาบัน
ในลัก ษณะที= ส ถาบันเป็ นแหล่ ง ให้ค วามรู ้ ก ับ ประชาชนในท้องถิ= นและเป็ นแหล่ ง ค้นคว้า วิจยั บู รณาการ
ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ชุมชน ซึ= งปั จจัยดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ=งทางเศรษฐกิจมีการเปลี=ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนัQนจึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาหลักสู ตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ตามปั จจัยดังกล่าวให้มีความทันสมัย
และสถาบันสามารถใช้ประโยชน์จากหลักสู ตรทัQงการพัฒนาคนและถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ชุมชน
13. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอืน( ที(เปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืน( ของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที(
เปิ ดสอนเพือ( ให้ บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอืน( หรือต้ องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอืน( )
13.1 กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีDทเี( ปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน(
กลุ่มวิชาที=อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว= ไปไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่ วยกิ ต ที=นกั ศึกษาต้องเรี ยนในคณะ
อื=น ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและการสื= อสาร กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ( ปิ ดสอนให้ โปรแกรมวิชา//หลักสู ตรอืน( ต้ องมาเรียน
รายวิชาที=เปิ ดสอนในหลักสู ตรนีQ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรี ยนได้ตาม
ความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ตรต้อ งประสานงานรายวิช าทุ ก รายวิช ากับ อาจารย์ผูส้ อนและ
นักศึกษา ในการพิจารณารายวิชาด้านเนืQอหาสาระ การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลเพื=อให้บรรลุ
เป้ าหมายและสอดคล้อ งกับ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
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หมวดที( 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นําวิชาการก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ=น
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื=อการพัฒนาท้องถิ=นและสามารถจัดการศึกษา
ในสาขาวิช าการต่ า งๆ ได้ โดยให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของสั ง คมและท้องถิ= นอย่า งแท้จริ ง ทัQง นีQ
เนื= องจากปั จจุบนั อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ ภายในประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนื= อง ดังนัQนการเตรี ยม
บุคลากรที=มีความพร้ อมและมีความรู ้ ความสามารถด้านเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร์ ทQ งั ทางทฤษฎี ปฏิ บตั ิ
และการวิจยั เพื=อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและพอลิเมอ์ดงั กล่าว และเนื= องด้วยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาตัQงอยูใ่ นพืQนที=ที=เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ=งที=โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิ เมอร์ จะต้องดําเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรเพื=อการพัฒนาบุคลากรองค์
ความรู ้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
มีวตั ถุประสงค์เพื=อผลิตบัณฑิตที=มีคุณสมบัติดงั นีQ
(1) มีความรู ้และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริ เริ= มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
(3) มีทกั ษะความสามารถด้านการสื= อสาร การวิเคราะห์วจิ ยั การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
(4) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทกั ษะความพร้อมด้านสังคม
ที=จาํ เป็ นต่อการทํางานและการใช้ชีวติ ในอนาคต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จภายใน 5 ปี
แผนการพัฒนา/ การเปลี=ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานที= สกอ.กําหนด
2. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ
สอนที=เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

กลยุทธ์
1. ติดตามและประเมินหลักสู ตร
อย่างสมํ=าเสมอ
1. เพิ=มพูนทักษะ/ความรู ้แก่อาจารย์
ผูส้ อน เพื=อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยน
การสอนที=เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที=
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
อย่างต่อเนื= อง
3. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินที=เน้น
การพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
4. จัดกิจกรรมนอกหลักสู ตรที=เน้น
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ทQ งั 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552

หลักฐาน/ ตัวบ่งชีQ
1. เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
1. จัดกิจกรรมอบรมเพิ=มพูนทักษะแก่
อาจารย์ผสู ้ อน
2. ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนที=เน้นผูเ้ รี ยนเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อระบบ
สารสนเทศที=สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเอง
4. จํานวนรายวิชาที=ใช้ในการประเมิน
ที=เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื=นๆ ของทางคณะ
3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ 1. พัฒนาทักษะการสอนของ
1. โครงการการพัฒนาทักษะการ
การประเมินผลของอาจารย์ ตาม อาจารย์ที=เน้นด้านการสอน ด้าน สอนและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผลการเรี ยนรู ้ทQ งั 5 ด้าน ตามกรอบ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะ ทัQง 5 ด้าน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
พ.ศ.2552
ระหว่างบุคคลและความ
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที=มุ่ง
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง ให้เกิดการเรี ยนรู ้ทกั ษะทัQง 5 ด้าน
ตัวเลข การสื= อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที( 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยหนึ= งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย หนึ= งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาตรี (ต่อเนื=อง) พ.ศ.2549 หมวดที= 2 ระบบการจัดการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที= 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที= 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต=าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื=นครบถ้วนตามประกาศหรื อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื=อง) พ.ศ. 2549 หมวดที= 1 การรับเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1. มีความรู ้พQืนฐานทางด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอ
2. มีทกั ษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสารไม่เพียงพอ
3. การปรับตัวในการเรี ยนอุดมศึกษา ซึ= งเน้นระบบการเรี ยนรู ้และควบคุมตนเอง
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ( แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาก่อนเข้าศึกษาในเนืQอหาวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น จัดหลักสู ตรเสริ มก่อนเข้าเรี ยนให้เพียงพอ
2. จัดปฐมนิ เ ทศทัQง ในระดับ มหาวิท ยาลัย คณะ และสาขาวิช า จัดประชุ ม ผูป้ กครอง จัด ระบบ
การศึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที=ปรึ กษาจากสาขาวิชาและคณะดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผสู ้ อน และ
ผูป้ กครองในกรณี ที=มีปัญหา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ระดับชัD นปี
2555
2556
2557
2558
ชัQนปี ที= 1
40
40
40
40
ชัQนปี ที= 2
40
40
40
ชัQนปี ที= 3
40
40
ชัQนปี ที= 4
40
รวมจํานวนนักศึกษา
40
80
120
160
คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา
40
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนีQ
รายการ
งบประมาณ (บาท)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
1.งบประมาณเงินรายได้
- ค่า FTES ต่อปี
800
800
800
800
- ค่าหัวจริ งต่อเทอม
800
800
800
800
จํานวนนักศึกษา ป.ตรี (คน)
40
40
40
40
96,000
192,000 288,000 384,000
รวม
2. งบประมาณรายจ่ าย
- ค่าหัวจริ งต่อปี
3,000
3,000
3,000
3,000
- จํานวนนักศึกษา ป. ตรี (คน)
40
40
40
40
120,000 240,000 360,000 480,000
รวม
216,000 432,000 648,000 864,000
รวมงบประมาณทัDงหมด
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัQนเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื= อสิ= งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื= อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื= อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื= อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
อื=นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
นักศึกษาที=เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื=นมาก่อน หรื อเคยศึกษานอกระบบ หรื อมีประสบการณ์
หรื อ เคยศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เมื= อเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รนีQ สามารถเที ย บโอนหน่ วยกิ ตได้โ ดยหลัก เกณฑ์
ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการเทียบ
โอนผลการเรี ยน พ.ศ.2553
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิตโดยมีสัดส่ วนหน่วย
กิต แต่ละหมวดวิชาดังต่อไปนีQ
1) หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป ไม่ น้อยกว่ า
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื= อสาร
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มวิชาเนืQอหา
- วิชาแกน
- วิชาเนืQ อหาบังคับ
- วิชาเนืQ อหาเลือก
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

97 หน่ วยกิต
83 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
44 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป ไม่ น้อยกว่ า
ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื( อสาร ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า
บังคับเรียน
1500301
ภาษาไทยเพื=อการสื= อสาร
Thai for Communication
1500303
ภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสาร 1
English for Communication 1
เลือกเรี ยนจากวิชาต่ อไปนีไD ม่ น้อยกว่ า
1500304
ภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสาร 2
English for Communication 2
1500310
ภาษาจีนเพื=อการสื= อสาร
Chinese for Communication
1500311
ภาษาญี=ปุ่นเพื=อการสื= อสาร
Japanese for Communication
1500313
ภาษามาเลย์เพื=อการสื= อสาร
Malay for Communication
1500314
ภาษาเกาหลีเพื=อการสื= อสาร
Korean for Communication
1500315
ภาษาพม่าเพื=อการสื= อสาร
Burmese for Communication
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า
บังคับเรียน
2500309
เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง
Moral Principles Leading to Self Sufficiency
เลือกเรี ยนจากวิชาต่ อไปนีไD ม่ น้อยกว่ า
1500305
สารสนเทศเพื=อการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills and Research
1510313
ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religion
2000302
สุ นทรี ยภาพของชีวิต
Aesthetic of Life

มคอ.2

30 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
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2000306
2500301

ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
Art in Daily Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development

ค. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า
บังคับเรียน
2500308
การศึกษาเพื=อพัฒนาท้องถิ=น
Study for Local Development
เลือกเรี ยน จากวิชาต่ อไปนีไD ม่ น้อยกว่ า
2500302
วิถีไทย
Thai Living
2500303
วิถีโลก
Global Living
2500304
มนุษย์กบั สิ= งแวดล้อม
Man and Environment
2500305
มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
2500306
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
2500307
สันติศึกษา
Peace Studies
2500310
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life
ง. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ เรี ยนไม่ น้อยกว่ า
บังคับเรียน
4000306
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4000307
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื=อชีวิต
Information Technology for Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1.

เลือกเรี ยนจากวิชาต่ อไปนีไD ม่ น้อยกว่ า
1000308
กีฬาและการออกกําลังกายเพื=อสุ ขภาพ
Sports and Exercise for Health
4000305
วิทยาศาสตร์ เพื=อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000309
ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
4000311
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
Reproductive Health
4000312
อาหารและโภชนาการเบืQองต้น
Introduction to Food and Nutrition
4000313
วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิ=น
Local Science
4000314
วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
Earth System Science
4000315
สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
Chemicals and Drugs in Daily Life
4000316
สิ= งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
Environment in Daily Life
4000317
พืชพรรณเพื=อชีวิต
Plant for Life
4000318
เกษตรเพื=อคุณภาพชีวิต
Agriculture for Quality of Life
4000319
สุ ขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
Mental Health in Daily Life
หมวดวิชาเฉพาะไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มวิชาเนือD หา
2.1.1 วิชาแกน
4131005
ฟิ สิ กส์พQืนฐาน
Fundamental Physics
4131006
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พQืนฐาน
Fundamental Physics Laboratory

มคอ.2
3 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
97 หน่ วยกิต
19 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)

มคอ.2
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4211101
4211102
4211103
4211104
4331101
4331102
4571201

เคมี 1
Chemistry I
ปฏิบตั ิการเคมี 1
Chemistry Laboratory I
เคมี 2
Chemistry II
ปฏิบตั ิการเคมี 2
Chemistry Laboratory II
ชีววิทยาพืQนฐาน
Fundamental Biology
ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืQนฐาน
Fundamental Biology Laboratory
คณิ ตศาสตร์ พQืนฐาน
Fundamental Mathematics

2.1.2 วิชาเนือD หาบังคับ
4412701
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
English for Rubber and Polymer Technology
4003001
วิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์
Research Methodology in Science
4212501
เคมีอินทรี ย ์ 1
Organic Chemistry I
4212502
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
4411101
ยางธรรมชาติ
Natural Rubber
4411102
สารเติมแต่งสําหรับยาง
Rubber Additives
4412101
เทคโนโลยีนQ าํ ยาง
Latex Technology
4412102
ยางสังเคราะห์
Synthetic Rubbers

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
44 หน่ วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
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4412103
4412104
4412105
4412201
4413201
4413202
4413203
4414601
4414602
4571401
4581101

กระบวนการแปรรู ปยาง
Rubber Processing
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 1
Rubber Technology Laboratory I
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 2
Rubber Technology Laboratory II
เคมีเชิงฟิ สิ กส์สาํ หรับพอลิเมอร์
Physical Chemistry for Polymers
เคมีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry Laboratory
ฟิ สิ กส์พอลิเมอร์
Polymer Physics
วิจยั ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
Research in Rubber and Polymer Technology
สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
Seminar in Rubber and Polymer Technology
แคลคูลสั 1
Calculus I
หลักสถิติ
Principles of Statistics

2.1.3 วิชาเนือD หาเลือก ไม่ น้อยกว่ า
กลุ่ม ก. เลือกเรี ยนจากวิชาต่ อไปนีไD ม่ น้อยกว่ า
4212201
เคมีวเิ คราะห์ 1
Analytical Chemistry I
4212202
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry Laboratory I
4213501
สเปกโทรสโกปี สําหรับเคมีอินทรี ย ์
Spectroscopy of Organic Chemistry

มคอ.2
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
1(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20 หน่ วยกิต
14 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)

มคอ.2
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4412106
4413101
4413102
4413103
4413104
4413204
4413205
4413206
4413401
4413402
4414101
4414102
4414103
4414104
4414301
4661401

การทดสอบยางทางฟิ สิ กส์
Physical Testing of Rubbers
ฟิ สิ กส์ของยาง
Rubber Physics
เคมียาง
Rubber Chemistry
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 3
Rubber Technology Laboratory III
ผลิตภัณฑ์ยาง
Rubber Products
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Polymer Technology
เทคโนโลยีพลาสติก
Plastic Technology
การวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
Polymer Characterization
เคมีของคอลลอยด์
Colloid Chemistry
สมบัติของสสารและรี โอโลยี
Properties of Matter and Rheology
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ยางและสารเติมแต่งสําหรับยาง
Rubbers and Rubber Additives Analysis Laboratory
ยางเชิงประกอบ
Rubber Composites
ยางผสม
Rubber Blends
การเสื= อมสภาพของยางและการทําให้คงสภาพ
Rubber Degradations and Stabilizations
กาวและการติดประสาน
Adhesives and Adhesion
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

3(2-3-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

17

มคอ.2

กลุ่ม ข. เลือกเรียนจากวิชาต่ อไปนีไD ม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
4112401
อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2-5)
Electronics I
4414302
การบริ หารจัดการโรงงาน
2(2-0-4)
Industrial management
6001101
เขียนแบบวิศวกรรม
2(1-3-4)
Engineering Drawing
6012102
การศึกษาการทํางานในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Work Study
6013104
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety Management
6013205
การจัดการผลิตและปฏิบตั ิการ
3(3-0-6)
Production and Operation Management
6013208
ระบบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Standard and Quality System
6014101
การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Plant Design and Layout
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
3563110
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
3591105
เศรษฐศาสตร์ ทว=ั ไป
General Economics

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
8 หน่ วยกิต
ให้ เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ(ง ต่ อไปนีD
แบบที( 1
4414501
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2(90)
Preparation for Experience in Rubber and Polymer Technology
4414502
การฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
6(320)
Field Experience in Rubber and Polymer Technology

มคอ.2
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แบบที( 2
7000390
7000490

การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

2(90)
6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ย นรายวิช าใด ๆ ที= เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย โดยไม่ ซQ ํา กับ รายวิช าที= เคยเรี ย น
มาแล้วและต้องไม่ เป็ นรายวิช าที= ก าํ หนดให้เรี ยนที= ไ ม่นับ หน่ วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสํา เร็ จของ
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
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มคอ.2

ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหน่วยกิตที=ใช้ในหลักสู ตร
เลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก เช่น 4411101
เลขรหัส 3 ตัวแรก
หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขรหัสตัวที= 4
หมายถึง ชัQนปี หรื อระดับความยากง่าย
เลขรหัสตัวที= 5
หมายถึง ลักษณะเนืQอหาวิชา
เลขรหัสตัวที= 6,7
หมายถึง ลําดับก่อนหลัง
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนืQอหาวิชา
ชัQนปี หรื อระดับความยากง่าย
หมวดวิชาและหมู่
เลขรหัสตัวที= 5 ได้จดั ลักษณะเนืQอหาวิชาไว้ดงั นีQ
1. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียาง
2. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3. วิศวกรรมเคมี
4. วัสดุ พอลิเมอร์
5. การฝึ กประสบการณ์อาชีพ
6.โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจยั
7. กลุ่มภาษาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต
ตัวอย่ างเช่ น 3(3-0-6)
เลขตัวที= 1
หมายถึง
เลขตัวที= 2
หมายถึง
เลขตัวที= 3
หมายถึง
เลขตัวที= 4
หมายถึง

441-1-441-2-441-3-441-4-441-5-441-6-441-7--

จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนชัว= โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จํานวนชัว= โมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
จํานวนชัว= โมงศึกษาด้วยตัวเองต่อสัปดาห์

มคอ.2
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที( 1 ภาคการศึกษาที( 1
หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป
รหัสวิชา
ชื( อวิชา
กลุ่มวิชาภาษาและการสื= อสาร 1500301 ภาษาไทยเพื=อการสื= อสาร
กลุ่มวิชาภาษาและการสื= อสาร 1500303 ภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสาร 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
4211101 เคมี 1
วิชาแกน
4211102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
วิชาเนืQอหาบังคับ
4571201 คณิ ตศาสตร์ พQืนฐาน
วิชาเนืQอหาบังคับ
4411101 ยางธรรมชาติ
รวมหน่ วยกิต

ปี ที( 1 ภาคการศึกษาที( 2
หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป
รหัสวิชา
ชื( อวิชา
กลุ่มวิชาภาษาและการสื= อสาร xxxxxxx เลือกเรี ยน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxxxxxx เลือกเรี ยน
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
4131005 ฟิ สิ กส์พQืนฐาน
วิชาแกน
4131006 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พQืนฐาน
วิชาแกน
4211103 เคมี 2
วิชาแกน
4211104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
วิชาแกน
4331101 ชีววิทยาพืQนฐาน
วิชาแกน
4331102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืQนฐาน
วิชาเนืQอหาบังคับ
4411102 สารเติมแต่งสําหรับยาง
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16

หน่ วยกิต
3
3
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
21

21

หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาเนืQอหาบังคับ

ปี ที( 2 ภาคการศึกษาที( 1
รหัสวิชา
ชื( อวิชา
2500308 การศึกษาพัฒนาท้องถิ=น
4000306 การคิดและการตัดสิ นใจ

4212501
4212502
4412103
4412101
4412104
4571401

เคมีอินทรี ย ์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
กระบวนการแปรรู ปยาง
เทคโนโลยีนQ าํ ยาง
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 1
แคลคูลสั 1
รวมหน่ วยกิต

ปี ที( 2 ภาคการศึกษาที( 2
รหัสวิชา
ชื( อวิชา
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื=อชีวิต

หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxxxxxx เลือกเรี ยน
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืQอหาบังคับ
4412701 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์
วิชาเนืQอหาบังคับ
4412201 เคมีเชิงฟิ สิ กส์สาํ หรับพอลิเมอร์
วิชาเนืQอหาบังคับ
4413201 เคมีพอลิเมอร์
วิชาเนืQอหาบังคับ
4413202 ปฏิบตั ิการเคมีพอลิเมอร์
เนืQอหาเลือก
xxxxxxx เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

มคอ.2

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
20

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3
20

มคอ.2

หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาเนืQอหาเลือก
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาวิทยาการจัดการ
วิชาเนืQอหาเลือก

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืQอหาบังคับ
วิชาวิทยาการจัดการ
วิชาเนืQอหาเลือก
วิชาเลือกเสรี

22

ปี ที( 3 ภาคการศึกษาที( 1
รหัสวิชา
ชื( อวิชา
xxxxxxx เลือกเรี ยน

4412102
4412105
4413203
4581101
3591105
xxxxxxxx

ยางสังเคราะห์
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 2
ฟิ สิ กส์พอลิเมอร์
หลักสถิติ
เศรษฐศาสตร์ ทว=ั ไป
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
รวมหน่ วยกิต

ปี ที( 3 ภาคการศึกษาที( 2
รหัสวิชา
ชื( อวิชา
4003001 วิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์
3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
xxxxxxxx เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
xxxxxxxx เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5
21

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
12
3
20

23

หมวดวิชาเฉพาะ
เนืQอหาบังคับ
เนืQอหาบังคับ
เนืQอหาบังคับ

หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเสรี

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืQอหาบังคับ

หมายเหตุ

ปี ที( 4 ภาคการศึกษาที( 1
รหัสวิชา
ชื( อวิชา
4414601 วิจยั ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4414602 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4414501 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ฯ
หรื อ
หรื อ
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
xxxxxxx

เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
รวมหน่ วยกิต

ปี ที(
รหัสวิชา
4414502
หรื อ
7000490

4 ภาคการศึกษาที( 2
ชื( อวิชา
การฝึ กประสบการณ์ ฯa
หรื อ
สหกิจศึกษาb
รวมหน่ วยกิต

a

สําหรับนักศึกษาที=ไม่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
b
สําหรับนักศึกษาที=เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิ บายรายวิชา (ภาคผนวก ข)

มคอ.2

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(1-2-3)
2(90)
2(90)
3
9

หน่ วยกิต
6(320)
6(640)
6

มคอ.2
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3.2 ชื( อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
1.

2.

3.

ชื=อ – สกุล

ตําแหน่งทาง คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา
วิชาการ
นายพิพฒั น์ ลิมปนะพิทยาธร
อาจารย์
Ph.D. Polymer Science and
x-xxxx-xxxxx-xx-x
Technology
M.Sc. Polymer Engineering
and Technology
วท.บ. เคมีการยาง
นายวัชริ นทร์ สายนํQาใส
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายพลพัฒน์ รวมเจริ ญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

อาจารย์

วท.ม.

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

วท.บ.

เทคโนโลยียาง

Ph.D.

Polymerization
Engineering
วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์
เคมีอุตสาหกรรม

วท.ม.
วท.บ.
4.

นายรัฐพงษ์ หนูหมาด
1910600004287

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

5.

นางสุ ภาพร สุ ขจันทร์
3900700134511

ผูช้ ่วย
วท.ม.
ศาสตราจารย์
วท.บ.

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์
เคมี
เคมีศึกษา

สถาบันที=สาํ เร็ จการศึกษา

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
Manchester Metropolitan 24
24
24
24
University, UK
Manchester Metropolitan
University, UK
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
University of Leeds, UK 24
24
24
24
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

24

24

24

24

25

มคอ.2

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
1.

2.

3.

ชื=อ – สกุล

ตําแหน่งทาง คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา
วิชาการ
นายพิพฒั น์ ลิมปนะพิทยาธร
อาจารย์
Ph.D. Polymer Science and
x-xxxx-xxxxx-xx-x
Technology
M.Sc. Polymer Engineering
and Technology
วท.บ. เคมีการยาง
นายวัชริ นทร์ สายนํQาใส
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายพลพัฒน์ รวมเจริ ญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

อาจารย์

วท.ม.

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

วท.บ.

เทคโนโลยียาง

Ph.D.

Polymerization
Engineering
วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์
เคมีอุตสาหกรรม

วท.ม.
วท.บ.
4.

นายรัฐพงษ์ หนูหมาด
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

5.

นางสุ ภาพร สุ ขจันทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูช้ ่วย
วท.ม.
ศาสตราจารย์
วท.บ.

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์
เคมี
เคมีศึกษา

สถาบันที=สาํ เร็ จการศึกษา

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
24
24
24
Manchester Metropolitan 24
University, UK
Manchester Metropolitan
University, UK
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
University of Leeds, UK 24
24
24
24
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

24

24

24

24

มคอ.2
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ชื=อ-นามสกุล
1 นางสาวจิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
2

นางสาวจรี รัตน์ สําราญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่งวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชาเอก
Polymer Science and
Technology

อาจารย์

ปร.ด.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์
SCIENCE DES
MATERIAUX, Université
du Maine

Docteur de l'Université du Maine

4. องค์ ประกอบเกีย( วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พหรือสหกิจศึกษา)
หลักสู ตรได้กาํ หนดรายวิชาเกี= ยวกับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พเพื=อให้บณ
ั ฑิ ตที= จบการศึ กษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าการทํางานจริ ง โดยแบ่งเป็ นรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ และ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในกลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนีQ
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา มีดงั นีQ
1) มีความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการณ์ สามารถบูรณาการความรู ้ที=เรี ยน
มาเพื=อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะการทํางานมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื=นได้ดี
3) มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม และบุคลิกภาพ อันจะส่ งผลให้เกิดการทํางานที=มี
ประสิ ทธิ ภาพได้
4) มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5) มีความคิดริ เริ= ม สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก
4.2 ช่ วงเวลา
ปี ที= 4 ภาคการศึกษาที= 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ระยะเวลาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว= โมง หรื อฝึ กสหกิจศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 640
ชัว= โมง
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มคอ.2

5. ข้ อกําหนดเกี(ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนต้องทํางานวิจยั คนละ 1 เรื= อง และต้องเป็ นหัวข้อที=เกี=ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ ด้านใดด้านหนึ=ง โดยจะต้องจัดทํารายงานที=ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบ และระยะเวลาที=หลักสู ตร
กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
งานวิจยั ที=นกั ศึกษาสนใจ ต้องผ่านการค้นคว้า เขียนเค้าโครงวิจยั ปฏิบตั ิการวิจยั เขียนรายงานวิจยั
นําเสนอผลงานวิจยั โดยตัQงอยูบ่ นพืQนฐานการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ซึ= งงานวิจยั ดังกล่าวต้องสามารถอธิ บาย
ทฤษฎี งานวิจยั ที=เกี=ยวข้องที=นาํ มาใช้ในการทําวิจยั ได้ และเป็ นงานวิจยั ที=สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาที=
กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถนําความรู ้มาใช้ในการทําวิจยั มีความเชี=ยวชาญในการใช้เครื= องมือในการทําวิจยั
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื=น และสามารถเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะได้
5.3 ช่ วงเวลา
ปี ที= 4 ภาคการศึกษาที= 1
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว= โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี=ยวกับ
งานวิจยั ทางเวปไซต์ และปรับปรุ งให้ทนั สมันเสมอ อีกทัQงมีตวั อย่างงานวิจยั ให้ศึกษา และรู ปแบบในการ
เขียนงานวิจยั
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํางานวิจยั โดยอาจารย์ที=ปรึ กษาและประเมินผลจากรายงานที=
ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนําเสนอโครงร่ างงานวิจยั และจัดสอบการนําเสนอ
ผลงานวิจยั โดยมี คณะกรรมการหลักสู ตรเป็ นกรรมการสอบ โดยนักศึ กษาคณาจารย์ภายนอกหลักสู ตร
สามารถร่ วมฟังได้
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หมวดที( 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ถ่อมตนและทําหน้าที=เป็ น
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2) มีความรู ้พQืนฐานในศาสตร์ที=เกี=ยวข้องทัQงภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับสูง
3) มีความรู ้ทนั สมัย ใฝ่ รู ้ และมีความสามารถพัฒนา
ความรู ้ เพื=อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- สอดแทรกในการจัดการเรี ยนการสอน
- จัดการเรี ยนการสอนที=เหมาะสม
- จัดกิจกรรมฝึ กทักษะการบูรณาการความรู ้
- จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอกสถานที=

- จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทํางานเป็ นกลุ่ม
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรี ยนการสอน
4) มีระเบียบวินยั
- ปลูกฝังลักษณะนิสยั ในการทํากิจกรรมหรื องานที=มอบหมาย
ในการเรี ยนการสอนแต่ละเนืQ อหา
5) ความรับผิดชอบ
- บูรณาการกับการเรี ยนการสอนตามเนืQอหา
- จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รี ยน
6) รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถติดต่อ
- จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทํางานเป็ นกลุ่ม
สื= อสารกับผูอ้ ื=นได้เป็ นอย่างดี
- จัดการเรี ยนการสอนโดยเสริ มการค้นคว้าอิสระในทุกวิชา
7) คิดเป็ น ทําเป็ น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็ น - จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทํางานเป็ นกลุ่ม
ระบบและเหมาะสม
- เสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการสอนทุกวิชา
8) มีความสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื=น มีทกั ษะการบริ หาร - จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทํางานเป็ นกลุ่ม
จัดการและทํางานเป็ นหมู่คณะและรับผิดชอบ
9) การบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
- ให้นกั ศึกษาผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรี ยน
ตํารวจตระเวนชายหรื อโรงเรี ยนที=ตอ้ งการพัฒนาเป็ นพิเศษ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที= และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื=อพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เสี ยสละและซื= อสัตย์
3. เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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4. ให้เกียรติ มีสัมมาคารวะและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื=น ตลอดจนเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน
และศักดิ…ศรี ความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ื=น
5. มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการดํารงชีพ และมีความสามารถในการจัดการกับปั ญหาด้านจริ ยธรรม
6. มีความตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
7. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ=นของตนและมีจิตอาสาในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ= งแวดล้อม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ชีQแจงทําความเข้าใจกับนักศึกษาเกี=ยวกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม โดย
การสอดแทรกในการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
2. จัดทํารายละเอียดวิชา (มคอ.3) โดยระบุการจัดกิจกรรมบูรณาการสอดแทรกการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมในการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
3. ดําเนินการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมตามแผนที=กาํ หนดใน มคอ.3 แต่ละวิชา
4. ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทัQงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นเพื=อพัฒนา/ปรับปรุ งกิจกรรมที=จดั เพื=อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทัQงในและนอกห้องเรี ยน
2. ประเมินจากผลงานที=มอบหมายที=แสดงถึงการมีคุณธรรม จริ ยธรรมด้านที=พฒั นาในรายวิชา
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิชาพืQนฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ อย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ
2. มีความรู ้ความเข้าใจศาสตร์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ทัQงภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิอย่าง
ครอบคลุมและเป็ นระบบ
3. มีความรู ้ความเข้าใจความรู ้ที=เกิดจากการบูรณาการในศาสตร์ ต่าง ๆ ที=เกี=ยวข้อง
4. มีความรู ้ในกระบวนการวิจยั เพื=อการแก้ปัญหา และการต่อยอดองค์ความรู ้ในงาน
5. ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจยั ที=เกี=ยวข้องในสาขาวิชาเพื=อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที=เปลี=ยนแปลงไป
6. สามารถใช้ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และการแก้ปัญหาในงานได้
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2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. เน้นการเรี ยนการสอน ที=ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง และมีส่วนร่ วม
2. ใช้ระบบการเรี ยนการสอนที=หลากหลาย ทัQงการบรรยาย การอภิปราย การใช้ปัญหาเป็ น
พืQนฐานเพื=อกระตุน้ การค้นคว้าและวิเคราะห์
3. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานที=จริ ง ทัQงการเรี ยนการสอนในชัQนเรี ยนและนอกชัQนเรี ยน
4. จากแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและการศึกษาดูงานนอกสถานที=
5. จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูเ้ ชี=ยวชาญจากภายนอกและมีประสบการณ์ตรง
6. จัดให้มีรายวิชาการวิจยั เฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เพื=อให้นกั ศึกษาบูรณาการ
ความรู ้ทQ งั ในส่ วนของความรู ้พQืนฐานและความรู ้ทางวิชาชี พควบคู่กนั
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสั มฤทธิIทางการเรี ยนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้ านต่ าง ๆ ดังนีD คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิการ และการสอบปากเปล่า
3. การสอบระหว่างภาคเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
4. การจัดทํารายงาน และการนําเสนองานในชัQนเรี ยน
5. การสังเกตการทํางานที=มอบหมายทัQงรายกลุ่มและเดี=ยว
6. การจัดทําและการนําเสนอ โครงงานวิจยั เฉพาะทาง
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี=ยวกับหลักและกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริ ง การทําความเข้าใจ และ
การประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที=หลากหลาย
2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วถิ ีทางปั ญญาในการดํารงชีวติ การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื=อใช้ในการแก้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ
สิ= งแวดล้อม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดํารงชีวติ ได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู ้ทางทฤษฎี ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจในองค์
ความรู ้ทางวิชาชีพและด้านอื=นๆ เพื=อนําไปใช้ในการป้ องและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ ไปสู่ การฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
และปฏิบตั ิงานจริ งตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดระบบการสอนที=เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปั ญหาทัQงใน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เช่น การทดลองปฏิบตั ิการ การอภิปราย การทําโครงการ และกรณี ศึกษา
2. จัดวิธีการสอนที=หลากหลาย เช่น การค้นคว้าข้อมูล การนําเสนองาน การทํางานกลุ่ม
3. ฝึ กให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้และสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ในหลักการตามเนืQอหาสาระในวิชาที=เรี ยนให้
สื บค้นข้อเท็จจริ ง และฝึ กประเมินตัดสิ นใจโดยอาศัยข้อมูลหลากหลายแหล่ง เพื=อนําไปแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ
ในสังคม
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ตรวจแบบฝึ กหัดและงานที=มอบหมาย
2. สังเกตการณ์ถาม-ตอบในห้องเรี ยน
2.4 ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี= ยวกับบทบาทหน้าที=และความรับผิดชอบของตนเองและผูอ้ ื= นในการ
ทํางานและการอยูร่ ่ วมกัน และในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื=อง
2. ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบ การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื=น การเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื=อง
3. สามารถสร้ างความสัมพันธ์ที=ดี มีความรับผิดชอบ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื=น เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที=ดี
แสดงออกถึ งภาวะผูน้ าํ ในสถานการณ์ ที= ไม่ ชัดเจน วิเคราะห์ และแก้ปั ญหากลุ่ มได้ย่างสร้ างสรรค์และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4. สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื=อง
5. มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนด้วยความเข้าใจและเป็ นมิตร
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. กําหนด/วางแผนการสอนเพื=อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
2. ชีQแจงทําความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนเรี ยน
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาได้ร่วมคิด ร่ วมวิเคราะห์ ร่ วมอภิปราย ร่ วมมือกันทํางาน
กลุ่มตามที=มอบหมาย มุ่งเน้นความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สังเกตความร่ วมมือในการทํางานกลุ่ม พฤติกรรมการร่ วมกิจกรรมในการเรี ยน
2. ตรวจและให้นาํ เสนอรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการกลุ่ม หน้าชัQนเรี ยนตามที=ได้รับ
มอบหมาย
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี= ย วกับ การใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติพQืนฐาน เพื=อการสื= อสาร การเรี ยนรู ้ การเก็ บรวบรวมและนํา เสนอข้อมู ล และการ
แก้ปัญหาในการดํารงชีวติ และการจัดการเรี ยนการสอน
2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิ ตศาสตร์ และ
สถิ ติพQื นฐาน ในการสื= อสาร การเรี ย นรู ้ การเก็ บ รวบรวมและนํา เสนอข้อมู ล และการแก้ปั ญหาในการ
ดํารงชีวติ และการจัดการเรี ยนการสอน
3. สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิ ตศาสตร์ และสถิติพQืนฐาน ใน
การสื= อสาร การเรี ยนรู ้ การเก็บรวบรวมและนําเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการดํา รงชี วิตและการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที= เ น้ น ให้ ผู ้เ รี ย นได้ฝึ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื=อสามารถแปลความหมายข้อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
2. การจัดประสบการณ์ เรี ย นรู ้ ที= ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นได้เลื อกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื= อสารทัQงการพูด การฟัง และการเขียนระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูอ้ ื=นที=เกี=ยวข้อง
3. จัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนให้ นัก ศึ ก ษา ได้ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า สื บ ค้น ข้อมู ล
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูล เพื=อนํามาวิเคราะห์ อภิปรายร่ วมกัน
4. ให้นกั ศึกษานําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า หน้าชัQนเรี ยน จัดทํารายงานสรุ ปความรู ้ ที=ได้รับและ
นําเสนอแนวทางการประยุกต์ความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้/แก้ปัญหาในชี วิตประจําวันโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากหลายด้าน โดยให้ความสําคัญในด้านต่างๆ คือ
1. การประเมินจากความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และอภิปรายงานได้อย่างเหมาะสม
2. สังเกตการณ์ อภิปรายกลุ่ม การนําเสนอความคิดเห็ นในขณะเรี ยน และการนําเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้า หน้าชัQนเรี ยน
3. การประเมินทักษะการพูดในการนําเสนอผลงานและทักษะการนําเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
3. แผนทีแ( สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนีQ
1. หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื= อสัตย์สุจริ ต
(2) ซื= อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื=น รวมทัQงเคารพในคุณค่าและศักดิ…ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที=เป็ นพืQนฐานชีวติ ในเนืQอหาวิชาที=ศึกษา
(2) มีความรอบรู ้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที=ศึกษา รวมทัQงความเข้าใจหลักการประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ
(3) สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ื=นได้ตรงตามความต้องการ
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
(5) สามารถบูรณาการความรู ้ในที=ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื=น ๆ ที=เกี=ยวข้อง
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3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื=อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพื=อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ=มมากขึQน
(4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี=ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ที=จะบรรลุเป้ าหมายที=
กําหนด
(5) มีทกั ษะวิธีคิดแก้ไขปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการได้
(6) สามารถประยุก ต์ใ ช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรมที= เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื=น
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผอู ้ ื=น
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที= และความรับผิดชอบ
(4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื=อง
(5) มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(6) มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรื อองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการดําเนินชีวติ และปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื= อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และวาระ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื= อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถใช้ความรู ้พQนื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั
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แผนทีแ( สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดศึกษาทัว( ไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้
1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื(อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

1 หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป 30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื(อสาร 9 หน่ วยกิต
1500301 ภาษาไทยเพื=อการสื= อสาร
1500303 ภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสาร 1
1500304 ภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสาร 2
1500310 ภาษาจีนเพื=อการสื= อสาร
1500311 ภาษาญี=ปุ่นเพื=อการสื= อสาร
1500313 ภาษามาเลย์เพื=อการสื= อสาร
1500314 ภาษาเกาหลีเพื=อการสื= อสาร
1500315 ภาษาพม่าเพื=อการสื= อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
1500305 สารสนเทศเพื=อการศึกษาค้นคว้า
1510313 ปรัชญาและศาสนา

มคอ.2

มคอ.2
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2000302 สุนทรี ยภาพของชีวติ
2000306 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
2500308 การศึกษาเพื=อพัฒนาท้องถิ=น
2500302 วิถีไทย
2500303 วิถีโลก
2500304 มนุษย์กบั สิ= งแวดล้อม
2500305 มนุษย์กบั สังคม
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง
2500307 สันติศึกษา
2500310 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 9 หน่ วยกิต
4000306 การคิดและการตัดสิ นใจ
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื=อชีวติ
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื=อสุขภาพ
4000305 วิทยาศาสตร์เพื=อคุณภาพชีวติ

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื(อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

มคอ.2

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

4000309
4000311
4000312
4000313
4000314
4000315
4000316
4000317
4000318
4000319

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

มคอ.2
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื(อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

ชีวติ กับพลังงาน
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
อาหารและโภชนาการเบืQองต้น
วิทยาศาสตร์ทอ้ งถิ=น
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
สิ= งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
พืชพรรณเพื=อชีวติ
เกษตรเพื=อคุณภาพชีวติ
สุขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน

มคอ.2

มคอ.2
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3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนือD หา (วิชาแกน)
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื= อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ื=น
5) มีจิตสาธารณะ
2. ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฏีทางด้านวิทยาศาสตร์
2) มีความรู ้พQืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ที=จะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิง= ด้านวิทยาศาสตร์
4) มีความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที=จะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที=
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื=อการนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื=นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที=ดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื=อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหาและการนําข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะในการสื= อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทัQงการเลือกใช้
รู ปแบบการสื= อสารได้อย่างเหมาะสม
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3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื=น เพื=อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็ น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

มคอ.2

มคอ.2
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แผนทีแ( สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาแกน (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1
1.1 วิชาแกน
บังคับเรียน 19 หน่ วยกิต
4131005 ฟิ สิ กส์พQืนฐาน
4131006 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พQืนฐาน
4211101 เคมี 1
4211102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
4211103 เคมี 2
4211104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
4331101 ชีววิทยาพืQนฐาน
4331102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืQนฐาน
4571201 คณิ ตศาสตร์ พQืนฐาน

2

3

4

2. ด้ านความรู้

5

1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ และการสื( อสาร

1

1

1

2

3

2

3

2

3

4





มคอ.2
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มคอ.2

2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนือD หาบังคับและเนือD หาเลือก
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าด้านคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื= อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื=น รวมทัQงเคารพในคุณค่าและศักดิ…ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี=ยวกับหลักการและทฤษฎีที=สาํ คัญในเนืQอหาที=ศึกษา
(2) มีความรอบรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาที=ศึกษา เพื=อเล็งให้เห็นการเปลี=ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาที=ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื=น ๆ ที=เกี=ยวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและมีเหตุผล
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื=อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื= อสารทัQงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทัQงใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีQนาํ สังคมในประเด็นที=เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของ และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ= มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทQ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวมพร้อมทัQง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัQงของตนเองและของกลุ่ม

มคอ.2
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(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทQ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื= อง

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื= องมือที=จาํ เป็ นที=มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที=เกี=ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาที=เกี=ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื= อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัQงปากเปล่าและการเขียน พร้อมทัQงเลือกใช้รูปแบบของสื= อ
การนําเสนอได้อย่างเหมาะสม

43

มคอ.2

แผนทีแ( สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปัญญา

1

1

รายวิชา

1

2

3

4





5

6

2

3





2

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3

1

2







3

4

5

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื( อสาร

6

1

2

1.2 วิชาเนือD หาบังคับ
บังคับเรียน 44 หน่ วยกิต
4412701 ภาษาอังกฤษสําหรับ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4003001 วิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์
4212501 เคมีอินทรี ย ์ 1
4212502 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
4411101 ยางธรรมชาติ
4411102 สารเติมแต่งสําหรับยาง
4412101 เทคโนโลยีนQ าํ ยาง
4412102 ยางสังเคราะห์
4412103 กระบวนการแปรรู ปยาง
4412104 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 1
4412105 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 2




3

มคอ.2
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1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

4412201 เคมีเชิงฟิ สิ กส์สาํ หรับพอลิเมอร์
4413201 เคมีพอลิเมอร์
4413202 ปฏิบตั ิการเคมีพอลิเมอร์
4413203 ฟิ สิ กส์พอลิเมอร์
4414601 วิจยั เฉพาะทางเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์
4414602 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์
4571401 แคลคูลสั 1
4581101 หลักสถิติ
1.3 วิชาเนือD หาเลือก
เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 20 หน่ วยกิต
กลุ่ม ก. เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อปีD ไม่ น้อยกว่ า
14 หน่ วยกิต
4112401 อิเล็กทรอนิกส์ 1
4212201 เคมีวิเคราะห์ 1
4212202 ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 1

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื( อสาร
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1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

4213501 สเปกโทรสโกปี สําหรับเคมีอินทรี ย ์
4412106 การทดสอบยางทางฟิ สิ กส์
4413101 ฟิ สิ กส์ของยาง
4413102 เคมียาง
4413103 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 3
4413104 ผลิตภัณฑ์ยาง
4413204 เทคโนโลยีพอลิเมอร์
4413205 เทคโนโลยีพลาสติก
4413206 การวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะ
ของพอลิเมอร์
4413401 เคมีของคอลลอยด์
4413402 สมบัติของสสารและรี โอโลยี
4414101 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ยางและสารเติม
แต่งสําหรับยาง
4414102 ยางเชิงประกอบ
4414103 ยางผสม
4414104 การเสื= อมสภาพของยาง ฯ

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปัญญา
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4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื( อสาร
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1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

4414301 กาวและการติดประสาน
4414302 การบริ หารจัดการโรงงาน
4661401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
8 หน่ วยกิต
4414501 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4414502 การฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
7000490 สหกิจศึกษา

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื( อสาร
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2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนือD หาเลือก
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึQงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริ ยธรรม
เสี ยสละและซื= อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื=น รวมทัQงเคารพในคุณค่าและศักดิ…ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์ก
สังคมและสิ= งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริ บททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตัQงแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื=อเป็ นการปลูกฝั งให้นักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้า
ชัQนเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง กายที= เป็ นไปตามระเบี ย บของมหาวิท ยาลัย นัก ศึ ก ษาต้องมี ค วาม
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนัQนต้องฝึ กให้รู้หน้าที= ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่ มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่ ม มี
ความซื= อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื=น เป็ นต้น นอกจากนีQ อาจารย์
ผูส้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื= องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทัQงมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที=ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนัก ศึ ก ษาในการเข้า ชัQน เรี ย น การส่ ง งานตามกํา หนด
ระยะเวลามอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
(3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที=ที=ได้รับมอบหมาย
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2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ พQืนฐาน วิทยาศาสตร์ พQืนฐาน วิศวกรรมพืQนฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื=อการประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที=เกี=ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู ้และความเข้าใจเกี=ยวกับหลักการและทฤษฎีที=สาํ คัญในเนืQอหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที=ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื=นๆ ที=เกี=ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา ด้วยวิธีการที=เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื= องมือ
ที=เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปั ญหาในงานจริ ง
ได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบตั ิใน
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี= ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทัQงนีQ ให้เป็ นไปตามลัก ษณะของรายวิช า
ตลอดจนเนืQอหาสาระของรายวิชานัQนๆ นอกจากนีQ ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดู
งานหรื อเชิ ญผูเ้ ชี= ยวชาญที=มีประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื= องตลอดจนฝึ กปฏิ บตั ิ งานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ…ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที=นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงงานวิจยั ที=นาํ เสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัQนเรี ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
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(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้ มูล
ประกอบการตัดสิ นใจในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู ้ที=เกี=ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรื อต่อยอดองค์ความรู ้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสื บค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู ้เพิ=มเติมได้ดว้ ยตนเอง เพื=อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
และทันต่อการเปลี=ยนแปลงทางองค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณี ศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชัQนเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื= อสารกับกลุ่มคนที=หลากหลาย และสนทนาทัQงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้สามารถใช้ความรู ้ในสาขาวิชาชีพมาสื= อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที=เหมาะสม
(2) เป็ นผูร้ ิ เริ= ม แสดงประเด็ นในการแก้ไ ขสถานการณ์ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ทัQง ส่ วนตัวและ
ส่ วนรวมพร้ อมทัQงแสดงจุ ดยืนอย่างพอเหมาะทัQงของตนเองและของกลุ่ ม รวมทัQงให้ความช่ วยเหลื อและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีQนาํ สังคมวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ทัQงของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื=อง
(4) รู ้จกั บทบาท หน้าที= และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที=มอบหมาย ทัQงงานบุคคล
และงานกลุ่ มสามารถปรั บตัว และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื=นทัQงในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที=มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที=ตอ้ งประสานงานกับ
ผูอ้ ื=น ข้ามหลักสู ตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื=น หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนีQ
(1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื=นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที=ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที=ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที=ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว= ไป
(5) มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชัQนเรี ยน
และสังเกตจากพฤติกรรมที=แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื= อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขัQนตํ=าดังนีQ
(1) มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที=เกี=ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที=เกี=ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื= อสาร ที=ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื= อสารข้อมูลทัQงทางการพูด การเขียน การสื= อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื= องมือการคํานวณและเครื= องมือทางวิศวกรรม เพื=อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที=เกี=ยวข้องได้
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ( ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิช าต่ า งๆ ให้นัก ศึ ก ษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์ จาํ ลอง และ
สถานการณ์ เสมื อนจริ ง และนํา เสนอการแก้ปั ญ หาที= เหมาะสม เรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค การประยุก ต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื( อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํา เสนอโดยใช้ท ฤษฎี การเลื อ กใช้เ ครื= อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติที=เกี=ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บายถึ งข้อจํากัด เหตุผลในการเลื อกใช้เครื= องมือต่างๆ
การอภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆ ที=มีการนําเสนอต่อชัQนเรี ยน
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แผนทีแ( สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

1
หมวดวิชาเลือก
ด้านวิศวกรรมการจัดการ
6001101 เขียนแบบวิศวกรรม
6012102 การศึกษาการทํางานในงาน
อุตสาหกรรม
6013104 การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
6013205 การจัดการผลิตและปฏิบตั ิการ
6013208 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6014101 การออกแบบและวางผังโรงงาน
อุตสาหกรรม

2

3

4

 

2. ด้ านความรู้

5

1 2 3

 

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

5

 

1

2

3

4



5

4.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3

 





4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื( อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

1

2 3 4 5
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2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนือD หาเลือก ด้ านวิทยาการจัดการ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื=อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื=น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ= งแวดล้อม

2) มีความเพียงพอเป็ นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุม้ กัน
3) มีวนิ ยั เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรมที=มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุ รกิจ

2. ด้ านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ดา้ นบริ หารธุรกิจ
2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที=เกี=ยวข้องกับบริ หารธุรกิจทางด้าน
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญเกี=ยวกับกระบวนการบริ หารธุ รกิจ ในด้านการวางแผน
การนํา การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบตั ิการ การควบคุม และการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทัQงการ
ปรับปรุ งแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4) มีความรู้เกี=ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริ หารธุรกิจ รวมทัQงมีความ
เข้าใจสถานการณ์ที=เปลี=ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสื บค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิ ทธิภาพด้วยตนเอง เพื=อให้ได้
สารสนเทศที=เป็ นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุ รกิจ
2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู ้จากสาขาวิชาชีพที=ศึกษาและประสบการณ์ เพื=อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุ รกิจและสถานการณ์ทว=ั ไป
3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที=สอดคล้องกับสถานการณ์ ทําให้เกิดการได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันทางธุ รกิจ
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4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานเป็ นกลุ่มและมีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม แสดงภาวะผูน้ าํ สมาชิกของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
2) สามารถแสดงความคิดริ เริ= มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เอืQอต่อการแก้ไขปั ญหาของ
ทีมได้
3) มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื=องเพื=อพัฒนาตนเองและอาชีพ

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื( อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณมาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และตัดสิ นใจทางธุ รกิจและชีวติ ประจําวัน
2) สามารถสื= อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที=จาํ เป็ นต่อการทําธุรกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถสื= อสารเพื=ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรู ปแบบการพูด การเขียน ที=เหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคลที=แตกต่างกัน ทัQงที=เป็ นข้อมูลธุ รกิจและข้อมูลอื=น
4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เทคโนโลยีอื=น ๆ ไปใช้สนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุ รกิจ
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แผนทีแ( สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชากุล่มวิชาวิทยาการจัดการ (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591105 เศรษฐศาสตร์ ทว=ั ไป

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

1

2

3











2. ด้ านความรู้

4



1

2









3



3.ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4

1






2

3

5. ด้ านทักษะการ
4.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
ระหว่ างบุคคลและ
สื( อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4
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หมวดที( 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมิ นผลการศึ กษาของนักศึ กษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื= อง) พ.ศ. 2549
หมวดที= 6 การวัดและประเมินผล
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิIของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาตัวบ่งชีQ คุณภาพการศึกษา เกี=ยวกับกระบวนการทวนสอบเป็ นตัวบ่งชีQ คุณภาพ
การศึ ก ษาในองค์ป ระกอบที= 2 การเรี ยนการสอน และทํา ความเข้า ใจให้ตรงกันทัQง มหาวิทยาลัย เพื= อให้
สามารถปฏิบตั ิได้
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรื อแผนการสอนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึ กษา เพื=อให้มน=ั ใจว่าผูส้ อนหรื อผูร้ ั บผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของ
รายวิชานัQน รวมทัQงวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถ
ปฏิบตั ิได้
3. การทวนสอบในระดับหลักสู ตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 5 ปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาได้ดาํ เนิ นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึ กษาสําเร็ จการศึ กษา
อย่างต่อเนื= อง และนําผลที=ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร
รวมทัQงการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร โดยการดําเนินการ ดังนีQ
1. การได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที=สําเร็ จการศึกษา ในด้านสถานภาพของ
การทํางาน ระยะเวลาที=ได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็ จการศึกษา รายได้เฉลี=ยต่อเดือน และลักษณะงานที=ทาํ
ตรงกับสาขา
2. สํารวจความเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยการส่ งแบบสอบถามเพื=อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที=
สําเร็ จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนัQน ๆ
3. ประเมินความก้าวหน้าในตําแหน่ง ในสายงานของบัณฑิต
4. ประเมินจากสถานศึกษาอื=น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสัมภาษณ์ในระดับความพอใจในด้าน
ความรู ้ ความพร้อมและคุณสมบัติอื=น ๆ ของบัณฑิตที=จะสําเร็ จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื=อปริ ญญาที=สูงขึQนใน
สถานศึกษานัQนๆ
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5. การประเมินจากบัณฑิ ตที=ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้ อมและความรู ้ จากสาขาวิชาที=
เรี ยน รวมทัQงสาขาอื= นๆ ที=กาํ หนดในหลักสู ตร ที=เกี= ยวเนื= องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต รวมทัQงเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ดียง=ิ ขึQน
6. ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก ที=มาประเมินหลักสู ตรหรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้ อมของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื=นๆ ที=เกี=ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาองค์ความรู ้
ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ต้องมีคุณสมบัติและจะต้องผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาเงื=อนไข ดังต่อไปนีQ
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี
และปริ ญญาตรี (ต่อเนื=อง) พ.ศ. 2549 หมวดที= 9 การสําเร็ จการศึกษา
3.2 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์อื=นตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี=ยสะสมตลอดหลักสู ตรตัQงแต่ 2.00 ขึQนไปและมีระยะเวลาการศึกษาตามที=
มหาวิทยาลัยกําหนด
3.3 เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที=กาํ หนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

มคอ.2

58
หมวดที( 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 การให้เข้ารั บการอบรมตามหลักสู ตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ= งเป็ น
หลักเกณฑ์ใ ห้อาจารย์ใ หม่ทุกคนต้องข้ารั บการอบรม ให้มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี= ยวกับหลักสู ตรและการ
บริ หารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที=ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทกั ษะ
เกี=ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที=เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม และการ
สอนโดยใช้สื=อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี=เลีQ ยงทําหน้าที=ให้คาํ แนะนําและเป็ นที=ปรึ กษาในด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
1.3 การชีQแจงและแนะนําหลักสู ตร รายวิชาในหลักสู ตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารที=เกี=ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ= ง
หรื อหลายหัวข้อที=อาจารย์ใหม่มีความรู ้และถนัด เพื=อทดลองทําการสอนภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์พี=เลีQยง
หรื อประธานหลักสู ตร
1.5 การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่ วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสู ตร
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กําหนดให้อาจารย์ตอ้ งเข้ารับการอบรมเพื=อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และการประเมิ น ผล ตามความต้อ งการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลัย ซึ= ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดหลักสู ตรอบรมเพื=อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที=เกี=ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ นประจําทุกปี
(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็ นทีม ซึ= งจะส่ งเสริ มโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์ การสอน
ร่ วมกับคนอื=น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ่ วมทีมการสอน
(3) การส่ งเสริ มหรื อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี=ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ดา้ นการจัดการเรี ยนการ
สอนระหว่างอาจารย์ใ นหลัก สู ตร หรื อทํา วิจยั การเรี ย นการสอนที= ส ามารถนํา ไปเผยแพร่ ใ นการประชุ ม
วิชาการที=มีการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน( ๆ
(1) การส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมการอบรม การประชุ มสัมมนาในสาขาวิชาการหรื อวิชาชี พที=จดั
ทัQงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัQง
(2) การส่ งเสริ มให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ และการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรื อการนําเสนอปี ละ 1 เรื= อง
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หมวดที( 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรดังนีQ
1. การบริ หารหลักสู ตร
การจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดให้ทุกหลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร ซึ= งต้องทําหน้าที=ดงั นีQ
1.1 พัฒนาและปรับปรุ งเนืQอหาหลักสู ตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาในหลักสู ตร ที=มีความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที=สอน
1.3 จัดตารางการเรี ยนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึ กปฏิ บตั ิ ฝึ กภาคสนาม สหกิ จศึ กษา ตามที=
กําหนดในหลักสู ตร
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและรายวิชา
1.5 ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่ น การจัดประชุ มวิชาการ
การส่ งเสริ มการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพบัณฑิ ตตามเป้ าหมายคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที=พึงประสงค์ของ
หลักสู ตร
1.7 ติ ดตามผลหลัก สู ตร โดยศึ ก ษาจากผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย เช่ น ผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต ศิ ษ ย์เก่ า อาจารย์และ
นักศึกษาปั จจุบนั
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ประธานหลักสู ตร และคณะกรรมการประจําหลักสู ตรร่ วมกันบริ หารงบประมาณโดยการจัดทํา
แผนการใช้จ่า ยงบประมาณประจํา ปี ของหลัก สู ตร ทัQง ในส่ วนงบประมาณรายจ่ า ยและเงิ นรายได้ ทัQง นีQ
โครงการต่างๆ ในแผนงบประมาณจะดําเนิ นการไปตามลําดับ ตัวบ่งชีQ ในแผนกลยุทธ์ของหลักสู ตร และ
คณะกรรมการคอยกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน เพื=อให้มีทรัพยากรการเรี ยนการสอน
ที=เพียงพอสําหรับการดําเนินงานของหลักสู ตร
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2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม( ีอยู่เดิม
2.2.1 หนังสื อและสื( อสาระสนเทศ
1) รายการข้อมูลหนังสื อ/วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อมูลเกีย( วกับ

คอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฟิ สิ กส์
เคมี/เคมีประยุกต์
ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คหกรรมศาสตร์
สิ= งแวดล้อม
สาธารณสุ ข
การแพทย์แผนไทย/การแพทย์
แผนไทยประยุกต์
คณิ ตศาสต์และสถิติ

หนังสื อ (เล่ ม)
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
4,077
485

วารสาร (รายการ)
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
8
2

1,008
1,487
2,041
271
3,085
1,912
5,203
62

196
267
423
52
318
162
328
-

32
32
32
32
32
28
37
4

7
7
7
7
7
1
3
-

4568

677

1

2

1) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักวิทยบริ การ ได้แก่
กลุ่มสาขาทางด้ านมนุษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL
- ABI/INFORM Complete
- Education Resources Information Center (ERIC)
- Education Resources Complete

กลุ่มสาขาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ACM Digital Library
- Computer & Applied Science Computer
- American Chemical Society Journal (ACS)
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กลุ่มสหวิชา
- H.W.Wilson
- Web of Science
- ProQuest Dissertation & Theses
- Academic Search Premier
- SciVerse ScienceDirect
- SpringerLink – Journal
ฐานข้ อมูลไทยทีน( ่ าสนใจ
- Business Source Premier
- MuseGlobal
- IOP Science Extra
- Bu siness Expert Press
- BioOne
- Communication & Mass Madia Complete
- ProQuest Research Library
- eBrary
ฐานข้ อมูลเปิ ด
- Business Monitor
- สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน
- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
- Wikipedia
- Encyclopedia Britan nica Concise
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที=มีชื=อเสี ยงทัว= โลก (IR - Web)
- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR Medicinal Plants DB)
- ฐานข้อมูลงานวิจยั วว. (TISTR Research)
- Bioline International
- BioMed Central the Open Access Publisher
- Chemistry Central
- arXir
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-

AGRICOLA (AGRICultural Online Access)
AGRIS
NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations)
The Encyclopedia of Earth , EOE
Cite Seer (Scientific Literature Digital Library)
Directory of Open Access Journal (DUAS)

ฐานข้ อมูลอืน( ๆ
- IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- ฐานข้อมูลท้องถิ=น
2.2.2 เครื(องมือ และอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
ทางคณะและมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านเครื= องมือ อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ เพื=อใช้ในการ
เรี ยนการสอนทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดยมีรายการครุ ภณั ฑ์ที=อยูใ่ นความดูแลของโปรแกรมวิชา
ดังนีQ
2. เครื= องบดยางขนาด 10”x20”
1 เครื= อง
3. เครื= องบดยางขนาด 6”x12”
1 เครื= อง
4. เครื= องผสมแบบปิ ดขนาด 1 ลิตร
1 เครื= อง
5. เครื= อง Hot feed extruder
1 เครื= อง
6. เครื= องอัดเบ้าไฮโดรลิก
4 เครื= อง
7. เครื= อง Calender
1 เครื= อง
8. หม้ออบไอนํQา
1 เครื= อง
9. เบ้าพิมพ์ชิQนทดสอบยาง
10 ชุด
10. เบ้าพิมพ์ผลิตภัณฑ์ยาง
12 ชุด
11. เครื= องกวนชนิดปรับความเร็ วได้
5 เครื= อง
12. เครื= องกวนแบบแม่เหล็กไฟฟ้ าพร้อมแผ่นความร้อน
3 เครื= อง
13. เครื= องวัดความหนืดแบบ Brookfield
1 เครื= อง
14. เครื= องวัดแรงตึงผิว
1 เครื= อง
15. เครื= องวัดความเสถียรเชิงกลของนํQายาง
1 เครื= อง
16. เครื= องปั= นฟองยาง ขนาด 20 ลิตร
2 เครื= อง
17. เครื= องปั= นฟองยางขนาด 5 ลิตร
2 เครื= อง
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

เครื= องบดสารเคมี
ตูเ้ ย็นเก็บสารเคมี
ตูด้ ูดควัน
อ่างนํQาควบคุมอุณหภูมิ
ชุดสังเคราะห์พอลิเมอร์
เครื= องวัดลักษณะการสุ กตัวของยาง
เครื= องวัดความหนืดมูนนี=
เครื= องวัดพลาสติซิตี
เครื= องวัดความต้านทานต่อการสึ กหรอแบบ Akron
เครื= องทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง
เครื= องวัดความต้านทานต่อการหักงอ
ชุดวัดความต้านทานต่อการยุบตัวถาวร
เครื= องวัดความแข็งแบบพกพา
ตูอ้ บสุ ญญากาศ
ตูอ้ บธรรมดา
เครื= องอัดรี ดพลาสติกชนิดสกรู เดี=ยว
เครื= องวัดความถ่วงจําเพาะ

มคอ.2
2 เครื= อง
2 ตู ้
2 ตู ้
1 เครื= อง
1 ชุด
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง
1 เครื= อง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม( เติม
ประสานงานกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการจัดซืQอหนังสื อ และตําราที=เกี=ยวข้อง
เพื=อบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซืQอ
หนังสื อนัQน อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื= อหนังสื อ ตลอดจนสื= ออื=นๆ ที=
จําเป็ น นอกจากนีQอาจารย์พิเศษที=เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื= อ
หนังสื อ สําหรับให้หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย ฯ จัดซืQอหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื=อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารด้านบริ หารธุ รกิจและ
คณะจะต้องจัดสื= อการสอนอื=นเพื=อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื= องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื= องฉายภาพทึบแสง เครื= องเสี ยง ฯลฯ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ นความเพีย งพอของทรั พยากรคณะ/งานห้องสมุ ดของคณะ ซึ= ง จะประสานงานการ
จัดซืQ อจัดหาหนังสื อเพื=อเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรื อห้องสมุดย่อยของคณะ และทําหน้าที=ประเมินความ
เพียงพอของหนังสื อ ตํารา และต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื=อของอาจารย์ดว้ ย โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนีQ
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ท ด ล อ ง
ท รั พ ย า ก ร สื= อ ร ะ บ บ
เครื อ ข่ า ย และช่ อ งทางการ
เรี ยนรู ้ อ ย่ า งพอเพี ย ง เพื= อ
สนับ สนุ น ทัQง การศึ ก ษาใน
ห้ อ งเรี ยน นอกห้ อ งเรี ยน
และการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิ ทธิ ภาพ

การดําเนินการ
1. จัด ให้ มี ห้ อ งเรี ยน ที= มี ค วามพร้ อ มใช้ ง าน อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน
2. จัด เตรี ยมห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทดลองที= มี อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื= อ งมื อ ที= ท ัน สมัย เพี ย งพอสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา ให้
นักศึ กษาสามารถฝึ กปฏิ บตั ิ และทําการวิจยั เพื=อสร้ า ง
ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครื อข่ายและห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และ
จัดพืQนที=ให้นกั ศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หาความรู ้
เพิ=มเติมได้ดว้ ยตนเอง ด้วยจํานวนและประสิ ทธิ ภาพที=
เหมาะสม
4. จัดให้มีหอ้ งสมุดผ่านสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื=อให้บริ การ หนังสื อ ตํารา งานวิจยั และ
สื= อในรู ปแบบต่างๆ เพื=อการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตร และ
ให้นกั ศึกษาสามารถยืมไปใช้เพื=อในการเพิ=มพูนความรู ้
ให้ตนเองเพียงพอ

การประเมินผล
- จั ด ทํ า ส ถิ ติ จํ า น ว น
เครื= องมื ออุ ป ก รณ์ ต่ อ
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา และ
ชั= ว โ ม ง ก า ร ใ ช้ ง า น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
เครื= องมือต่าง ๆ
- จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า
ลงทะเบี ย นเรี ยนในวิ ช า
เรี ยนที=มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
อุปกรณ์ต่างๆ
- สถิติของจํานวน และสถิติ
การใช้ ง าน หนัง สื อ ตํา รา
เอกสาร งานวิ จ ัย และสื= อ
รู ปแบบต่าง ๆ
- ผลการสํ า รวจความพึ ง
พอใจของนักศึ กษาต่อการ
ให้ บ ริ การทรั พ ยากรเพื= อ
ก า ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ก า ร
ปฏิ บั ติ ก ารงานหนั ง สื อ
ตํารา สื= อดิจิทลั
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
1) การเตรี ยมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการเป็ นผูก้ าํ กับดูแลจํานวนอาจารย์เพื=อให้มีสัดส่ วนนักศึ กษาต่ออาจารย์
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยจะต้องระบุ
คุณสมบัติ ประสบการณ์ของอัตราอาจารย์ใหม่ หรื ออัตราอาจารย์ทดแทน
มีระบบการคัดเลือกที=โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสามารถดําเนิ นการให้เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
จัดให้มีการปฐมนิ เทศ เพื=อชีQ แจงให้เข้าใจเกี= ยวกับ ปรั ชญาวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรความ
รับผิดชอบต่อหลักสู ตร
2) การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
ผูบ้ ริ หารคณะ ผูบ้ ริ หารหลักสู ตร จัดให้มีการพัฒนาความรู ้ และทักษะแก่อาจารย์ให้ตรงความ
ต้องการของคณะ เพื=อให้อาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานในภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ โดย
ให้การสนับสนุนกิจกรรมหรื อโครงการพัฒนาอาจารย์ในทุกรู ปแบบภายใต้งบประมาณที=ได้จดั สรร ดังนีQ
2.1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน เช่น มีระบบอาจารย์พี=เลีQยง อบรมวิธีการสอน
การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจยั การวางแผนและการเขียนประมวลการสอนรายวิชา การผลิตสื= อ
ตํารา การสัมมนา เป็ นต้น
2.2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน( ๆ เช่น การให้การศึกษาดูงาน การส่ งเสริ มให้
อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการเพื=อการขอตําแหน่งทางวิชาการ ให้ทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที=คณะต้องการ
หรื อมีความจําเป็ น
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณะจัดให้มีการทํางานร่ วมกัน โดยจัดโครงสร้างองค์การของคณะเป็ นฝ่ ายต่าง ๆ เพื=อให้สอดคล้อง
กับภารกิ จหลัก เช่น ฝ่ ายวิชาการและวิจยั ฝ่ ายพัฒนานักศึกษา และฝ่ ายกิจการพิเศษ แต่ละฝ่ ายมีการแต่งตัQง
คณะกรรมการฝ่ าย เพื=อให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี=ยนความคิดเห็น ร่ วมมือกันทํางาน โดยฝ่ ายวิชาการ
จะรับผิดชอบในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
3.3 การแต่ งตัDงคณาจารย์ พเิ ศษ
มหาวิทยาลัยมี ระเบียบปฏิ บตั ิ เกี= ยวกับการแต่งตัQงอาจารย์พิเศษ ซึ= งคณะจะเป็ นผูเ้ สนอแต่งตัQงผูท้ ี= มี
คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม ตามที= ค ณะกํา หนด ได้ แ ก่ ระดับ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารทํา งานและ
ประสบการณ์ดา้ นวิชาการ ผลงานที=ประจักษ์ นอกจากนีQคณะมีนโยบายให้เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิ มาบรรยายพิเศษ
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ได้ในรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาชี พบังคับ หรื อวิชาชี พเลื อก ได้ไม่เกิ น 6 ชัว= โมง/สัปดาห์ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบรรจุอยูใ่ นแผนการสอนอย่างชัดเจน
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที=เกี=ยวข้องกับภาระงานที=รับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิม( ทักษะความรู้ เพือ( การปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุ นทุกตําแหน่ง ได้รับการอบรม สัมมนา เพื=อเพิ=มพูนความรู ้และทักษะที=คณะ
ต้องการ ทัQงนีQเพื=อให้การบริ การแก่อาจารย์เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน( ๆ แก่ นักศึกษา
คณะจัดให้มีอาจารย์ที=ปรึ กษา และระบบการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาทุ กคนอย่างเสมอภาค โดย
อาจารย์ทุ กคนจะต้องทํา หน้า ที= อาจารย์ที=ป รึ กษาและมี ช=ัวโมงให้นักศึ ก ษาเข้า พบ ไม่ น้อยกว่า 3 คาบต่ อ
สัปดาห์ ส่ วนการบริ การด้านการศึกษา นักศึกษาทุกคนสามารถติดต่อขอรับบริ การ ได้ที=สาํ นักงานคณบดี
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
ในกรณี นกั ศึ กษามี ขอ้ สงสัยเกี= ยวกับผลคะแนนและเกรด สามารถยื=นคําร้ องผ่านอาจารย์ที=ปรึ กษา
และอาจารย์ผูส้ อนต่อรองคณบดี ฝ่ายวิชาการเพื=อขอให้พิจารณาและชีQ แจงรายละเอี ยดของคะแนนให้แก่
นักศึกษา
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
เนื= องจากอุตสาหกรรมยางของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื= อง ทัQงในส่ วนของอุตสาหกรรมพืQนฐาน
เช่น โรงงานผลิตยางธรรมชาติทQ งั ในส่ วนของนํQายางข้นและยางแท่ง หรื อแม้กระทัง= โรงงานผลิตชิQนส่ วนยาน
ยนต์และอุตสาหกรรมพลาสติกนัQนก็มีการเติ บโตเช่ นกัน และในตลาดแรงงานนัQนก็ยงั คงขาดผูท้ ี=มีความรู ้
ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร์ อยูน่ ้อยมาก ดังนัQนนักศึกษาที=ผ่านการเรี ยนรู ้ ในหลักสู ตรเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ นQ ี จึงมีโอกาสที=จะได้ทาํ งานในส่ วนของงานทางด้านอุตสาหกรรมยางและพลาสติกมากขึQน
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7. ตัวบ่ งชีDผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ ประเมิน ดังนีD
ดัชนีบ่งชีDผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพื=อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที=
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนิ นการของ ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิQ นสุ ด ภาค
การศึกษาที=เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิQ นสุ ดปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที=รายงานใน มคอ.7 ปี ที=แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ=งครัQง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

2555

2556

ปี การศึกษา
2557
2558

2559
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ปี การศึกษา
ดัชนีบ่งชีDผลการดําเนินงาน
2555

2556

2557

2558

2559

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที=มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี=ยไม่ น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที=มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี=ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
เกณฑ์ ประเมิน
หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนีQ ตัวบ่งชีQ บงั คับ (ตัว
บ่งชีQที= 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชีQที=มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ย
กว่า 80% ของตัวบ่งชีQรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชีQบงั คับและตัวบ่งชีQรวมในแต่ละปี
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หมวดที( 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
การประเมินกระบวนการที=ใช้ประเมินและปรั บปรุ งกลยุทธ์การสอนที= ได้วางแผนไว้เพื=อการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยน ให้พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์
ผูส้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนว่ามีความเข้าใจในเนืQอหาของบทเรี ยนหรื อไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบคําถามในชัQนเรี ยนของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา ซึ= งเมื= อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็สามารถประเมินเบืQองต้นได้ว่า ผูเ้ รี ยนมี
ความเข้า ใจเนืQ อหาของบทเรี ย นตามวัตถุ ป ระสงค์ข องการเรี ย นหรื อไม่ หากผูเ้ รี ยนมี ค วามเข้า ใจเนืQ อหา
บทเรี ย นตํ=า กว่า เกณฑ์ ที= ก ํา หนดหรื อ ไม่ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารสอน ควรได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ
เปลี=ยนแปลงวิธีสอน เครื= องมือหรื อสื= อการสอน รวมทัQงอาจต้องจัดลําดับเนืQอหาบทเรี ยนเพื=อให้ง่ายต่อการทํา
ความเข้าใจ
การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชีQ ได้ว่าผูเ้ รี ยนมี
ความเข้าใจในเนืQอหาที=ได้สอนไปหรื อไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็สมควรหาสาเหตุ และแนวทางการสอนที=จะ
ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจง่ายขึQนและมากขึQน สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที=กาํ หนดได้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นัก ศึ ก ษาประเมิ นคุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ ทัQง ในด้านทัก ษะกลยุท ธ์ ก ารสอนความ
รับผิดชอบในการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ การชีQแจงประมวลการสอนรายวิชาการใช้สื=อ
การสอนประกอบ ทัQงนีQ ให้ทาํ ทุกรายวิชาที= เปิ ดดําเนิ นการสอน และให้สรุ ปผลการประเมินคุ ณภาพให้กบั
อาจารย์ผสู ้ อน เพื=อเป็ นข้อมูลย้อนกลับและนําไปปรับปรุ งการสอนอย่างต่อเนื=อง
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรโดยภาพรวม โดยใช้ขอ้ มูลจาก
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
1. แต่งตัQงคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรที=ประกอบด้วยตัวแทนทุกสาขาวิชา ตัวแทนนักศึกษา
ปั จจุบนั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
2. คณะกรรมการ ฯ วางแผนการประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ
3. ดําเนิ นการสํารวจข้อมูลเพื=อประกอบการประเมินหลักสู ตรจากนักศึกษาปั จจุบนั ทุกชัQนปี และ
จากผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที=ผา่ นการศึกษาในหลักสู ตรทุกรุ่ น
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2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสู ตร ทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสู ตรในภาพรวมและใช้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของผูเ้ รี ยน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา และผูใ้ ช้บณั ฑิต ประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้ บัณฑิต และ/หรื อผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสี ยอื(น ๆ
1. ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์
2. ติดตามจากผูใ้ ช้อื=น เช่น ผูใ้ ช้บริ การในหน่วยงาน ในชุมชน และสถานบริ การทุกระดับที=บณั ฑิต
เข้าไปทํางาน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่า นการประกันคุ ณภาพหลักสู ตร และจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานของตัวบ่ ง ชีQ
ข้างต้น รวมทัQงการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
การประเมินคุ ณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนี บ่งชีQ ผลการดําเนิ นงาน โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที=ได้รับการแต่งตัQงจาก
มหาวิทยาลัย รวมทัQงผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
ทัQง นีQ มหาวิ ท ยาลัย ได้ก ํา หนดให้ ทุ ก หลัก สู ต รมี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รให้ ท ัน สมัย แสดงการ
ปรับปรุ งดัชนี มาตรฐาน และคุ ณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อย ทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื=อ
พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื=องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 การปรับปรุ งรายวิชา
จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณี ที=พบปั ญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุ งรายวิชานัQน ๆ ได้ทนั ที ซึ= งถือเป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเล็กน้อยที=ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของ
หลักสู ตร
4.2 การปรับปรุ งหลักสู ตร
การปรับปรุ งหลักสู ตรทัQงฉบับถือเป็ นการปรับปรุ งมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสู ตร
จะทําทุกๆ 5 ปี เมื=อครบระยะเวลาในการใช้หลักสู ตร เพื=อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยมีขQ นั ตอนดังนีQ
1. คณะกรรมการประเมินหลักสู ตรจัดทํารายงานประเมิ นผลและเสนอประเด็นที=จาํ เป็ นในการ
ปรับปรุ ง
2. จัดทําสัมมนาเพื=อการปรับปรุ งหลักสู ตร
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3. เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาหลักสู ตรและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. หลักสู ตรที=ได้ปรับปรุ งเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลัน= กรองหลักสู ตร
พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

