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การศึกษา. 2552 : 78) เพื่อให้การจัดการศึ กษาสอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคต จึ งได้มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้นเพื่อเป็ นแกนนําและ
กําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่ การปฏิบตั ิ
จากผลของการปฏิ รูปการศึ กษา ส่ งผลให้การศึ กษาพัฒนาไปสู่ การเป็ นกลไกเพื่อการ
พัฒนาคน พัฒนาสังคม เป็ นพลังขับเคลื่อนและเป็ นภูมิคุม้ กัน โดยการสร้างและพัฒนาเด็กให้มีความ
พร้ อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม พัฒนาเยาวชนก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ พัฒนา
กําลังคนให้มีสมรรถนะสู งขึ้ น นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มให้ผูร้ ู ้ ปราชญ์ และผูส้ ู งอายุที่มีประสบการณ์ นํา
ความรู ้ มาถ่ายทอด จัดการความรู ้ ในระดับชุ มชนและเสริ มสร้ างการมี ส่วนร่ วมของครอบครั ว ชุ มชน
สถาบันการศึกษา ให้เป็ นกลไกในการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 1)
ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต แม้ว่าความมุ่งหวังของ
การปฏิรูปการศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคุณภาพสู งขึ้น ผลของการพัฒนา
คุณภาพคนด้านการศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วโดยจํานวนปี การศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจาก
8.5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็ น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่กาํ หนดให้จาํ นวนปี
การศึกษาเฉลี่ยเป็ น 9.5 ปี ก็ยงั ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา. 2552)
นอกจากนี้ ความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู ้ กบั การนําไปใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับตํ่า คุณภาพ
การศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเนื่ อง ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสู งยังขาดแคลนทั้งปริ มาณ
และคุณภาพ จึงเป็ นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศ
และเป็ นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเป็ นต้องพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม มี ความรอบรู ้ และรู ้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุน้ ี การจัดการศึกษาจึ งควร
ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรี ยมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
สถาบัน การศึกษาเป็ นกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ และสอดรับกับความต้องการของ
สังคมในอนาคต
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาเป็ นระยะเวลานานกว่า 56 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึง
บทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ได้บุคลากร
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ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่มีสมรรถนะในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตของ มศว 9 ประการ คือ (1) ใฝ่ รู ้ตลอดชีวิต (2) คิดเป็ น ทําเป็ น (3) หนักเอาเบาสู ้ (4)
รู ้กาลเทศะ (5) เปี่ ยมจิตสํานึกสาธารณะ (6) มีทกั ษะสื่ อสาร (7) อ่อนน้อมถ่อมตน (8) งามด้วยบุคลิก (9)
พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําหลักสู ตรเพื่อผลิตบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ (มคอ. 1) พ.ศ. 2553 มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
และให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึง
ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต เพื่อผลิตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
นิ สิตเรี ยนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย เรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจากคณะ
วิทยาศาสตร์ และเรี ยนรายวิชาเลือกเสรี จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีการบริ หารจัดการดังนี้
13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชา
อาจารย์ผสู ้ อนและนิสิต ในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล
13.2 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรี ยนการสอนดําเนิ นการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายรายวิชา
13.3 อาจารย์ประจําหลักสู ตรประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อน ด้านเนื้ อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านเคมีที่มีคุณภาพและคุณธรรม นําความรู ้สู่การพัฒนาประเทศ
1.2 ความสํ าคัญ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญ
อย่างยัง่ ยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ จาํ เป็ นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิดจิตวิทยา
ศาสตร์ ที่สอดคล้องกันในหลายสาขาวิชาเพื่อนําไปสู่ การสร้างสรรค์งานวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์
ต่อประเทศชาติ
วิชาเคมีเป็ นสาขาหนึ่ งของวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นศูนย์กลางเชื่ อมต่อกับสาขาอื่น ๆ เช่น
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ชี ววิทยา และฟิ สิ กส์ เป็ นต้น นอกจากนี้ วิชาเคมียงั มีความเกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ในหลาย ๆ
ด้าน ดังนั้นภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็ นเลิศทาง
เคมี และเคมีประยุกต์ ด้วยการบูรณาการความรู ้ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ อนั พึงประสงค์ เปี่ ยมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นที่ตอ้ งการแก่สังคม และ
สามารถนําความรู ้ไปประกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้ ในวิชาเคมี วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 เพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถนําองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พ ตลอดจน
ศึกษาวิจยั ในระดับที่สูงขึ้น
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิ ตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชี พและมีจิตสํานึ ก
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
2.1 มี ก ารพัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การ 2.1 มี ก ารประเมิ น ผลการ 2.1.1 รายงานผลการเรี ยนรู ้/การจัดการ
จัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
จัดการเรี ยนการสอน
เรี ยนการสอน
การสอนทุกปี การศึกษา
2.1.2 เอกสารการปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนการสอน/กลยุทธ์การสอน
2.2 มี การปรั บปรุ งหลักสู ตรทุก 2.2 วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รจาก 2.2.1 รายงานผลการดําเนิ นงานของ
5 ปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
บัณ ฑิ ต และผู ้มี ส่ ว นได้
หลักสูตร
เปลี่ ยนแปลงของสังคมและ
ส่ วนเสี ย
2.2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญา
ตรี ที่ได้งานทําและการประกอบ
เทคโนโลยีตาม มคอ. 1 และ
อาชีพอิสระใน 1 ปี
มาตรฐานของสภาวิ ช าชี พ
2.2.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตรี ที่ ได้ รั บเงิ นเดื อนเริ่ มต้ น
แห่งประเทศไทย
เป็ นไปตามเกณฑ์
2.2.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
2.3.1 มี ความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3.2 มีความรู ้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่ อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้าง
น้อย
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
2.4.1 จัดอบรมรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ก่อนเปิ ดเรี ยน
2.4.2 จัด กิ จกรรมเสริ ม เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะพื้ น ฐานด้า นภาษาและการสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หน่วย : คน
ระดับ
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จํานวนผู้ทคี่ าดว่ าสํ าเร็จการศึกษา

2555
90
90
-

2556
90
90
180
-

ปี การศึกษา
2557
90
90
90
270
-

2.6 งบประมาณตามแผน
1 หมวดค่ าจัดการเรียนการสอน
1.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรี ยนการสอนที่คณะอื่นจัดให้
1.2 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
1.4 ค่าวัสดุในการจัดการการศึกษา (วัสดุสาํ นักงาน)
1.5 ค่าวัสดุประกอบการเรี ยนการสอน (วัสดุการเรี ยนการสอน)
1.6 ค่าวัสดุสารเคมีและเครื่ องแก้ว
1.7 ค่าวัตถุดิบในวิชาปฏิบตั ิการ
1.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1.9 ค่าใช้สอย (ค่าถ่ายเอกสาร, ทําความสะอาด, ค่าจ้างอื่น ๆ)
1.10 ค่าสอบเทียบ บํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์
1.11 ค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ
1.12 ค่าใช้สถานที่/ห้องเรี ยน
1.13 ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
1.14 ค่าซ่อม/ปรับปรุ งสถานที่
1.15 ค่าเช่าพาหนะในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
1.16 ค่าสาธารณูปโภค
ค่ าใช้ จ่ายรวม(หมวดจัดการเรียนการสอน)/นิสิตทั้งหมด
ค่ าใช้ จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/นิสิต 1 คน
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2558
90
90
90
90
360
90

2559
90
90
90
90
360
90

300,000.00
500,000.00
240,000.00
400,000.00
300,000.00
500,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
360,000.00
200,000.00
300,000.00
5,000,000.00
100,000.00
300,000.00
500,000.00
9,500,000.00
105,555.55

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2 หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
2.1 ค่าส่ วนกลางมหาวิทยาลัย(950บาท/ภาคเรี ยน × 8 ภาค
เรี ยน)
2.2 ค่าธรรมเนียมห้องสมุด (300 บาท/ภาคเรี ยน× 8 ภาคเรี ยน)
2.3 ค่าบํารุ งกองทุนห้องสมุด (400 บาท/ภาคเรี ยน× 8 ภาค
เรี ยน)
2.4 ค่าธรรมเนียมฝ่ ายกิจการนิสิต (350 บาท/ภาคเรี ยน× 8 ภาค
เรี ยน)
2.5 ค่าบํารุ งกองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท//ภาคเรี ยน× 8 ภาค
เรี ยน)
ค่ าใช้ จ่ายรวม (หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง)/นิสิตทั้งหมด
ค่ าใช้ จ่ายรวม (หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง)/นิสิต 1 คน
ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสู ตร/ต่ อคน
ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ าย/ต่ อคน/ต่ อภาคเรียน

7,600.00

บาท

2,400.00
3,200.00

บาท
บาท

2,800.00

บาท

5,200.00

บาท

1,908,000.00
21,200.00
126,755.55
15,844.44

บาท
บาท
บาท
บาท

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 131 หน่ วยกิต
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3.1.2 If111V141111MVII
lithE1110

51F.MnOf1G1

1311,1aon-31
1311,1unil

1. Innollailwrialt1

-

2.1111-14151193Ant
2.1 1`1111.1,1111
2.1.1 19S1LIS14111101fflrfOli'll=fltrolftiV91i711,13114

70
6

2.2.1 5911k11,11i1frig,1111L101,15,

54

2.2.2 595-11V1^1111411.4111t11J
9.1
2.2.3 111151111t9111,00f1

10
6

ditri1111401-lurri:!..rm7rm;:i

laMounii

4.4t4

ma

17

25
18

111.111DEMil

2.2 59S1Millt411.1

iri-Ai,;1

95

7

2.1.2 '795.11M11,119.111trill.11

3. micailitaa1043;4

30

131

)555

3.1.3 Ilf.M1
3.1.3.1
fITYITA1111101,113iiimflil
f1411951111111
n4u19s
1

1111T1F41 Ifltlig0M1f1f141.119S-Will

g4iii

fli10101Va
.

1. fA1.11111111111 111111,1911111,101411.111Dfiflil 9 111htli101
3 313iT1F191

1.1 S11111111F.J 6111149111)Ylkfllitill
1J01 111

3(2-2-5)

/1111111/101.4DfllIrlOV15

SWU 111 Thai for Communication
112

3(2-2-5)

-155t111111J1T1E111311511111

SWU 112 Thai Literary Review

1J5'1 121

1.2 1111119i1,91.11:31111 f11111,1014C6'0fillErkillitTaufrii 6 1111-18f101 1f15101951Vid9l1_lii
3(2-2-5)
11111161fltpilltialiltRY1if1111f1150Orf15 1

SWU 121 English for Effective Communication I
LIM 122

f11111;1fIfIllititiV1.15,1.1RYIETITIAIMADV11 2

3(2-2-5)

SWU 122 English for Effective Communication II
1.101 123

f1111161fItifilii0f11500V111,119.11911F1 1

3(2-2-5)

SWU 123 English for International Communication I
1.1f') 124

fillf16111fillliAiDf115ii0V151,11111911;1 2
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3(2-2-5)

SWU 124
มศว 131
SWU 131
มศว 132
SWU 132
มศว 133
SWU 133
มศว 134
SWU 134
มศว 135
SWU 135
มศว 136
SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138

English for International Communication II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
French for Communication I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
French for Communication II
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
German for Communication I
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 2
German for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่ อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่ อสาร 2
Japanese for Communication II

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กําหนดให้เลือกเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 141 ทักษะการรู ้สารสนเทศ
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
มศว 143 พลังงานทางเลือก
SWU 143 Alternative Energy
มศว 144 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
SWU 144 Mathematics in Daily Life
มศว 145 สุ ขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิ กส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กําหนดให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
3.1 วิชาบังคับ กําหนดให้เรี ยน 9 หน่วยกิต ดังนี้
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
SWU 251 Man and Society
มศว 252 สุ นทรี ยศาสตร์เพื่อชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life

มศว 351
SWU 351
มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363

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

3.2 วิชาเลือก กําหนดให้เลือกเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
Philosophy and Thinking Process
มนุษย์กบั การใช้เหตุผลและจริ ยธรรม
3(2-2-5)
Man, Reasoning and Ethics
มนุษย์กบั สันติภาพ
3(2-2-5)
Man and Peace
พุทธธรรม
3(2-2-5)
Buddhism
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Art and Creativity
ดนตรี และจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
Music and Human Spirit
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
History and Effects on Society
มนุษย์กบั อารยธรรม
3(2-2-5)
Man and Civilization
มนุษย์กบั การเมือง
3(2-2-5)
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SWU 363
มศว 364
SWU 364
มศว 365
SWU 365
มศว 366
SWU 366
มศว 367
SWU 367
มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

Man and Politics
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวฒั น์
Economy in Globalization
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
กฎหมายทัว่ ไป
Legal Studies
ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลกั ษณ์ชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

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

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กําหนดให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 95 หน่วยกิต ดังนี้
1. วิชาแกน กําหนดให้เรี ยน 25 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน กําหนดให้เรี ยน 18 หน่วยกิตจาก
รายวิชาต่อไปนี้
คณ 115
MA 115
คณ 116
MA 116
คม 100
CH 100

แคลคูลสั 1
Calculus I
แคลคูลสั 2
Calculus II
เคมีทวั่ ไป 1
General Chemistry I

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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คม 190
CH 190
ชว 101
BI 101
ชว 191
BI 191
ฟส 100
PY 100
ฟส 180
PY 180

ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
General Chemistry Laboratory I
ชีววิทยา 1
Biology I
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
General Physics
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
General Physics Laboratory

1(0-2-1)

คม 101
CH 101
คม 191
CH 191
ชว 102
BI 102

1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา กําหนดให้เรี ยน 7 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
เคมีทวั่ ไป 2
General Chemistry II
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
General Chemistry Laboratory II
ชีววิทยา 2
Biology II

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

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

2. วิชาเฉพาะด้ าน กําหนดให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 70 หน่วยกิต
วทศ 301
SCI 301
วทศ 302
SCI 302

2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กําหนดให้เรี ยน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science I
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science II

คม 222
CH 222
คม 235
CH 235
คม 241

2.2 วิชาเฉพาะด้ านบังคับ กําหนดให้เรี ยน 54 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
เคมีอินทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry I
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physical Chemistry I
ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
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CH 241
คม 251
CH 251
คม 253
CH 253
คม 281
CH 281
คม 290
CH 290
คม 294
CH 294
คม 296
CH 296
คม 312
CH 312
คม 313
CH 313
คม 323
CH 323
คม 325
CH 325
คม 336
CH 336
คม 341
CH 341
คม 351
CH 351
คม 352
CH 352
คม 353
CH 353
คม 390

Biochemistry I
สถิติสาํ หรับนักเคมี
Statistics for Chemist
เคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry I
ความปลอดภัยทางเคมี
Chemical Safety
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry Laboratory I
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
เคมีอนินทรี ย ์ 1
Inorganic Chemistry I
เคมีอนินทรี ย ์ 2
Inorganic Chemistry II
เคมีอินทรี ย ์ 2
Organic Chemistry II
สเปกโทรสโกปี ของสารประกอบอินทรี ย ์
Spectroscopy of Organic Compounds
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
Physical Chemistry II
ชีวเคมี 2
Biochemistry II
เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 1
Instrumental Analysis I
การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 2
Instrumental Analysis II
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 2
15

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

CH 390
คม 391
CH 391
คม 397
CH 397
คม 423
CH 423
คม 461
CH 461
คม 464
CH 464
คม 465
CH 465
คม 493
CH 493
คม 494
CH 494
คม 495
CH 495

Analytical Chemistry Laboratory II
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory II
ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ
2(0-6-0)
Instrumental Analysis Laboratory
เคมีอินทรี ยข์ ้นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Organic Chemistry
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
โครงงานเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Project I
โครงงานเคมี 2
1(0-3-0)
Chemistry Project II
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
1(0-3-0)
Inorganic Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์
2(0-6-0)
Physical Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยข์ ้นั สูง
1(0-3-0)
Advanced Organic Chemistry Laboratory
2.3 วิชาเฉพาะด้ านเลือก กําหนดให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

คม 314
CH 314
คม 412
CH 412
คม 413
CH 413
คม 424
CH 424
คม 426
CH 426
คม 430

เคมีชีวอนินทรี ย ์
Bioinorganic Chemistry
หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรี ย ์
Special Topics in Inorganic Chemistry
เคมีอนินทรี ย ์ 3
Inorganic Chemistry III
เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Heterocyclic Chemistry and Natural Product Chemistry
หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรี ย ์
Special Topics in Organic Chemistry
หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิ กส์
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

CH 430
คม 433
CH 433
คม 447
CH 447
คม 451
CH 451
คม 452
CH 452
คม 453
CH 453
คม 455
CH 455
คม 456
CH 456
คม 460
CH 460
คม 471
CH 471
คม 473
CH 473
คม 474
CH 474
คม 475
CH 475
คม 476
CH 476
คม 479
CH 479
คม 481
CH 481
คม 482

Special Topics in Physical Chemistry
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
Physical Chemistry III
หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
Special Topics in Biochemistry
นิติเคมี
Forensic Chemistry
เคมีไฟฟ้ าประยุกต์
Applied Electrochemistry
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
Special Topics in Analytical Chemistry
การวิเคราะห์ทางสิ่ งแวดล้อม
Environmental Analysis
การสอบเทียบเครื่ องมือในห้องปฏิบตั ิการเคมี
Instrumental Chemistry Laboratory Calibration
ฝึ กงาน
Internship
เคมีในเทคโนโลยีนาโน
Chemistry in Nanotechnology
เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
เคมีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry
เคมีเภสัช
Pharmaceutical Chemistry
เคมีอาหาร
Food Chemistry
เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
การจัดการห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐาน มอก 17025
Laboratory Management According to ISO/IEC 17025
การบริ หารงานอุตสาหกรรมเคมี
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-100-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

CH 482

Operation Management in Chemical Industry

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
กําหนดให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานของวิชาเอก
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
คณ หรื อ MA
หมายถึง
คม หรื อ CH
หมายถึง
ชว หรื อ BI
หมายถึง
ฟส หรื อ PY
หมายถึง
วทศ หรื อ SCI
หมายถึง

รายวิชาในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
รายวิชาในสาขาวิชาฟิ สิ กส์
รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์

2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง หมวดวิชา
เลขรหัสตัวสุ ดท้าย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาเคมี
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
0
หมายถึง พื้นฐาน
1
หมายถึง เคมีอนินทรี ย ์
2
หมายถึง เคมีอินทรี ย ์
3
หมายถึง เคมีเชิงฟิ สิ กส์
4
หมายถึง ชีวเคมี
5
หมายถึง เคมีวิเคราะห์
6
หมายถึง ฝึ กงาน สัมมนาหรื อโครงงาน
7,8
หมายถึง การประยุกต์ทางเคมี
9
หมายถึง ปฏิบตั ิการ
4. ความหมายเลขรหัสวิชาแสดงจํานวนหน่ วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ

หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
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เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิ ทธิภาพ
การสื่ อสาร 1
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
มศว 145 สุ ขภาวะและวิถีชีวติ เชิงสร้างสรรค์
วิชาแกนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
คณ 115 แคลคูลสั 1
คม 100 เคมีทวั่ ไป 1
คม 190 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
9 หน่ วยกิต วิชาศึกษาทัว่ ไป
3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อสื่ อสาร
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิ ทธิ ภาพการ
3(2-2-5)
สื่ อสาร 2
3(2-2-5) มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย์
11 หน่ วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลสั 2
3(3-0-6) วิชาแกนเฉพาะสาขา
1(0-2-1) คม 101 เคมีทวั่ ไป 2
3(3-0-6) คม 191 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
1(0-2-1) ชว 102 ชีววิทยา 2
20 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้

หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่ วยกิต วิชาศึกษาทัว่ ไป
3(2-2-5) มศว 252 สุ นทรี ยศาสตร์เพื่อชีวิต
3 หน่ วยกิต วิชาเฉพาะด้ านบังคับ

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
วิชาแกนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
ฟส 100 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
คม 251 สถิติสาํ หรับนักเคมี
คม 235 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
คม 253 เคมีวเิ คราะห์ 1
คม 290 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
คม 312 เคมีอนิ นทรี ย ์ 1
รวมจํานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)
4 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
11 หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต
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คม 281
คม 222
คม 294
คม 241
คม 296
คม 313
คม 336

ความปลอดภัยทางเคมี
เคมีอินทรี ย ์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
ชีวเคมี 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
เคมีอนินทรี ย ์ 2
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2

รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
9 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
7 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
16 หน่ วย
กิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

19 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
คม 323 เคมีอินทรี ย ์ 2
คม 391 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
คม 351 เคมีวเิ คราะห์ 2
คม 390 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 2
คม 352 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 1
คม 493 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
10 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
16 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
คม 325 สเปกโทรสโกปี ของสารประกอบ
อินทรี ย ์
คม 341 ชีวเคมี 2
คม 353 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 2
คม 397 ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ
คม 494 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์
วิชาเฉพาะด้ านเลือก
รวมจํานวนหน่วยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
คม 423 เคมีอินทรี ยข์ ้ นั สูง
คม 495 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยข์ ้ นั สูง
คม 464 โครงงานเคมี 1
วิชาเฉพาะด้ านเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
5 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
6 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
คม 461 สัมมนา
คม 465 โครงงานเคมี 2

หน่วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-3-0)

วิชาเฉพาะด้ านเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่วยกิต

2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ สําหรับนิสิตที่เลือกเรี ยนวิชา คม 460 ฝึ กงาน กําหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
และฝึ กงานในชั้นปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข
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หน่วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
10 หน่ วยกิต
2(2-0-4)

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์ และเลขประจําตัวประชาชน
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นางนิรันดร์ พงษ์พนั ธุ์

2

นางภาณี วัฒนโอฬาร

3

นางรัตนา สัมพันธชิต

4

นางอนัญญา ไตรบํารุ งสุ ข

5

*

*

นางสาวมณี กานต์ ชินวรรังสี

*

ตําแหน่ งทาง คุณวุฒิ สาขาวิชา และปี ที่
วิชาการ
สํ าเร็จการศึกษา
อาจารย์
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2521
วท.ม.(เคมี) พ.ศ. 2527
รอง
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2517
ศาสตราจารย์ วท.ม.(เคมีเชิงฟิ สิ กส์)
พ.ศ. 2520
ผูช้ ่วย
วท.บ.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2517
ศาสตราจารย์ วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2523
อาจารย์
วท.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
พ.ศ. 2524
วท.ม.(เคมีเทคนิค)
พ.ศ. 2527
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2542
ศาสตราจารย์ ปร.ด.(เคมีอินทรี ย)์
พ.ศ. 2547

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

xxxxxxxxxxxxx

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
1

2

ชื่อ-นามสกุล
นางพรพิมล ม่วงไทย

นางภาณี วัฒนโอฬาร

ตําแหน่ งทาง คุณวุฒิ สาขาวิชา และปี ที่ สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
วิชาการ
สํ าเร็จการศึกษา
รอง
วท.บ.(เคมี เกี ย รติ นิ ย ม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ อันดับ 2) พ.ศ. 2521
วท.ม.(เคมีวเิ คราะห์)
พ.ศ. 2524
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) พ.ศ. 2546
รอง
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2517
ศาสตราจารย์ วท.ม.(เคมีเชิงฟิ สิ กส์)
พ.ศ. 2520
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เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

xxxxxxxxxxxxx

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

3

นายยงยุทธ ตัณฑุลเวสส

4

นางสุ นิตย์ สุ ขสําราญ

5

นายธีรยุทธ ลิ่วพรเจริ ญวงศ์

6

นายแพน ทองเรื อง

7

นางพนอ อัศวรุ จานนท์

8

นางสาวพรพิมล ประยงค์
พันธ์

9

นางสาวมณี กานต์ ชินวรรังสี

10

นายมะยูโซ๊ะ กูโน

ตําแหน่ งทาง คุณวุฒิ สาขาวิชา และปี ที่ สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
วิชาการ
สํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
รอง
กศ.บ.(เคมี)
โรฒ
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
กศ.ม.(เคมี)
โรฒ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ปร.ด.(เคมีอินทรี ย)์
รอง
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2520
ศาสตราจารย์ วท.ม.(เคมีอินทรี ย)์
พ.ศ. 2522
Ph.D.(Organic
Chemistry) พ.ศ. 2526
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย์
Ph.D.(Chemistry)
พ.ศ. 2544
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537
ศาสตราจารย์ วท.ม.(เคมีอนินทรี ย)์
พ.ศ. 2540
วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยม
ศาสตราจารย์ อันดับ 2) พ.ศ. 2515
วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2517
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย์
M.S.(Chemistry) พ.ศ.
2544
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ.
2547
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2542
ศาสตราจารย์ ปร.ด.(เคมีอินทรี ย)์
พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยม
ศาสตราจารย์ อันดับ 2) พ.ศ. 2538
วท.ม.(เคมี) พ.ศ. 2541
ปร.ด.(เคมี) พ.ศ. 2546
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มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Queen’s University, UK
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
Michigan Technological
University, USA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ
University of MissouriColumbia, USA
University of MissouriColumbia, USA
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

ลําดับ
11

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรัชนก ปิ่ นแก้ว

12

นางรัตนา สัมพันธชิต

13

นายวราดุล ฉัตรทอง

14

นางสิ ริธร สโมสร

15

นางสุ นนั ท์ ชัยนะกุล

16

นางอภิญญา ชัยวิสุทธางกูร

17

นายเกรี ยงศักดิ์
ส่ งศรี โรจน์

18

นางสาวงามจิต ไพรงาม

ตําแหน่ งทาง คุณวุฒิ สาขาวิชา และปี ที่
วิชาการ
สํ าเร็จการศึกษา
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541
ศาสตราจารย์ วท.ม.(เคมีอินทรี ย)์
พ.ศ. 2544
ปร.ด.(เคมีอินทรี ย)์
พ.ศ. 2550
ผูช้ ่วย
วท.บ.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2517
ศาสตราจารย์ วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2523
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2527
ศาสตราจารย์ วท.ม.(เคมีวเิ คราะห์)
พ.ศ. 2538
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2533
ศาสตราจารย์ วท.ม.(เคมีประยุกต์)
พ.ศ. 2537
Ph.D.(Chemistry)
พ.ศ. 2548
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2521
ศาสตราจารย์ Ph.D.(Organic
Chemistry) พ.ศ. 2526
ผูช้ ่วย
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534
ศาสตราจารย์ Ph.D.(Chemistry)
พ.ศ. 2541
อาจารย์
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยม
อันดับ 1) พ.ศ. 2547
วท.ม.(เคมีวเิ คราะห์และ
เคมีอนินทรี ยป์ ระยุกต์)
พ.ศ. 2549
Ph.D.(Chemistry) พ.ศ.
2554
อาจารย์
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2537
วท.ม.(เคมีวเิ คราะห์และ
เคมีอนินทรี ยป์ ระยุกต์)
พ.ศ. 2541
Ph.D.(Chemistry)
พ.ศ. 2551
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สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหิ ดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of Wollongong,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University College,
Cardiff, UK
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Connecticut,
USA
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

University of York, UK
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

University of MissouriSt. Louis, USA

xxxxxxxxxxxxx

ลําดับ
19

20

21
22

23

24

25

26

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ งทาง คุณวุฒิ สาขาวิชา และปี ที่
วิชาการ
สํ าเร็จการศึกษา
นางสาวดวงแข ศรี คุณ
อาจารย์
B.A. (Chemistry) พ.ศ.
2549
Ph.D. (Chemistry) พ.ศ.
2554
นางสาวนวลละออ รัตนวิมาน อาจารย์
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2540
วงศ์
วท.ม.(เคมีวเิ คราะห์และ
เคมีอนินทรี ยป์ ระยุกต์)
พ.ศ. 2543
ปร.ด.(เคมีวเิ คราะห์) พ.ศ.
2548
นางนิรันดร์ พงษ์พนั ธุ์
อาจารย์
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2521
วท.ม.(เคมี) พ.ศ. 2527
นายประเสริ ฐ พัฒนาประทีป อาจารย์
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2534
วท.ม.(เคมีประยุกต์)
พ.ศ. 2537
วท.ด.(เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
พ.ศ. 2547
นางปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต
อาจารย์
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ -เคมี)
พ.ศ. 2538
วท.ม.(เคมีวเิ คราะห์)
พ.ศ. 2543
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
พ.ศ. 2551
นางสาวปิ ยะดา
อาจารย์
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2541
จิตรตั้งประเสริ ฐ
ปร.ด.(เคมีวเิ คราะห์) พ.ศ.
2548
นางภัทณี ญา ไชยสุ ข
อาจารย์
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2519
วท.ม.(เคมีเชิงฟิ สิ กส์)
พ.ศ. 2523
นางสาวพัชริ นทร์ ชัยสุ วรรณ อาจารย์
วท.บ.(เคมี) พ.ศ.2543
วท.ม.(เคมีวเิ คราะห์และ
เคมีอนินทรี ยป์ ระยุกต์)
พ.ศ.2546
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สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
Cornell University

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

University of California
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

xxxxxxxxxxxxx

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

27

นางสาวพนารัตน์
อรุ ณรัติยากร

อาจารย์

28

นางสาววีณา เสี ยงเพราะ

อาจารย์

29

นายสุ เชาวน์ ดอนพุดซา

อาจารย์

30

นางสาวสุ ดาลักษณ์ โกเฮงกุล

อาจารย์
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นางสาวสุ จิตรา ศรี สังข์

อาจารย์
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นางอนัญญา ไตรบํารุ งสุ ข

อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา และปี ที่
สํ าเร็จการศึกษา
ปร.ด.(เคมีวเิ คราะห์) พ.ศ.
2551
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ
) พ.ศ. 2539
วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2542
Ph.D.(Biomolecular
Science) พ.ศ. 2550
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยม
อันดับ 2) พ.ศ. 2541
วท.ด.(เคมี) พ.ศ. 2549
วท.บ.(ชีวเคมี เกียรตินิยม
อันดับ 2) พ.ศ. 2547
วท.ด.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2553
วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2518
วท.ม.(ชีวเคมี) พ.ศ. 2520
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยม
อันดับ 2) พ.ศ. 2543
M.S.(Chemistry)
พ.ศ. 2547
Ph.D.(Chemistry)
พ.ศ. 2550
วท.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
พ.ศ. 2524
วท.ม.(เคมีเทคนิค)
พ.ศ. 2527

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

เลขประจําตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Okayama,
Japan
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
University of MissouriSt. Louis, USA
University of MissouriSt. Louis, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นายวิรัช จันทรา

ตําแหน่ ง

คุณวุฒิและ
สาขาวิชา

วท.บ.(วัสดุศาสตร์)
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พฒั นาและวิเคราะห์
สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ รปม.
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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สถานทีท่ าํ งาน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

ลําดับ

ตําแหน่ ง

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิและ
สาขาวิชา

2

นายธงชัย โสหา

ผูจ้ ดั การส่ วนผลิต

วท.บ.(วิศวกรรมเคมี)

3

นายครรชิต จิรธนเสถียร

ผูจ้ ดั การส่ วนการผลิต

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)

สถานทีท่ าํ งาน
บริ ษทั กระดาษสหไทย
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามมิชลิน จํากัด

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มี คุณธรรม จริ ยธรรม และประพฤติตนอยูใ่ นจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4.1.3 สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมถึงการมีจิต
สาธารณะ
4.1.4 มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้าที่รวมทั้งพัฒนาความรู ้ทางเคมีและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องให้
บังเกิดผลต่อการทํางาน
4.1.5 สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.1.6 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
4.1.7 มีทกั ษะในการสื่ อสาร ทักษะและความรู ้ภาษาอังกฤษ เพื่อการค้นคว้า และสามารถใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้น ความก้า วหน้า ทางวิ ช าการ และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ชั้นปี ที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 กําหนดให้นิสิตฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
4.3.2 กําหนดให้นิสิตลงทะเบียนวิชาฝึ กงานชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิจยั ทางเคมีที่นิสิตสนใจ การทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อที่เลือก วางแผนการ
ดําเนินงานโครงงาน การทําวิจยั การรายงานผลงานวิจยั และส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
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1.
2.
3.
4.
5.

มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั และเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพสิ ทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาที่ศึกษา
สามารถติ ด ตามความก้า วหน้า ทางวิ ช าการโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ด้า นเคมี แ ละศาสตร์ ที่

เกี่ยวข้อง
6. สามารถบูรณาการความรู ้ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
8. มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที่ดี
9. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
10. สามารถประยุกต์ความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
11. มีทกั ษะในการสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
12. มี ท ัก ษะและความรู ้ ภ าษาอัง กฤษหรื อ ภาษาต่ า งประเทศอื่ น เพื่ อ การค้น คว้า ได้อ ย่า ง
เหมาะสมและจําเป็ น
13. สามารถใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้น และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปี ที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 1(0-3-0)
ภาคการศึกษาที่ 2 1(0-3-0)
5.5 การเตรี ยมการ
มีการประชุ มเพื่อเลื อกหัวข้องานวิจยั ที่ สนใจ กําหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาของงานวิจยั มี
เอกสารกําหนดขั้นตอนการทําโครงงาน กําหนดวันนําเสนอผลงานวิจยั และส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลสําเร็ จของโครงงานโดยมีการนําเสนอผลงานวิจยั ของนิสิต และส่ งรายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อรับการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและกรรมการสอบโครงงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต
มศว คือ ใฝ่ รู ้ตลอดชีวิต คิดเป็ นทําเป็ น
หนักเอาเบาสู ้ รู ้กาลเทศะ เปี่ ยมจิตสํานึก
สาธารณะ มีทกั ษะสื่ อสาร อ่อนน้อม
ถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วย
ศาสตร์และศิลป์

กลยุทธ์ การสอนและกิจกรรมของนิสิต
สอดแทรกอัตลักษณ์ท้ งั 9 ประการในการเรี ยนการสอนทุก
รายวิชา โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและความสําคัญ
ของอัตลักษณ์ท้ งั 9 ซึ่ งมีความเชื่อมโยงกับการเรี ยน การทํางาน
และการดํารงชี วิต จัดกิ จกรรมทั้งในและนอกชั้นเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่ อ งเพื่ อให้นิ สิตมี โอกาสฝึ กฝนและพัฒนาตนเองให้มี
อัตลักษณ์ท้ งั 9 และให้นิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าการ
เรี ยนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุน้ นิสิตให้พฒั นา อัตลักษณ์ใน
ด้านใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
และประโยชน์ที่ได้รับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการดํารงชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
(2) มีจิตสาธารณะ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
(3) รับผิดชอบตนเอง ผูอ้ ื่น สังคม และสิ่ งแวดล้อม
(4) มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฏ ระเบียบขององค์กรและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
2.2 ด้ านความรู้ : มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของ
ตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม
(1) มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(2) มีความรู ้และความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุ ขท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์
(3) มีความรู ้ ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์/สังคมทั้งไทยและนานาชาติ/กฏหมายในชีวติ ประจําวัน และสามารถ
นําความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงั คม
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(4) มี ความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึ งความจําเป็ นในการมี ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับธรรมชาติ
แวดล้อม
(5) มีความรู ้พ้นื ฐานและทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา : เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต
ได้เป็ นอย่างดี
(1) เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ และมีวจิ ารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
(2) สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
(3) สามารถเชื่อมโยงความรู ้สู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้อย่างสมดุล
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่ อสารและดํารงตน
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้เป็ นอย่างดี
(1) ใช้ภาษาในการติดต่อ สื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) สามารถปรับตัวทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกกลุ่ม
(3) การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสันติสุข
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
(2) มีทกั ษะการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) สามารถแสวงหาความรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) สามารถนําเสนอสารสนเทศในรู ปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

มศว 111
มศว 112
มศว 121
มศว 122
มศว 123
มศว 124
มศว 141
มศว 142

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
วรรณกรรมไทยปริ ทรรศน์
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ 2
ทักษะการรู้สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสิ่ งแวดล้อม
มศว 143 พลังงานทางเลือก
มศว 144 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
มศว 145 สุ ขภาวะและวิถีชีวติ เชิงสร้างสรรค์
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย์

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(2)

(3)

ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
(1) (2) (3)







































































































































































































































ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)

(2)

(3)

(4)
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รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
มศว 252 สุ นทรี ยศาสตร์ เพื่อชีวติ
มศว 341 วิทยาศาสตร์ ฟิสิ กส์ กฎของธรรมชาติ
พลังงาน และจิต
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้เหตุผลและจริ ยธรรม
มศว 354 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
มศว 358 ดนตรี และจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 362 มนุษย์กบั อารยธรรม
มศว 363 มนุษย์กบั การเมือง
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น์
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(2)

(3)

ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
(1) (2) (3)


















































































































































































































































ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)

(2)

(3)

(4)
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รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

มศว 366 จิตวิทยาสังคม
มศว 367 กฎหมายทัว่ ไป
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มศว 373 ภูมิลกั ษณ์ชุมชน
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการชุมชน

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(2)

(3)

ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
(1) (2) (3)











































































































































































ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

ด้ านความรู้
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ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)

(2)

(3)

(4)















































































































หมวดวิชาเฉพาะ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
กลยุทธ์ การสอนและกิจกรรมของนิสิต
1. รอบรู ้ ใฝ่ รู ้ ในสาขาวิ ช าเคมี และ 1. จัดการเรี ยนการสอนที่ให้ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
วิ ทยาการทางวิ ทยาศาสตร์ และ พื้นฐาน และให้ความรู ้ต้ งั แต่พ้ืนฐานจนถึ งขั้นสู งในหมวดวิชา
เฉพาะสาขาเคมี รวมทั้ง เน้น ให้นิ สิต เห็ น ความสํา คัญ ของการ
เทคโนโลยี
ใฝ่ หาความรู ้ โดยให้นิสิต มี ก ารฝึ กคิ ดตอบคําถามในห้อ งเรี ย น
ค้นคว้าเอกสาร นําเสนอในชั้นเรี ยนและทํารายงาน
2. ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ท างเคมี ให้ เ ป็ น 2. จัดการเรี ยนการสอนให้นิสิตได้นาํ ความรู ้ทางทฤษฎี ไปใช้ใน
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
การอธิ บายโจทย์ปัญหา ตลอดจนทดลองในปฏิบตั ิการ เพื่อเป็ น
การฝึ กฝนเพิ่มทักษะในการไปประกอบอาชี พ และศึกษาวิจยั ต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้ไปฝึ กงานในหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู ้
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณ 3. สอดแทรกเนื้ อ หาในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต เห็ น
ต่ อ วิ ช าชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน ความสําคัญของการมีมีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อ
หน้ า ที่ และสามารถทํา งานร่ วมกับ วิชาชี พ มี การมอบหมายงานให้นิสิต ทําทั้งงานบุ คคลและงาน
กลุ่ ม เพื่ อฝึ กให้นิ สิต มี ความรั บ ผิด ชอบในหน้า ที่ และสามารถ
ผูอ้ ื่นได้
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
มุ่งพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีระเบียบวินยั
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิ ทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริ ยธรรม
(2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั และความซื่อสัตย์
(3) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการปฏิบตั ิตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การพัฒนาความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์ดา้ นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู ้ พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และด้านเคมี ที่จะนํามาอธิ บาย
หลักการและทฤษฏีในศาสตร์ต่าง ๆ ได้
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู ้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านเคมี
และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) มีความรอบรู ้ในด้านเคมีและศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) จัดกิจกรรมโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยแนะนําวิธีการเรี ยนรู ้และการสื บค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง
(2) จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในหลายรู ปแบบ เช่ น การบรรยาย การฝึ กปฏิ บตั ิ การ
สัมมนา การทําแบบฝึ กหัด การศึกษานอกสถานที่ การทําโครงงานวิจยั
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
(3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
(4) การนําเสนอผลงาน
(5) โครงงานวิจยั การฝึ กงาน การฝึ กปฏิบตั ิ
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2.3 การพัฒนาด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรู ้ทางเคมี และวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จากสภาพปั ญหา
หรื อสถานการณ์จริ ง ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
(1) การนําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
(2) การทํากรณี ศึกษา
(3) การทํารายงาน
(4) การจัดทําโครงงานเคมี
(5) การทดลองในห้องปฏิบตั ิการ
(6) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการวิพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายในชั้นเรี ยน
(2) ประเมิ น จากผลงานที่ แ สดงออกถึ ง แนวความคิ ด วิ เ คราะห์ การแก้ไ ขปั ญ หา การ
สร้างสรรค์และการประยุกต์
2.4 การพัฒนาด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน ที่เน้นการทํางานเป็ นกลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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(2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในภาคปฏิบตั ิ ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน โดยการทํากิจกรรม
กลุ่มเพื่อค้นคว้าหาความรู ้จากประสบการณ์จริ งนอกสถานที่
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม
(2) ประเมินจากการยอมรับเหตุผลของผูท้ ี่มีความคิดเห็นแตกต่าง
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.5 การพัฒนาด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางเคมี คณิ ตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะในการสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่ อสารและการค้นคว้าได้
อย่างดี
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และนําไปใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การมอบหมายงานให้สืบค้น จัดการ วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานของนิสิตในการสอบ
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชาเฉพาะ

คณ 115
คณ 116
คม 100
คม 101
คม 190
คม 191
คม 222
คม 235
คม 241
คม 251
คม 253
คม 281
คม 290
คม 294
คม 296
คม 312

แคลคูลสั 1
แคลคูลสั 2
เคมีทวั่ ไป 1
เคมีทวั่ ไป 2
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
เคมีอินทรี ย ์ 1
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
ชีวเคมี 1
สถิติสาํ หรับนักเคมี
เคมีวเิ คราะห์ 1
ความปลอดภัยทางเคมี
ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
เคมีอนินทรี ย ์ 1

 ความรับผิดชอบรอง

ด้ านทักษะ
ด้ านทักษะการ
ความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้ านความรู้
ระหว่ างบุคคล การสื่อสารและ การใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
ด้ าน
ทักษะทาง
ปัญญา
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รายวิชาเฉพาะ

คม 313
คม 314
คม 323
คม 325
คม 336
คม 341
คม 351
คม 352
คม 353
คม 390
คม 391
คม 397
คม 412
คม 413
คม 423
คม 424

เคมีอนินทรี ย ์ 2
เคมีชีวอนินทรี ย ์
เคมีอินทรี ย ์ 2
สเปกโทรสโกปี ของสารประกอบ
อินทรี ย ์
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
ชีวเคมี 2
เคมีวเิ คราะห์ 2
การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 1
การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 2
ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ
หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรี ย ์
เคมีอนินทรี ย ์ 3
เคมีอินทรี ยข์ ้นั สู ง
เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและ

ด้ านทักษะ
ด้ านทักษะการ
ความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้ านความรู้
ระหว่ างบุคคล การสื่อสารและ การใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
ด้ าน
ทักษะทาง
ปัญญา
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รายวิชาเฉพาะ

คม 426
คม 430
คม 433
คม 447
คม 451
คม 452
คม 453
คม 455
คม 456
คม 460
คม 461
คม 464
คม 465
คม 471
คม 473

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรี ย ์
หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิ กส์
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
นิติเคมี
เคมีไฟฟ้ าประยุกต์
หัวข้อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
การวิเคราะห์ทางสิ่ งแวดล้อม
การสอบเทียบเครื่ องมือใน
ห้องปฏิบตั ิการเคมี
ฝึ กงาน
สัมมนา
โครงงานเคมี 1
โครงงานเคมี 2
เคมีในเทคโนโลยีนาโน
เคมีอุตสาหกรรม

ด้ านทักษะ
ด้ านทักษะการ
ความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้ านความรู้
ระหว่ างบุคคล การสื่อสารและ การใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
ด้ าน
ทักษะทาง
ปัญญา
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รายวิชาเฉพาะ

คม 474
คม 475
คม 476
คม 479
คม 481

เคมีพอลิเมอร์
เคมีเภสัช
เคมีอาหาร
เคมีสิ่งแวดล้อม
การจัดการห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐาน
มอก 17025
คม 482 การบริ หารงานอุตสาหกรรมเคมี
คม 493 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
คม 494 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์
คม 495 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยข์ ้ นั สู ง
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 102 ชีววิทยา 2
ชว 181 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
ฟส 100 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2

ด้ านทักษะ
ด้ านทักษะการ
ความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้ านความรู้
ระหว่ างบุคคล การสื่อสารและ การใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
ด้ าน
ทักษะทาง
ปัญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 ซึ่ง
การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
4.0
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ในกรณี ที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้สญ
ั ลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรี ยน/การปฏิบตั ิ/ฝึ กงาน/เป็ นที่พอใจ
ผลการเรี ยน/การปฏิบตั ิ/ฝึ กงาน/ไม่เป็ นที่พอใจ
การเรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรี ยนโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn)
ยังไม่ประเมินผลการเรี ยนในภาคการศึกษานั้น (In progress)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
มี การประชุ มคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต ซึ่ งเป็ นตาม
เกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาํ การสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
2.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดี ยวกัน กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่ วมกัน และให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสิ นผลการเรี ยนร่ วมกัน
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3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548
3.2 เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรั ชญา ปณิ ธานของสถาบัน
หลักสู ตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบตั ิ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
ส่ งเสริ มให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชดั เจน มี
การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
(2) จัดให้มีกลไกส่ งเสริ ม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการใน
สาขาเคมี และ/หรื องานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ ได้ท้งั ในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
(1)
มี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร เป็ นผูบ้ ริ หารหลักสู ตรให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์
(2) คณาจารย์ของภาควิชาเป็ นกลไกสําคัญในการผลิ ตบัณฑิ ต ซึ่ งต้องได้รับการพัฒนาในด้าน
วิชาการและการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความสามารถในการดูแลรับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนด
(3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์ จดั สรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่ อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม
ใช้ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้แก่
2.2.1 ตํารา หนังสื อ สื่ อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
ตําราและหนังสื อ
ภาษาอังกฤษ (เล่ม)

ตําราและหนังสื อ
ภาษาไทย (เล่ม)

สื่ อ

รวม

คณิ ตศาสตร์

8,579

11,193

597

20,369

เคมี

5,345

6,568

88

12,001

ชีววิทยา

10,961

15,834

172

26,967

ฟิ สิ กส์

6,390

8,118

332

14,840

สถิติศาสตร์

2,845

5,109

83

8,037

วิทยาการคอมพิวเตอร์

4,591

9,387

108

14,086

จุลชีววิทยา

9,296

13,633

176

23,105

คหกรรมศาสตร์

3,513

10,899

221

14,633

วัสดุศาสตร์ (อัญมณี
และเครื่ องประดับ)

6,491

10,571

964

18,026

รวม

58,011

91,312

2,741

152,064

เนื้อหา
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2.2.2 ฐานข้อมูล/สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ThaiLIS จํานวน 11 ฐาน EBSCO จํานวน 5
ฐาน e-book จํานวน 2 ฐาน e-thesis จํานวน 2 ฐาน SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน และ e-journal
จํานวน 6 สาขาวิชา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ให้อาจารย์ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถเสนอรายชื่ อหนังสื อ สื่ อ และตํารา ไปยังแหล่ง
ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่ อการเรี ยนการสอน
2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ โดยกําหนดให้อาจารย์ใหม่ตอ้ งมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
กรรมการบริ หารหลักสู ตร และผูส้ อนร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการปรับปรุ ง
หลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่ จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิ ต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทําหน้าที่ประสานการดําเนินงานของหลักสู ตร โดยมี
คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู ้และประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
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5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานิสิต
5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านวิชาการ เพื่อทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษาในการ
ลงทะเบียน การเรี ยน การร่ วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต
5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึ กษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
มีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์เรื่ องต่างๆโดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการ มีการ
กําหนดเป็ นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์เหล่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 นิ สิตสามารถยื่นคําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกปี เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อครบรอบ
6.2 มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี
6.3 มีการสํารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5








































ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

































































หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยน
1.1.2 ประเมินประสิ ทธิภาพการสอนจากผลการเรี ยนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนิ สิต ทั้งใน
และนอกชั้นเรี ยน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
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1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ โดยคณาจารย์ผสู ้ อนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาโดยนิ สิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรี ยนการ
สอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ ง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสู ตร ซึ่ งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสู ตรในแต่ละปี การศึกษา ซึ่ งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรี ยนการ
สอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.4 จัดทําการวิจยั เชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายใน ดําเนิ นการประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสู ตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน
เป็ นฐานในการปรับปรุ ง
4.3 เชิญผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตร
และกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรและรายละเอียดการปรับปรุง
1. เปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ าง
เกณฑ์ ทบวง
พ.ศ.2548
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2552
รายละเอียด
หน่ วยกิต หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า
30
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
96
84
2.1 วิชาแกน
25
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
16
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
9
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
2.2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ไม่ น้อยกว่ า

ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่ น้อยกว่ า
ไม่ น้อยกว่ า

71
14
41
16
6
132

6
120

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รายละเอียด
หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
95
2.1 วิชาแกน
25
18
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
7
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
ไม่ น้อยกว่ า
70
2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
6
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
54
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
10
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6
รวม
ไม่ น้อยกว่ า
131

2. รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสู ตรเดิมพ.ศ. 2552

หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ. 2554

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 วิชาแกน

2.1 วิชาแกน

หมายเหตุ

2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
ไม่มี
ตัดออก
คณ 111 คณิ ตศาสตร์ 1
4(4-0-8)
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ การ
อินทิเกรตฟังก์ชนั หนึ่งตัวแปรและการประยุกต์
คณ 115 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
รายวิชาใหม่
อนุ พนั ธ์ ของฟั งก์ชันตัวแปรเดี ยวและการประยุก ต์
ปริ พนั ธ์และการประยุกต์
รายวิชาใหม่
คณ 116 แคลคูลสั
3(3-0-6)
ลํา ดับ และอนุ ก รมของจํา นวนจริ ง อนุ ก รมกํา ลัง
อนุกรมอนันต์ ฟั งก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย
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หลักสู ตรเดิมพ.ศ. 2552

หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ. 2554

หมายเหตุ

คม 100 เคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
ปริ มาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส
เคมี อิ น ทรี ย ์เ บื้ อ งต้น (หมู่ ฟั ง ก์ชัน การเรี ย กชื่ อ
ไ ฮ บ ริ ไ ด เ ซ ชั น แ ล ะ ก า ร เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า )
สารประกอบชีวโมเลกุลและเคมีสิ่งแวดล้อม
คม 190 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
1(0-2-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา คม 100

คม 100 เคมีทวั่ ไป 1
เปลี่ยนชื่อและคําอธิบาย
3(3-0-6)
ปริ มาณสัม พันธ์ โครงสร้ างอะตอม แก๊ส ของแข็ง รายวิชา
ของเหลว สารละลาย สมดุ ล เคมี กรด-เบส เคมี
อิ น ทรี ย์ สารชี ว โมเลกุ ล เคมี นิ ว เคลี ย ร์ และเคมี
สิ่ งแวดล้อม

2.2.2 วิชาเฉพาะสาขา

2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา

คม 101 เคมีพ้นื ฐาน
3(3-0-6)
พั น ธะเคมี ตารางธาตุ แ ละสมบั ติ ของธาตุ
สารประกอบของธาตุ เ รพพรี เซนเทที ฟ ธาตุ
แทรนซิ ชนั และ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน
อุณหพลศาสตร์ เคมี จลนพลศาสตร์ เคมี เคมีไฟฟ้ า
เคมีอุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลียร์
คม 191 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
1(0-2-0)
การทดลองที่ สอดคล้อ งกับรายวิชา คม 101โดย
เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ

เปลี่ยนชื่อและคําอธิบาย
คม 101 เคมีทวั่ ไป 2
3(3-0-6)
พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของ รายวิชา
ธาตุเรพริ เซนเททีฟ และแทรนสิ ชนั อุณหพลศาสตร์
จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้ า และเคมีอุตสาหกรรม

เปลี่ยนชื่อและคําอธิบาย
คม 190 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
1(0-2-0)
การใช้อุ ป กรณ์ พ้ื น ฐานทางเคมี ความปลอดภัย ใน รายวิชา
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร และการทดลองที่ ส อดคล้อ งกับ
เนื้อหาวิชา คม 100

คม 191 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
1(0-2-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชา คม 101

เปลี่ยนชื่อและคําอธิบาย
รายวิชา

ชว 102 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครง
สร้าง สรี รวิทยา การสื บพันธุ์ และการเจริ ญเติบโต
ของพืชและสัตว์

รายวิชาใหม่

2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้

2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้

วทศ 301 ภาษาอัง กฤษสํา หรั บ วิ ท ยาศาสตร์ 1
2(2-0-4)
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟั งและการ
พูด ในเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ วิ ท ยาศาสตร์ และ/หรื อ
คณิ ตศาสตร์

วทศ 301 ภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ วิ ท ยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟั งและการพูด
ในเนื้ อหาเกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ/
หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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1.เปลี่ยนกลุ่มวิชา ย้าย
มาจากวิชาแกน
2.เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
3.เพิ่มจํานวนหน่วยกิต

หลักสู ตรเดิมพ.ศ. 2552

หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ. 2554

หมายเหตุ

วทศ 302 ภาษาอัง กฤษสํา หรั บ วิ ท ยาศาสตร์ 2
2(2-0-4)
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่ านและ
การเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และ/หรื อคณิ ตศาสตร์เฉพาะสาขา

วทศ 302 ภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ วิ ท ยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการ
เขี ย นในเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
และ/หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1)
ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า บ ท วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และวิ เ คราะห์
วิ จ า ร ณ์ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ เ รี ย บ เ รี ย ง เ ป็ น
เอกสารรายงานและนําเสนอในที่ประชุม

ไม่มี

ตัดออก

วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตร์บริ สุทธิ์
2(0-6-0)
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจยั
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ดํา เนิ น การวิ จัย และการวิเ คราะห์
ข้อมูลเกี่ ยวกับ ปั ญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้ว
นํามาเรี ยบเรี ยงเป็ นรายงานพร้ อมทั้งสอดแทรก
ความรั บ ผิด ชอบต่อ สั ง คมอัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ
วิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ

ไม่มี

ตัดออก

อก 301 การอ่านเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
ฝึ กการอ่ า นข้อ ความภาษาอัง กฤษในสาขาวิ ช า
ต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน

ไม่มี

ตัดออก

ไม่มี

ตัดออก

1.เปลี่ยนกลุ่มวิชา ย้าย
มาจากวิชาแกน
2.เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
3.เพิม่ จํานวนหน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
คณ 215 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 1
4(4-0-8)
อนุ พ ัน ธ์ ย่ อ ย อิ น ทิ ก รั ล หลายชั้ น สมการเชิ ง
อนุ พนั ธ์สามัญ สมการเชิ งอนุ พนั ธ์ย่อย พีชคณิ ต
ของเวกเตอร์ อนุ พนั ธ์และอินทิ กรั ลของฟั งก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ ประยุกต์
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หลักสู ตรเดิมพ.ศ. 2552

หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ. 2554
ไม่มี

สถ 243 วิธีการทางสถิติ
4(4-1-7)
ความน่ า จะเป็ น การรวบรวมข้อ มู ล การชัก
ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว วิชานี้ เน้นถึงการ
ประยุ ก ต์ข องวิ ธี ก ารทางสถิ ติ กับ ข้อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ

หมายเหตุ
ตัดออก

2.2.2 วิชาเอกบังคับ

2.2.2 วิชาเฉพาะด้ านบังคับ

คม 222 เคมีอินทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
โครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริ โอเคมีของ
สารอินทรี ย ์ อัลเคน อัลคีน อัลคายน์ ไดอีน
เบนซี น อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์และฟี นอล
อีเทอร์ และเอพอกไซด์ อัลดีไฮด์และ คีโตน
กรดคาร์ บอกซิ ลิก รวมทั้งสารอนุ พนั ธ์ของกรด
คาร์บอกซิ ลิก
คม 235 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
สมบัติของแก๊ส ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของแก๊ส
สมการของแก๊สจริ ง ปรากฏการณ์วิกฤติ และ
ค่าวิกฤติ ปรากฏการณ์การส่ งผ่านของแก๊ส กฎ
ต่ า ง ๆ ข อ ง อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ เท อร์ โ ม เ ค มี
เอนทาลปี เอนโทรปี พลัง งานอิ ส ระ ศัก ย์เ คมี
เคมีไฟฟ้ า
คม 241 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทํางานและหน้าที่ ทางชี วเคมี ของ
สารชีวโมเลกุล กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล ตลอดจนการควบคุมในระดับ
ต่าง ๆ ในเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ

คม 222 เคมีอินทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
โครงสร้าง การเรี ยกชื่อ สเตอริ โอเคมี และปฏิกิริยา
ของสารประกอบอิ น ทรี ย์ ได้แ ก่ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี นอล
อีเทอร์ เอพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์ บอก
ซิ ลิก รวมทั้งสารอนุพนั ธ์ของกรดคาร์ บอกซิ ลิก และ
เอมีน
คม 235 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
แก๊ส และทฤษฏีจลน์โมเลกุลของแก๊ส ปรากฏการณ์
วิกฤติ ปรากฏการณ์การส่ งผ่านของแก๊ส กฎทางอุณ
หพลศาสตร์ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปั จจัยที่มีผลต่อ
กลไกของปฏิกิริยา การเร่ งปฏิกิริยา

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

คม 241 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และ
ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดง
ออกทางพันธุกรรม

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

รายวิชาใหม่
คม 251 สถิติสาํ หรับนักเคมี
2(2-0-4)
การรวบรวมข้อ มู ล การเก็บ ตัว อย่า ง การวิเ คราะห์
ข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ บื้ อ งต้น การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนของข้ อ มู ล การนํ า เสนอข้ อ มู ล การ
เปรี ยบเที ย บข้อ มู ล ทางสถิ ติ การใช้ ส ถิ ติ ใ นงาน
วิเคราะห์ ทดสอบ และการประยุกต์ของวิธีการทาง
สถิติกบั ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆ
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คม 253 เคมีวเิ คราะห์ 1
2 (2-04)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมี หลักการวิเคราะห์
เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ สถิ ติที่ เกี่ ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ และการประเมิ นผล การวิเคราะห์
ปริ มาณเชิ งนํ้าหนักและเชิ งปริ มาตร และการก
ประยุกต์
คม 281 การจัด การความปลอดภัย ในการใช้
สารเคมี
2(2-0-4)
ความเสี่ ยงภัยและอันตรายที่แฝงอยูใ่ นการทํางาน
กั บ สารเคมี การจํ า แนกสารเคมี อั น ตราย
สัญลักษณ์และระบบการติดฉลาก การเก็บรักษา
การใช้แ ละการทํา ลายสารเคมี ที่ เ ป็ นอัน ตราย
ความปลอยภัยในห้องปฏิบตั ิการ การบริ หารและ
การจัดการเพื่อความปลอดภัย การฝึ กปฏิ บตั ิการ
ผจญเพลิง และการปฐมพยาบาล
คม 290 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
1(0-3-0)
การทดลองที่ สอดคล้องกับรายวิชา คม 253 โดย
เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ

คม 253 เคมีวเิ คราะห์ 1
2 (2-04)
เปลี่ยนคําอธิบาย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมี หลักการวิเคราะห์เชิ ง รายวิชา
ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ การวิเคราะห์ ป ริ มาณเชิ ง
นํ้าหนัก การวิเคราะห์ปริ มาณเชิ งปริ มาตรโดยการ
ไทเทรตแบบต่างๆ และการประยุกต์

คม 294 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1 1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 222 โดย
เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

คม 296 ปฏิบตั ิการชีวเคมี
1(0-3-0)
การทดลองที่ สอดคล้องกับรายวิชา คม 241 โดย
เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ

คม 312 เคมีอนินทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
สั ญ ลั ก ษ ณ์ เ ท อ ม ส า ร ป ร ะ ก อ บ ไ อ อ อ นิ ก
สารประกอบโคเวเลนซ์ แ ละการประยุ ก ต์
สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม กรดเบสอนินทรี ย ์

2(2-0-4)
คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี
การจําแนกสารเคมีอนั ตราย สัญลักษณ์และระบบการ
ติดฉลาก การเก็บรักษา การใช้และการทําลายสารเคมี
ที่เป็ นอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็ นเคมี
สะอาด เรี ยนรู้ความเสี่ ยงภัยและอันตรายที่แฝงอยูใ่ น
การทํางานกับสารเคมี ตลอดจนความปลอดภัยและ
การจัด การความเสี่ ย งในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร การฝึ ก
ปฏิ บตั ิการดับเพลิงขั้นต้น และฝึ กการปฐมพยาบาล
ขั้นพื้นฐาน
คม 290 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 253 ได้แก่การ
วิเ คราะห์ ป ริ ม าณโดยการตกตะกอน การไทเทรต
รู ปแบบต่างๆ และการสร้ างกราฟการไทเทรตโดย
การติดตามค่าความเป็ นกรด-เบสของสารละลาย
คม 294 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 222 ได้แก่
เทคนิ คพื้นฐานทางเคมีอินทรี ย ์ ปฏิกิริยาเฉพาะและ
การวิเคราะห์เบื้องต้นของสารอินทรี ย ์
คม 296 ปฏิบตั ิการชีวเคมี
1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 241 ได้แก่
การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ ในทางชีวเคมี การทดสอบ
ทางกายภาพและทางเคมี ข องสารชี ว โมเลกุ ล การ
วิเ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ จลนพลศาสตร์ ข องเอนไซม์
และการศึ กษากลไกในกระบวนการ เมแทบอลิ ซึ ม
ของคาร์โบไฮเดรต
คม 312 เคมีอนินทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
พลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์ เทอม
ของแข็งอนิ นทรี ยแ์ ละโครงสร้างผลึก สมมาตรและ
ทฤษฎีกลุ่ม
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เปลี่ยนชื่อและคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
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คม 313 เคมีอนินทรี ย ์ 2
3(3-0-6)
สารเชิ ง ซ้ อ นและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เคมี ข อง
สารละลาย สเปกตรั ม จลนพลศาสตร์ และกลไก
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน

เปลี่ยนคําอธิบาย
คม 313 เคมีอนินทรี ย ์ 2
3(3-0-6)
เคมีของสารประกอบโคออร์ ดิเนชัน ทฤษฎีพนั ธะ รายวิชา
เวเลนซ์ ทฤษฎี ส นามผลึ ก ทฤษฎี อ อร์ บิ ท ั ล เชิ ง
โมเลกุ ล สมบั ติ แ ละกลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาของ
สารประกอบ โคออร์ดิเนชัน

คม 323 เคมีอินทรี ย ์ 2
3(3-0-6)
โครงสร้ า งและปฏิ กิ ริ ย าของเอมี น และสารที่ มี
ไนโตรเจน ซั ล เฟอร์ และฟอสฟอรั สเป็ น
องค์ป ระกอบ อะลิ ไ ซคลิ กและอะโรมาติ กชนิ ด
ต่ า ง ๆ สารประกอบเฮเทอโรไซคลิ ก และ
สารอินทรี ยท์ ี่พบในธรรมชาติ และสารประกอบ
โลหอินทรี ย ์
คม 336 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
สมบัติของของเหลวและสารละลาย สมดุ ลวัฏ
ภาค ระบบคอลลอยด์ และโมเลกุ ล มหภาค
เคมีพ้ืนผิว กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล กฏอัตรา
อินทิเกรต อัตราของปฏิกิริยาที่มีหลายขั้นตอน
การหากฎอัตราจากกลไกของปฏิกิริยา
คม 341 ชีวเคมี 2
2(2-0-4)
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม พันธุ
วิศวกรรมเบื้องต้น ชีวเคมีของภูมิคุม้ กัน ชีวเคมี
ป ร ะ ยุ ก ต์ ท า ง ด้ า น อ า ห า ร สุ ข ภ า พ แ ล ะ
ชีวสารสนเทศ

คม 323 เคมีอินทรี ย ์ 2
3(3-0-6)
เปลี่ยนคําอธิบาย
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร เ รี ย ก ชื่ อ แ ล ะ ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง รายวิชา
สารประกอบที่มีไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส
เป็ นองค์ป ระกอบ สารประกอบอะลิ ไ ซคลิ ก และ
แอโรแมติกชนิ ดต่างๆ การสังเคราะห์สารอินทรี ย ์
และการออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรี ยอ์ ย่างง่าย

คม 352 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 1 2(2-0-4)
บุรพวิชา : คม 351 หรื อโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ท า ง ส เ ป ก โ ท ร ส โ ก ปี
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรเมตรี ฟลูออเรส
เ ซ น ซ์ ฟ อ ส ฟ อ เ ร ส เ ซ น ต์ ส เ ป ก โ ท ร เ ม ต รี
อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ บ
ชันสเปกโทรเมตรี อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทร
เ ม ต รี แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง เ ค มี ไ ฟ ฟ้ า
ส่ วนประกอบของเครื่ องมือ และการประยุกต์

คม 352 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 1
2(2-0-4) เปลี่ยนบุรพวิชา
บุรพวิชา : คม 253 หรื อโดยความเห็ นชอบของ
ภาควิชา
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ท า ง ส เ ป ก โ ท ร ส โ ก ปี
อัล ตราไวโอเลตวิสิ เ บิ ล สเปกโทรเมตรี ฟลูอ อเรส
เซนซ์ ฟอสฟอเรสเซนต์สเปกโทรเมตรี อินฟราเรดส
เปกโทรเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ บชันสเปกโทรเม
ตรี อะตอมมิ ก อิ มิ ส ชัน สเปกโทรเมตรี และการ
วิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้ า ส่ วนประกอบของเครื่ องมื อ
และการประยุกต์

คม 336 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
สมบัติของสารละลาย ไฟฟ้ าเคมี สมดุลวัฏภาค
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและ
โมเลกุลและการทํานายสมบัติของสาร

หมายเหตุ

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

คม 341 ชีวเคมี 2
2(2-0-4)
เปลี่ยนคําอธิบาย
กระบวนการทางชี ว เคมี ข องสารพัน ธุ ก รรม การ รายวิชา
ควบคุ ม การแสดงออกของยี น พัน ธุ วิ ศ วกรรม
เบื้องต้น ชีวเคมีของมะเร็ งและชีวเคมีนาํ สมัย
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คม 353 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 2 2(2-0-4)
ทฤษฎี แ ละหลัก การทางนิ ว เคลี ย ร์ แมกเนติ ก
เรโซแนนซ์ ส เปกโตรเมตรี เอกซ์ เ รย์ส เปกโทร
เมตรี แมสสเปกโทรเมตรี การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ความร้ อ น และอื่ น ๆ รวมทั้ง ส่ ว นประกอบของ
เครื่ องมือ และการประยุกต์
คม 390 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 2 1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 351 โดย
เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ

คม 353 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 2 2(2-0-4)
ทฤษฎี แ ละหลั ก การทางนิ ว เคลี ย ร์ แมกเนติ ก
เรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี เอกซ์เรย์สเปกโทรเมตรี
แมสสเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์ เชิ งความร้ อ น
และอื่นๆ รวมทั้งส่ วนประกอบของเครื่ องมื อ และ
การประยุกต์
คม 390 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 2
1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 351 ได้แก่
การแยกสารโดยวิธีการสกัด การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบกระดาษและแบบเยือ่
บาง การวิเ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณโดย
เทคนิ คโครมาโทกราฟี แบบแลกเปลี่ยนไอออน แก๊ส
และของเหลวสมรรถนะสูง
คม 391 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
1(0-3-0)
การทดลองที่ ส อดคล้อ งกับรายวิชา คม 323 ได้แ ก่
เทคนิ คการแยกสารอินทรี ย ์ และการทําให้บริ สุทธิ์
ศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ยาเฉพาะ และพิ สู จ น์ เ อกลัก ษณ์ ข อง
สารอินทรี ย ์ และการสังเคราะห์อย่างง่าย
คม 397 ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ
2(0-6-0)
การทดลองที่ ส อดคล้อ งกับ รายวิ ช า คม 352 และ
คม 353 ได้แก่ การวิเคราะห์ปริ มาณและคุณภาพโดย
เครื่ องมื อ ทางสเปกโทรสโกปี การวิ เ คราะห์ ท าง
เคมีไฟฟ้ า
คม 423 เคมีอินทรี ยข์ ้ นั สูง
3(3-0-6)
ทฤษฎี แ ละหลั ก การของปฏิ กิ ริ ยาเพอริ ไซคลิ ก
ปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง ปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์ ที่
ว่ อ งไว ปฏิ กิ ริ ยาออกซิ เดชั น และรี ดั ก ชั น ของ
สารอินทรี ย ์
คม 461 สัมมนา
1(0-2-1)
การนําเสนอและอภิปรายบทความทางวิชาการระดับ
นานาชาติในสาขาวิชาเคมี
คม 464 โครงงานเคมี 1
1(0-3-0)
ศึกษาทฤษฎี ประมวลความรู้ทางเคมี ทดลองทําการ
วิจยั ขั้นพื้นฐาน

คม 391 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
1(0-3-0)
การทดลองที่ สอดคล้องกับรายวิชา คม 323 โดย
เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ

คม 397 ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ
2(0-6-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 352 และ
คม 353 โดยเน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความ
รับผิดชอบ
คม 423 เคมีอินทรี ยข์ ้ นั สูง
3(3-0-6)
กลไกและหลัก เกณฑ์ข องการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของ
สารอิ นทรี ย ์ เทคนิ ค การสังเคราะห์ ส ารอิ นทรี ย ์
ขั้นสู ง
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หมายเหตุ
เปลี่ยนกลุ่มวิชาย้ายมา
จากวิชาเอกเลือก

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนกลุ่มวิชาย้ายมา
จากวิชาเอกเลือกและ
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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คม 493 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 313 โดย
เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ

คม 494 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2(0-6-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 235 และ
คม 336 โดยเน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความ
รับผิดชอบ
คม 495 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยข์ ้ นั สูง 1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 423 โดย
เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ

2.2.3 วิชาเอกเลือก

คม 465 โครงงานเคมี 2
1(0-3-0)
ดํา เนิ น การวิ จัย วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล อภิ ป รายผลการ
ทดลองและรายงานผลงานวิจัย ตามหลัก การเขี ย น
บทความทางวิชาการ
คม 493 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 313 เช่น การ
สัง เคราะห์ และศึ ก ษาสมบัติทางกายภาพของ สาร
อนินทรี ย ์ สารประกอบโคออร์ ดิเนชัน สารประกอบ
โลหอินทรี ย ์ สเปกโทรสโกปี ของสาร อนินทรี ย ์
คม 494 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์
2(0-6-0)
ปฏิ บ ัติ ก ารที่ ส อดคล้อ งกับ รายวิ ช า คม 235 และ
คม 336 เช่ น การหาค่าความร้ อนของปฏิ กิริยา
อัน ดับ ของปฏิ กิ ริ ย า การหาค่ า คงที่ อ ัต รา การวัด
สมบัติทางกายภาพ แผนผังวัฏภาค
คม 495 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยข์ ้ นั สู ง
1(0-3-0)
การทดลองที่ สอดคล้องกับรายวิชา คม 423 เช่น
ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน รี ดกั ชัน ปฏิกิริยาเพริ ไซคลิก
เทคนิคการสังเคราะห์สาร และการพิสูจน์เอกลักษณ์
ของสารอินทรี ยโ์ ดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนกลุ่มวิชาย้ายมา
จากวิชาเอกเลือกและ
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

2.2.3 วิชาเฉพาะด้ านเลือก
ไม่มี

ตัดออก

คม 343 เทคนิคทางชีวเคมี
2(2-0-4)
การวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟี
อิเล็กโทรฟอเรซี สแบบต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ศึกษา
กระบวนการและผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ

ไม่มี

ตัดออก

คม 354 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
2(0-6-0)
ฝึ กวางแผนการทดลองแบบครบวงจร ปฏิบตั ิการ
เกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพและปริ มาณใน

ไม่มี

ตัดออก

คม 326 สเตอริ โอเคมี

2(2-0-4)

สเตอริ โอเคมี ของสารอินทรี ย ์ การแยก และการ
สั ง เคราะห์ ส เตอริ โ อไอโซเมอร์ บทบาท และ
ความสําคัญของสเตอริ โอเคมี ในชี วิตประจําวัน
และการประยุกต์
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์เ กี่ ย วกับ นํ้า มัน เชื้ อ เพลิ ง
สารพอลิ เ มอร์ ปุ๋ ย แร่ ยา เครื่ องสํ า อาง
การประกันคุณภาพการวิเคราะห์
คม 382 เคมีเกี่ยวกับไขมันและนํ้ามัน 2(2-0-4)
ไขมันและนํ้ามันจากแหล่งต่าง ๆ โดยเน้นการ
สกัด การวิเคราะห์การปรับปรุ งคุณภาพ และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันและอุตสาหกรรม
คม 411 เคมีการเร่ งปฏิกิริยา
2(2-0-4)
ทฤษฎี ก ารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา กลไกการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา
การนําตัวเร่ งปฏิกิริยาไปใช้ในอุตสาหกรรม
คม 414 เคมีอนินทรี ยป์ ระยุกต์
2(2-0-4)
ความสําคัญ บทบาทและกลไกของสารประกอบ
อนิ นทรี ย์ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น ใน
ผลิ ตภัณฑ์อุปโภค บริ โภค หลักการ ทฤษฎี และ
ความก้า วหน้า ของการประยุ ก ต์ส ารประกอบ
อนิ น ทรี ย์ โลหะ อโลหะ และกึ่ งโลหะเชิ ง
อุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม และทางการแพทย์
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการประยุ ก ต์ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
คม 415 เคมีไฟฟ้ าประยุกต์
2(2-0-4)
การนําหลักการทางเคมี ไฟฟ้ ามาประยุกต์ใช้ใน
เทคนิ คทางเคมีวิเคราะห์เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
การสร้ า งและประยุก ต์ใ ช้ไ บโอเซนเซอร์ การ
วิเคราะห์ดว้ ยอิเล็กโทรดขนาดนาโน
คม 424 เคมีของสารเผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(2-0-4)
ประเภทของสารผลิ ตภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ชี ว
สั ง เคราะห์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติในชีวติ ประจําวัน และอุตสาหกรรม
คม 425 เคมีของสารเฮทเทอโรไซคลิก 2(2-0-4)
ประเภทของสารเฮทเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์
และปฏิกิริยา ความสําคัญ และการประยุกต์
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หมายเหตุ

ไม่มี

ตัดออก

ไม่มี

ตัดออก

ไม่มี

ตัดออก

คม 452 เคมีไฟฟ้ าประยุกต์
2(2-0-4)
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
การนํา หลัก การทางเคมี ไ ฟฟ้ ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ น
เทคนิ ค ทางเคมี วิเคราะห์ เพื่ อ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง
การสร้ า งและประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ บโอเซนเซอร์ การ
วิเคราะห์ดว้ ยอิเล็กโทรดขนาดนาโน
คม 424 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนชื่อและคําอธิบาย
รายวิชา
ธรรมชาติ
2(2-0-4)
ประเภทของสารเฮเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์ และ
ปฏิ กิริ ย า ผลิ ตภัณฑ์ธ รรมชาติ ชี วสังเคราะห์ การ
วิเคราะห์โครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิ ด
ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี
ไม่มี
ตัดออก
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หมายเหตุ

เปลี่ยนคําอธิ บาย
คม 433 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
2(2-0-4)
คม 433 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
2(2-0-4)
เคมี ค วอนตัม ของอะตอม ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เคมีพ้ืนผิว สเปกโทรสโกปี ของโมเลกุล เคมีเชิงแสง รายวิชา
การเกิ ด พัน ธะเคมี ใ นโมเลกุ ล ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ เคมีคอลลอยด์
สเปกโทรสโกปี ของโมเลกุลและโฟโตเคมี
คม 437 เคมีพ้นื ผิว
2(2-0-4)
ทฤษฎีทางเคมีพ้ืนผิว การดูดซับของโมเลกุลบน
พื้นผิว เทคนิ คการวิเคราะห์ ทางเคมี พ้ืนผิว และ
การประยุกต์

ไม่มี

ตัดออก

คม 441 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

ไม่มี

ตัดออก

คม 443 ชีวเคมีวเิ คราะห์
2(2-0-4)
หลัก การและวิ ธี ก ารสํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ส าร
ชี วโมเลกุลทางด้านคุณภาพและปริ มาณ การ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางเคมีวิเคราะห์ในการศึกษา
และติดตามปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารที่สนใจ

ไม่มี

ตัดออก

คม 444 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางชี วภาพระดับนาโน การผลิตสาร
ทางชีวภาพ ไบโอเซ็นเซอร์ อนุ ภาคนาโนในการ
ส่ งยา มอเตอร์ นาโน การจําลองเอนไซม์เสมือน
จริ ง และการออกแบบโครงสร้ างระดับ โมเลกุล
ของยา

ไม่มี

ตัดออก

2(2-0-4)
กระบวนการผลิ ต สารทางชี ว ภาพในระดั บ
อุ ต สาหกรรม มาตรฐานการควบคุ ม สภาวะ
แวดล้อ มในโรงงาน มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน
(SOP)
แนวทางการผลิตตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดี (GMP)

คม 473 เคมีอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเคมี ความรู้
พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมเคมี สํา หรั บ นัก เคมี การ
ควบคุ ม และป้ องกั น การกั ด กร่ อนของวั ส ดุ

คม 473 เคมีอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
เปลี่ยนคําอธิบาย
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเคมี ความรู ้ ท าง รายวิชา
วิศวกรรมเคมีสาํ หรับนักเคมี การควบคุมและป้ องกัน
การกัดกร่ อนของวัสดุ กระบวนการปรับสภาพนํ้าใช้
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กระบวนการบําบัดนํ้า เทคโนโลยีสะอาด ความ และการบําบัดนํ้าเสี ย เทคโนโลยีสะอาด (Clean
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ความรู้ ใน Technology) ระบบ ISO 17025 : ข้อกําหนดทัว่ ไปว่า
ด้วยมาตรฐานการทดสอบและสอบเทียบ
มาตรฐานการจัดการ
ไม่มี
คม 477 เทคโนโลยีการกัดกร่ อน
2(2-0-4)
โลหะและโลหะผสม สมบัติ เ ชิ ง กลของโลหะ
รู ปแบบ สาเหตุ การป้ องกันและการทดสอบการ
กัดกร่ อน การออกแบบป้ องกันการกัดกร่ อน และ
การใช้วสั ดุทดแทน
ไม่มี
คม 478 เคมีเครื่ องสําอาง
2(2-0-4)
องค์ ป ระกอบที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต เครื่ องสํ า อาง
เกี่ ย วกับ ผม เล็บ หน้า ผิ ว ยาระงับ กลิ่ น ตัว สบู่
และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ น่ า สนใจ กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต
ประโยชน์ แ ละพิ ษ ที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งสํา อาง การ
วิเคราะห์สาระสําคัญในเครื่ องสําอาง
ไม่มี
คม 483 เคมีและเทคโนโลยีของปิ โตรเลียม
2(2-0-4)
เคมีของแก๊สธรรมชาติและนํ้ามันดิบ กระบวนการ
ผ ลิ ต วิ ธี ท ด ส อ บ ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง
ปิ โตรเลียม แนวโน้มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปิ โตรเลียม
คม 486 การควบคุมมลพิษ
2(2-0-4)
ไม่มี
แหล่งกําเนิดและลักษณะเฉพาะของสารมลพิษใน
อากาศ นํ้า และดิน มาตรฐานและการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ นํ้าและดิน การประเมินความเสี่ ยง
และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การควบคุ มและ
การกําจัดสารมลพิษ ในอากาศ นํ้า และดิ น การ
ตรวจสอบและการควบคุมมลพิษทางเสี ยง ความ
ร้อนและรั งสี ผลของมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม แนว
ทางการจัดการและแก้ไข
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