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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาเคม ี

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวทิยาลยันเรศวร 
คณะ/ภาควชิา             :   คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาเคมี 

 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย :   หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี 
 ภาษาองักฤษ :    Bachelor of Science Program in Chemistry 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ไทย) :    วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) 
 ช่ือยอ่ (ไทย) :    วท.บ. (เคมี) 
 ช่ือเตม็ (องักฤษ) :    Bachelor of Science (Chemistry) 
 ช่ือยอ่ (องักฤษ) :    B.S. (Chemistry) 
 

3. วชิาเอก 
 ไม่มี 
      
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 133 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  
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5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
  เอกสารประกอบการสอนและต าราเป็นต าราภาษาไทย – องักฤษ  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  เป็นไปตามข้อบังคบัประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี     
พ.ศ. 2549 ข้อ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ภาคผนวก จ.) 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จะเร่ิมใชปี้การศึกษา 2555 
คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบให้

น าเสนอสภาวชิาการ  
สภาวชิาการไดใ้หค้วามเห็นชอบในการประชุม คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 
สภามหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี.......เม่ือวนัท่ี...........เดือน..............พ.ศ......... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิชา
เคมี ในปีการศึกษา 2557 (เปิดสอนใช้แลว้อยา่งน้อยคร่ึงระยะเวลาของหลกัสูตร ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดี
ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 2 ปี) 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 ความตอ้งการของนกัเคมีหรือนกัวจิยัเคมีมีค่อนขา้งสูง โดยบณัฑิตสาขาวชิาเคมีสามารถประกอบอาชีพ
ไดห้ลายประเภท เช่น นกัวิจยัในห้องปฏิบติัการระดบัชาติ นกัวิจยัและพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม ผูต้รวจสอบ
ควบคุมคุณภาพโรงงาน ผูเ้ช่ียวชาญในกองพิสูจน์หลกัฐาน นอกจากน้ียงัอาจศึกษาต่อในระดบัสูง เช่น วศิวกรรม
เคมี ปิโตรเคมี วสัดุศาสตร์ เภสัชเคมีและวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ 
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9. ช่ือ นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวฒิุ
การศึกษา 

สาขา 
วชิา 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สปัดาห์) 

หลกัสูตร
ปัจจุบนั 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

1 นางชนิสรา ศรีวฒันวรัญญู อาจารย ์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemistry 
เคมี 
เคมี 

U.of Bristol 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

องักฤษ 
ไทย 
ไทย 

2548 
2541 
2537 

11 12 

2 นางสาวทศันีธร ช่ืนประทุม อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

2538 
2534 

11 11 

3 นายยทุธพงษ ์อุดแน่น ผูช่้วยศาสตราจารย ์
อาจารย ์

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 
เคมี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2546 
2538 
2529 

12 12 

4 นางสริน ศรีปรางค ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
อาจารย ์

วท.ด. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

เภสชัศาสตร์ 

เคมี 
เคมี 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2533 
2526 

11 11 

5 นางสาวสุรัตน์ บุญผอ่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
อาจารย ์

วท.ด. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

เคมี 
เคมี 
เคมี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2550 
2530 
2527 

11 11 

6 นางสาวอญัชลี สิริกุลขจร อาจารย ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 
เคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2543 

12 12 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

 เน่ืองจากสภาพโลกาภิวตัน์มีการเช่ือมโยงด้านการคา้และการลงทุน  ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคต
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการเคมีและการวิจยัขั้นสูงเพิ่มมากข้ึนส าหรับการน าไป
ประยุกต์ใช้และพฒันาระบบการท างานในสาขาวิชาเคมีและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการศึกษาในศาสตร์ท่ีทนัต่อ
สภาพโลกาภิวฒัน์นั้นๆ เป็นกลไกหลกัในการพฒันาบุคคลากร เพื่อท่ีบุคลากรจะเป็นผูท่ี้น าความรู้ความสามารถ
ไปพฒันาประเทศดา้นเศรษฐกิจ  
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 จากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีได้ส่งผลกระทบต่อสังคมประชากร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม และการเมืองการปกครอง การเปล่ียนแปลงของสังคม และการแข่งขนัในด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้คนในสังคมตอ้งการเพิ่มความรู้ความสามารถในสาขาเฉพาะดา้น เพื่อให้รู้เท่า
ทนัและอยู่รอดท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมในทุกด้าน นอกจากน้ียงัต้องยกระดับนิสิตให้คิดเป็น 
แกปั้ญหาเป็นพร้อมเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทย  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 การพฒันาหลกัสูตรมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศกัยภาพในดา้นวชิาการของบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
การท างานมากข้ึน โดยมุ่งเนน้ในสาระและวิธีการของศาสตร์ทางดา้นเคมีเป็นหลกั และพฒันาความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างานและการด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั  เพื่อผลกัดันให้ประเทศชาติเป็นสังคม
นวตักรรมท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนในระดบัเศรษฐกิจฐานราก ยกระดบัความรู้
ของชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ  
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 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 พนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยันเรศวรแบ่งไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นการวจิยั ดา้นการ
บริการวชิาการ และดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
 ในการจัดท าหลักสูตรเคมีได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหา รู้จกัสร้างงานและพึ่งพาตนเอง ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ
ดา้นการผลิตบณัฑิตของมหาวทิยาลยั ในขณะท่ีหลกัสูตรไดจ้ดัใหนิ้สิตมีการท าวจิยัและการฝึกงานซ่ึงจะส่งเสริม
ในดา้นการพฒันาและการน าไปประยุกตใ์ช ้ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัพนัธกิจดา้นการวิจยัและดา้นบริการวิชาการสู่
ชุมชน นอกจากนั้นยงัมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตส านึกและเขา้ใจภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมอีกดว้ย 
 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
  13.1.1 หมวดวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะด้านท่ีเปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ และคณะ
วทิยาศาสตร์ จ านวน 9 รายวชิา ไดแ้ก่ 
 คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 3 รายวชิา 
  205200  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

Communicative English for Specific Purposes 
205201  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์เชิงวชิาการ  

Communicative English for Academic Analysis 
205202  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน  

Communicative English for Research Presentation 
 คณะวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 รายวชิา 
  252111  คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 
    Introductory Mathematics 
  251100  ปรัชญาวทิยาศาสตร์ 
    Philosophy of Science 
  252112   แคลคูลสั 
    Calculus 
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  258101  ชีววทิยาเบ้ืองตน้ 
    Introductory Biology 
  261103  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 
    Introductory Physics 
  252221  สถิติวเิคราะห์ 
    Statistical Analysis 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะท่ีเป็นวิชาบงัคบัท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน 1 
รายวชิา ไดแ้ก่ 
  411221  ชีวเคมี 
    Biochemistry 
 13.2. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้หลกัสูตรอ่ืนเรียน 
  256103  เคมีเบ้ืองตน้ 
    Introductory Chemistry 
  256351  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
    Physical Chemistry 1  
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  13.3.1 แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
ผูส้อน และนักศึกษา ในการพิจารณา ขอ้ก าหนดรายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
  13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ควบคุมการ
ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดรายวชิา 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบณัฑิตให้มีความเป็นเลิศทางดา้นเคมี ทั้งทางดา้นทฤษฏีและปฏิบติัเพื่อน าไปสู่การ
วจิยัท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมท่ีดี  
 1.2 วตัถุประสงค์หลกัสูตร 
 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 
  1.2.1 มีความรู้ รักการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และทกัษะทางวิชาการในรูป
ขององคร์วมทางเคมี 
             1.2.2 มีความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือทางเคมีและสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้      
ในการท างานและการศึกษาต่อไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม  
2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 แผนพฒันาหลกัๆ ท่ีเสนอในหลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบักรอบนโนบายและแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 โดย ศาสตราจารย ์ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร การด าเนินการคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี 2556 โดยจะมีแผนการพฒันา กลยทุธ์ และหลกัฐาน/ตวับ่งช้ี
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

แผนพฒันา กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. พฒันาระบบและกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนใหบ้ณัฑิต
มีอตัลกัษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด 
เก่งครองชีวติ และเก่งพิชิตปัญหา 
เป็นท่ีตอ้งการของแหล่งจา้งงาน
ระดบัแนวหนา้ของประเทศ 
(Demand Based Competency) 
และไดรั้บค่าจา้งในอตัราจา้งท่ีสูง
กวา่เกณฑเ์ฉล่ีย 

1. มหาวทิยาลัยพฒันาปัจจัยพืน้ฐาน
ทีจ่ าเป็นต่อการผลติบัณฑิตที่มี
คุณภาพซ่ึงหลกัสูตรจะน ามาใช้ใน
การพฒันาคุณภาพนิสิต เช่น 
-สร้างวฒันธรรมองคก์รสู่ 
Knowledge Based Society ดว้ย
จิตส านึกของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-ใหนิ้สิตสามารถพฒันาภาษาองักฤษ
ดว้ยตนเองดว้ยระบบ e-Learning ซ่ึง
สถาบนัพฒันาวชิาการดา้นภาษา 

1. มีเอกสาร มคอ. 2, 3 และ 5 ท่ี
สมบูรณ์ 
2. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 
3 และ 4 ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
3. ร้อยละของจ านวนรายวชิา
เฉพาะทั้งหมดท่ีเปิดสอนใน
หลกัสูตร มีการเชิญวทิยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ     
มาบรรยายอยา่งนอ้ยวชิาละ 1 คร้ัง 
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แผนพฒันา กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 (Language Center) จะเป็นหน่วย

สนบัสนุน 
-จดัใหมี้การแลกเปล่ียนทกัษะ
โครงการฝึกอบรม โครงการศึกษาดู
งานแก่อาจารยเ์พื่อปรับระบบการ
เรียนการสอนท่ีเนน้นิสิตเป็น
ศูนยก์ลางและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและ
ผูส้อน กระบวนการเรียนรู้ท่ียดึหลกั
ใหเ้ห็น ใหคิ้ด ใหค้น้หาหลกัการ 
(ทฤษฎี) และใหป้ฏิบติั 
-จดัใหมี้การสอนภาษาองักฤษ
ส าหรับวชิาชีพโดยเนน้การพูดและ
ฟังภาคเรียนละ 1 หน่วยกิตต่อ
เน่ืองกนัไปจนครบจ านวนหน่วยกิต
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เช่น วชิา
ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพ 3 หน่วย
กิตก็จะมีการจดัการเรียนการสอน
ภาคเรียนละ 1 หน่วยกิตต่อเน่ืองกนั 3 
ภาคการศึกษา โดยเนน้การพูดและ
การฟัง โดยระบุหน่วยกิตดงัน้ี  
1(0-2-1) 
-มีวทิยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายในรายวชิาเฉพาะ
ทุกรายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 

4. นิสิตจะตอ้งมีการฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา (ดูจาก มคอ.4) 
5. ร้อยละของรายวชิาท่ีมี Tutorial  
6. มี มคอ.3 คู่กบั มคอ.5 ทุก
รายวชิา 
7. ร้อยละของนิสิตท่ีท า
วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี  
(6-9 หน่วยกิต) 
8. ร้อยละของนิสิตท่ีสอบ 
ภาษาองักฤษคร้ังแรกผา่นตาม
หลกัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
9. ร้อยละของนิสิตท่ีสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศคร้ังแรก
ผา่นตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั
ก าหนด 
10. ร้อยละของนิสิตท่ีมีงานท า/
ประกอบวชิาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
11. ค่าเฉล่ียของอตัราเงินเดือน
ของนิสิตสูงกวา่อตัราเงินเดือนท่ี 
ก.พ. ก าหนด 
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แผนพฒันา กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 -จดัใหมี้ห้องปฏิบติัการท่ีพร้อมใน

การปฏิรูประบบการเรียนรู้ดว้ยหลกั
ความคิด ปฏิบติัการเพื่อใหเ้ห็น ให้
คิด และไดท้  าแลว้จึงสอนให้เขา้ถึง
เหตุผลโดยใชอ้งคค์วามรู้และทฤษฎี 
-มีระบบ Co-operative Education  
2. พฒันากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่
บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุกต์และบูรณาการความรู้
โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานตาม
วชิาชีพ โดย 
-จดัใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรไปสู่ 
Problem Based Learning/Topic 
Based Learning แทน Content Based 
Learning 
-จดัใหมี้การปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศอยา่งจริงจงัโดย
เร่งรัดใหมี้ห้องปฏิบติัการเทคโนโลยี
ส่ือสารท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองตลอดเวลา 
-จดัใหมี้ระบบ Tutorial ในทุก
รายวชิาและมีการจดัการใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-ใหนิ้สิตท าวทิยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาตรีทุกคน 
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แผนพฒันา กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 -ใหอ้าจารยแ์ละนิสิตไดมี้กิจกรรม

ร่วมกนั 
-คณาจารยมี์การประเมินผลการสอน
ท่ีเอ้ือต่อระบบ PDCA เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 
3. พฒันาระบบการประเมินผล
การศึกษาทีช้ี่วดัระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต 
(Competency Based Assessment) 
โดย 
-จดัใหมี้การวดัความสามารถในการ
ใชภ้าษาองักฤษและเทคโนโลยกีาร
ส่ือสาร 

 

2. แผนพฒันาทกัษะการสอนของ
การประเมินผลอาจารยต์ามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 
 

1. พฒันาทกัษะการสอนของอาจารย์
ท่ีเนน้การสอนดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ดา้นความรู้ ทกัษะทาง
ปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ ทกัษะใน
การวเิคราะห์ทางตวัเลขการส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ศาสตร์ 

1. จ  านวนโครงการการพฒันา
ทกัษะการสอน/การประเมินผล
อาจารยต์ามผลการเรียนรู้ทั้ง  
5 ดา้น 
2. ร้อยละของอาจารยท่ี์เขา้ร่วม
โครงการ และระดบัความพึง
พอใจของอาจารยต่์อโครงการท่ี
คณะฯ ไดจ้ดัข้ึนตามแผน 
3. ระดบัความพึงพอใจของนิสิต
ต่อทกัษะการสอนของอาจารยท่ี์
มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นอยูใ่น
ระดบัดี 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ทวภิาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนัและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคตน้ เดือนมิถุนายน - กนัยายน 
  ภาคปลาย เดือนตุลาคม - กุมภาพนัธ์ 
  ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 5
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา (ภาคผนวก จ.)  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 - พื้นฐานความรู้ของนิสิตท่ีเข้ามาเรียนแตกต่างกัน นิสิตเข้ามาโดยวิธีรับตรงและแอดมิดชันซ่ึงได้
คะแนนการสอบท่ีค่อนขา้งต ่า หรือไดรั้บการโอนยา้ยมาจากสาขาวชิาอ่ืน 
 - ปัญหาจากการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบัมหาวทิยาลยั 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 - มีโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และ Chemistry Camp ส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 ทุกปีโดยมีจุดประสงคใ์ห้
รุ่นพี่สอนปรับพื้นความรู้ และเตรียมตวัส าหรับการเรียนในระดบัมหาวทิยาลยั  
 - ภาควิชามีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีคอยติดตามดูแลนิสิตในเร่ืองการเรียนและการปรับตวัส าหรับการ
เรียนในระดบัมหาวทิยาลยั  
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  2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ช้ันปี ปีการศึกษา 

 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีท่ี 2 - 100 100 100 100 
ชั้นปีท่ี 3 - - 100 100 100 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 100 100 
รวม 100 200 300 400 400 

ส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
แบ่งเป็นแหล่งท่ีมาได ้2 หมวดดงัน้ี 
 (1) งบประมาณแผ่นดินของภาควิชาซ่ึงอยู่ในแผนการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการจัด
การศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์  
 (2) งบประมาณรายได้ เป็นไปตามประมาณการรายไดข้องภาควิชาฯ ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร์จดัสรรให้
สรุปไดเ้ป็นงบประมาณคร่าวๆ ดงัน้ี 
 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบประมาณแผน่ดิน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
งบประมาณรายได ้
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

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

รวมรายรับ 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)  
 รายละเอียดรายจ่ายสรุปไดต้ามหมวดเงิน 4 หมวดไดค้ร่าวๆ ดงัน้ี 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ก. ค่าจา้งชัว่คราว 262,500 262,500 262,500 262,500 262,500 
ข. ค่าตอบแทนใชส้อย และวสัดุ 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 
ค. ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

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

ง. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการ
ภาควชิา) 

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

 หมายเหตุ: งบประมาณรายรับและรายจ่ายในแต่ละปี แต่ละหมวดเงินเป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น 
 
  2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิต 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ค่าโครงการส าหรับนิสิตปริญญาตรี และค่าใชจ่้ายทางวชิาการ 31,500 
2. ค่านิเทศกฝึ์กงาน 4,000 
3. ค่าสารเคมี วสัดุ และการใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ในการท า

วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี คนละ 2,500 
 

2,500 
 รวม 38,000 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 7 การ
รับโอนนิสิต หรือนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน (ภาคผนวก จ.) 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 องคป์ระกอบของหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี  
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 133 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 
 

ล าดับที ่ รายการ เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2548 

หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

1 
2  
 
 
 
 

3 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่                                     
หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 
2.1 วชิาพื้นฐาน            
2.2 วชิาเฉพาะดา้น 
       2.2.1  วชิาบงัคบั       
       2.2.2  วชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 
 หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 

30 
84 

 
 
 
 
6 

30 
97 
24 
73 
61 
12 
6 

 หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 120 133 
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3.1.3 รายวชิาในหมวดต่างๆ 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป           จ านวน    30 หน่วยกติ 
       ก าหนดใหนิ้สิตเรียนตามกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี     
 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน     12 หน่วยกติ 
  001201  ทกัษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
   Thai Language Skills 
 001211  ภาษาองักฤษพื้นฐาน    3(2-2-5) 
   Fundamental English   
 001212  ภาษาองักฤษพฒันา    3(2-2-5)    
   Developmental English   
 001213  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ    3(2-2-5) 
   English for Academic Purposes 
 
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    จ านวน   6  หน่วยกติ   
 001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
     001222  ภาษา สังคมและวฒันธรรม    3(2-2-5) 
   Language, Society and Culture 
 
 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน   6   หน่วยกติ   
             โดยเรียนวชิาต่อไปนี้ 
              001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ   3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
   001237  ทกัษะชีวติ     3(2-2-5) 
   Life Skills 
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 วชิาพลานามัย บังคับไม่นับหน่วยกติ  จ านวน 1หน่วยกติ ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้  
 001281  กีฬาและการออกก าลงักาย   1(0-2-1) 

Sports and Exercises 
 
 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   จ านวน   6  หน่วยกติ   
 001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5) 
   Introduction to Computer Information Science  
 001277  พฤติกรรมมนุษย ์     3(2-2-5) 
   Human Behavior 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 97  หน่วยกติ  
      2.1 วชิาพืน้ฐาน  จ านวน   24  หน่วยกติ 
 251100   ปรัชญาวทิยาศาสตร์    1(1-0-2) 
                 Philosophy of Science 
 252111   คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้    4(4-0-8) 
                Introductory Mathematics 
 256103   เคมีเบ้ืองตน้      4(3-3-7) 
                           Introductory Chemistry  
 258101   ชีววทิยาเบ้ืองตน้     4(3-3-7) 
                Introductory Biology 
 261103   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้     4(3-3-7) 
    Introductory Physics 
 252112  แคลคูลสั     4(4-0-8) 
   Calculus 
 255221   สถิติวเิคราะห์     3(2-2-5) 
    Statistical Analysis 
 
       2.2 วชิาเฉพาะด้าน       จ านวน   73 หน่วยกติ  
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 2.2.1 วชิาบังคับ    จ านวน   61 หน่วยกติ 
 205200  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ   1(0-2-1) 
   Communicative English for Specific Purposes 

205201  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์เชิงวชิาการ  1(0-2-1) 
   Communicative English for Academic Analysis 

205202  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
   Communicative English for Research Presentation      
             256221   เคมีอินทรีย ์1      4(3-3-7) 
                  Organic Chemistry I 
 256222    เคมีอินทรีย ์2      4(3-3-7) 
   Organic Chemistry II 
 256231   เคมีอนินทรีย ์1      3(2-2-5) 
                  Inorganic Chemistry I   
 256232   เคมีอนินทรีย ์2      4(3-3-7) 
    Inorganic Chemistry II    
 256251   เคมีวเิคราะห์ 1      4(3-3-7) 
    Analytical Chemistry I 
 256252   เคมีวเิคราะห์ 2      4(3-3-7) 
                  Analytical Chemistry II 
 256322   สเปกโทรสโกปี      3(3-0-6) 
                  Spectroscopy 
 256326    เคมีอินทรีย ์3      2(2-0-4) 
   Organic Chemistry III 

256341   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1      4(3-3-7) 
    Physical Chemistry I 
 256342   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2      4(3-3-7) 
                 Physical Chemistry II   
 256352  การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ    3(3-0-6) 
    Instrumental Methods for Chemical Analysis 
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 256353  ปฏิบติัการเพื่อการวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ  2(0-6-3) 
   Laboratory for Instrumental Methods of Chemical Analysis 

256493  วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี    6  หน่วยกิต   
   Undergraduate Thesis 

ใหเ้ลือกเรียน 1 รายวชิาจาก 2 รายวชิาดงัต่อไปน้ี (256494 หรือ 256495) 
 256494  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6  หน่วยกิต หรือ 
   International Academic or Professional Training  
 256495  สหกิจศึกษา      6  หน่วยกิต 
   Co-operative Education 
 256497   สัมมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี   1(0-3-1) 
                  Seminar and Introductory Research in Chemistry  
 411221    ชีวเคมี       4(3-3-7)  
   Biochemistry 
        2.2.2 วชิาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกติ    
 สามารถเลือกเรียนรายวชิาเลือก รายวชิาใดกไ็ด้จาก 6 กลุ่มวชิา ต่อไปนี ้ ให้ครบ 12 หน่วยกติ หรือจะ
เลือกรายวชิาเลือกจากกลุ่มเดียวกนัทั้ง 12 หน่วยกติกไ็ด้ ทั้งนีข้้อจ ากดัในการเลือกให้พจิารณารายวชิาบังคับก่อน
ประกอบด้วย 
 กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์     
 256323    เคมีเฮเทอโรไซคลิก    3(3-0-6) 
    Heterocyclic Chemistry 
 256324    ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ    3(3-0-6) 
    Natural Products 
 256325   เคมีของพืช     3(3-0-6) 
    Phytochemistry 
 256421   สเตอริโอเคมี     3(2-2-5) 
                Stereochemistry  
 256423   เคมีอินทรียส์ังเคราะห์    3(2-2-5) 
   Organic Synthesis 
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 กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์ 
 256431   เคมีอนินทรีย ์3     3(3-0-6) 
   Inorganic Chemistry III 
 256432    เคมีชีวอนินทรีย ์     3(3-0-6) 
    Bioinorganic Chemistry 
 256433  เคมีวสัดุอนินทรีย ์    3(2-2-5) 
   Inorganic Material Chemistry  
 256435  เคมีซูปราโมเลกุลาร์    3(3-0-6) 
   Supramolecular Chemistry  
 256436  การหาลกัษณะเฉพาะวสัดุอนินทรีย ์  1(0-3-2) 
   Inorganic Material Characterization 
 กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 256441   เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
    Advanced Physical Chemistry 
 256442   เคมีนิวเคลียร์      3(3-0-6) 
    Nuclear Chemistry 
 256443   เคมีควอนตมั     3(3-0-6) 
    Quantum Chemistry 
 256444   อุณหพลศาสตร์     3(3-0-6) 
   Thermodynamics 
 256445   เคมีพื้นผวิ     3(3-0-6) 
    Surface Chemistry 

256447   เคมีเก่ียวกบัพอลิเมอร์     3(3-0-6) 
    Polymer Chemistry 
 256448  เทคนิคทางเคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนกัวิจยั  3(2-2-5) 
   Techniques in Physical Chemistry for Researcher 
 กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 
 256451    การวเิคราะห์สารประกอบเชิงซอ้น  2(0-6-3) 
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    Complex Material Analysis 
 256452   เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง    3(2-2-5) 
   Advanced Analytical Chemistry 
 256453  การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคในเชิงเคมีวเิคราะห์  3(2-2-5) 
   Application of Analytical Chemistry 
 กลุ่มวชิาเคมีอุตสาหกรรม 
 256361   เคมีอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
    Industrial Chemistry 
 256362   เคมีเก่ียวกบัน ้ามนัเช้ือเพลิง   3(2-2-5) 
    Petroleum Chemistry 
 256461   เทคโนโลยเีก่ียวกบัปิโตรเลียม   3(2-2-5) 
   Petroleum Technology 
 256462   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี    3(2-2-5) 
   Petrochemical Industry 
 256463   เคมีเก่ียวกบัเซรามิก    3(2-2-5) 
   Ceramic Chemistry  
 256465     เทคโนโลยกีระบวนการผลิตผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ 3(3-0-6) 
    Polymer Processing Technology  
 256466   วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้    3(2-2-5) 
      Introduction to Materials Science  

256468  ความเป็นผูป้ระกอบการส าหรับนกัเคมี   3(3-0-6) 
   Entrepreneurship for Chemists 
 

กลุ่มวชิาเคมีอ่ืนๆ 
 256471   เคมีเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มและความปลอดภยั 3(2-2-5) 
                  Environmental Chemistry and Safety 
 256496   หวัขอ้พิเศษทางเคมี    3(3-0-6) 
    Special Topics in Chemistry  
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3. หมวดวชิาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยันเรศวร หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 แผนการศึกษา  
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ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาต้น 

 001201  ทกัษะภาษาไทย           3(2-2-5) 
   Thai Language Skills  
 001211  ภาษาองักฤษพื้นฐาน     3(2-2-5)   
   Fundamental English   
 001222  ภาษา สังคมและวฒันธรรม     3(3-0-6) 
   Language, Society and Culture  
 001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน   3(2-2-5) 
   Introduction to Computer Information Science 
 252111  คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้     4(4-0-8) 
   Introductory Mathematics 
 258101  ชีววทิยาเบ้ืองตน้      4(3-3-7) 
   Introductory Biology  

รวม   20 หน่วยกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาปลาย 
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 001212  ภาษาองักฤษพฒันา     3(2-2-5)   
   Developmental English   
 001277  พฤติกรรมมนุษย ์      3(3-0-6) 
   Human Behavior 
 001237  ทกัษะชีวติ        2(1-2-3) 
   Life Skills 
 0012xx  วชิาพลานามยั      1(1-0-2) 
   Personal Hygiene Courses  
 252112  แคลคูลสั      4(4-0-8) 
   Calculus 
 256103  เคมีเบ้ืองตน้      4(3-3-7) 
   Introductory Chemistry 
 261103   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้      4(3-3-7) 
   Introductory Physics 
      รวม      21 หน่วยกติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีที ่ 2 
ภาคการศึกษาต้น  
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 001213  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     3(3-0-6) 
   English for Academic Purpose 
 001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
 255221  สถิติวเิคราะห์      3(2-2-5) 
   Statistical Analysis 
 256221  เคมีอินทรีย ์1      4(3-3-7) 
   Organic Chemistry I 

256231  เคมีอนินทรีย ์1      3(2-2-5) 
   Inorganic Chemistry I 
 256251  เคมีวเิคราะห์ 1      4(3-3-7)   
   Analytical Chemistry I 
      รวม   20 หน่วยกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีที ่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย   
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001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้    3(3-0-6) 
   Information Science for Study and Research 

205200  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ        1(0-2-1) 
   Communicative English for Specific Purposes 

251100  ปรัชญาวทิยาศาสตร์     1(1-0-2) 
   Philosophy of Science 

256222  เคมีอินทรีย ์2      4(3-3-7) 
   Organic Chemistry II 

256232  เคมีอนินทรีย ์2      4(3-3-7) 
   Inorganic Chemistry II 

256252  เคมีวเิคราะห์ 2      4(3-3-7) 
   Analytical Chemistry II 

xxxxxx  วชิาเลือกเสรี                    3(x-x-x) 
   Free Elective 
     รวม     20 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีที ่3 
ภาคการศึกษาต้น 
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205201  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์เชิงวชิาการ 1(0-2-1) 
   Communicative English for Academic Analysis 

256326  เคมีอินทรีย ์3      2(2-0-4) 
   Organic Chemistry III  

256341  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1      4(3-3-7) 
   Physical Chemistry I 

256352   การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ    3(3-0-6) 
   Instrumental Methods of Chemical Analysis 

256353  ปฏิบติัการเพื่อการวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ  2(0-6-3) 
   Laboratory for Instrumental Methods of Chemical Analysis 

256xxx  วชิาเลือก      3(x-x-x) 
   Elective Course 

256xxx  วชิาเลือก      3(x-x-x) 
   Elective Course 

   รวม   18 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีที ่3 
ภาคการศึกษาปลาย 
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205202  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน        1(0-2-1) 
   Communicative English for Research Presentation 

256322  สเปกโทรสโกปี      3(3-0-6) 
   Spectroscopy 

256342  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2      4(3-3-7) 
  Physical Chemistry II 
256xxx  วชิาเลือก      3(x-x-x) 

   Elective Course 
256xxx  วชิาเลือก      3(x-x-x) 

   Elective Course 
411221  ชีวเคมี       4(3-3-7) 

   Biochemistry 
xxxxxx  วชิาเลือกเสรี      3(x-x-x) 

                  Free Elective 
 

   รวม   21  หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช้ันปีที ่4 

ภาคการศึกษาต้น 
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  กลุ่ม 1 
256497  สัมมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี   1(0-3-1) 

   Seminar and Introductory Research for Chemistry 
256493  วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี   6  หน่วยกิต  

   Undergraduate Thesis 
กลุ่ม 2 

256494  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6  หน่วยกิต หรือ 
   International Academic or Professional Training 

256495  สหกิจศึกษา     6  หน่วยกิต 
   Co-operative Education 
                            รวม   6 หรือ 7  หน่วยกติ 

หมายเหตุ 256497 ต้องลงคู่กับ 256493 
 

ช้ันปีที ่4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 กลุ่ม 2 
256497  สัมมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี  1(0-3-1) 

   Seminar and Introductory Research for Chemistry 
256493  วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี  6  หน่วยกิต  

   Undergraduate Thesis 
กลุ่ม 1 

256494  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6  หน่วยกิต หรือ 
   International Academic or Professional Training 

256495  สหกิจศึกษา     6  หน่วยกิต 
   Co-operative Education    
                          รวม   6 หรือ 7  หน่วยกติ 

หมายเหตุ 256497 ต้องลงคู่กับ 256493 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
001201           ทกัษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
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                 Thai Language Skills    
  พฒันาทกัษะการใชภ้าษาทั้งในดา้นการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพื่อการส่ือสาร โดย
เนน้ทกัษะการเขียนเป็นส าคญั   
                    Development of communicative language skills including listening, reading, speaking, and 
writing with an emphasis on writing skill 
 
001211   ภาษาองักฤษพื้นฐาน          3(2-2-5) 
             Fundamental English  
  พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการส่ือสารใน
บริบทต่างๆ 
          Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts  
 
001212   ภาษาองักฤษพฒันา                 3(2-2-5) 
       Developmental English   
   พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ เพื่อการส่ือสารในปริบทต่างๆ 
         Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for communicative 
purposes in various contexts 
 
001213   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ        3(2-2-5) 
             English for Academic Purposes  
  พฒันาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นควา้เชิง
วชิาการ   
             Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing and 
researching 
 
001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้    3(3-0-6) 
   Information Science for Study and Research  



มคอ.2 

 

 
 

 

30 

  ความหมาย    ความส าคญัของสารสนเทศ     ประเภทของแหล่งสารสนเทศ   การเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การเลือก  การสังเคราะห์  และการน าเสนอสารสนเทศ  
ตลอดจนการเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดี  และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้  
  The meaning and importance of information, types of information sources, approaches, 
information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as creating 
positive attitudes and a sense of inquiry in students 
 
001222   ภาษา สังคม และวฒันธรรม                 3(3-0-6) 
            Language, Society and Culture     
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษา สังคม และวฒันธรรมไทยและสากล  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาท่ี
มีต่อสังคมและวฒันธรรม โลกทศัน์สังคมในภาษา โครงสร้างทางสังคม และวฒันธรรมไทยกบัการใชภ้าษาไทย 
ตลอดจนการแปรเปล่ียนของภาษาอนัเน่ืองมาจากปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 
  A study of the relationship between language and society and language and culture in terms 
of the ways in which language reflects society and culture. The study includes the interaction between the 
Thai language usage and Thai social and cultural structure. The study also includes language change caused 
by social and cultural factors 
 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ       3(3-0-6) 
   Fundamental Laws for Quality of Life   
  ศึกษาถึงวิวฒันาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
ศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ินและ   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้ง
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา  
  The evolution of the law and human rights under the constitution including laws concerning 
the quality of the students’ life such as intellectual property law, environmental law, laws concerning local 
administration, traditional knowledge, and the development of the quality of life 
 
001237   ทกัษะชีวติ       2(1-2-3) 
  Life Skills  
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  การพฒันาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝึกทกัษะการท างานเป็นทีมท่ีเน้นการเป็นผูน้ า
และผูต้ามท่ีดี การพฒันาบุคคลใหมี้จิตสาธารณะและการพฒันาคุณสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของบุคคล  
  Development of personality both mental and physical characteristics; practice in team 
working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public consciousness and 
other desirable personal characteristics 
 
001250   กอลฟ์         1(0-2-1) 
  Golf  
  ประวติั  ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอลฟ์  การฝึก
ทกัษะเบ้ืองตน้  และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ์ 
  History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, rules, and 
etiquette of golf 
 
001251   เกม           1(0-2-1) 
  Game  
  ประวติั ปรัชญา ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะของเกมชนิดต่างๆ การเป็นผูน้ าเกมเบ้ืองตน้  
และการเขา้ร่วมเกม 
  History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic game 
leadership, and games participation 
 
001252   บริหารกาย                                 1(0-2-1) 
               Body Conditioning  
  ประวติั ความหมายความส าคญัของการบริหารกาย หลกัการออกก าลงักาย กิจกรรมการสร้าง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
            History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises, physical 
fitness activities, and physical fitness test 
 
001253   กิจกรรมเขา้จงัหวะ                     1(0-2-1) 
            Rhythmic Activities  
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  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ ท่าเตน้ร าพื้นเมือง และวฒันธรรมการ
เตน้ร าของนานาชาติ 
            History, definition, importance, and basic movements of folk dances and international folk 
dances 
 
001254   วา่ยน ้า                                1(0-2-1) 
             Swimming  
  ประวติั  ความหมาย  ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาวา่ยน ้า การฝึก
ทกัษะเบ้ืองตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวา่ยน ้า 
  History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and etiquette of 
swimming 
 
001255   ลีลาศ                                            1(0-2-1) 
         Social  Dance  
  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ รูปแบบการเตน้ร าสากล และมารยาท
ของการเตน้ร าสากล 
             History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances 
 
001256   ตะกร้อ                                          1(0-2-1) 
             Takraw  
  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาตะกร้อ  การฝึก
ทกัษะเบ้ืองตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้อ 
            History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and etiquette of 
takraw 
 
 
 
001257   นนัทนาการ                             1(0-2-1) 
          Recreation  
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  ประวติั ปรัชญา ความหมาย และความส าคญัของนนัทนาการ ลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการ 
และการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
  History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities and 
recreation participation 
 
001258   ซอฟทบ์อล          1(0-2-1) 
  Softball  
  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอฟท์บอล   
การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบ์อล 
  History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training, rules, 
and etiquette of softball 
 
001259   เทนนิส              1(0-2-1) 
  Tennis  
  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิส การฝึก
ทกัษะเบ้ืองตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส 
  History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training, rules, and 
etiquette of tennis 
 
001260   เทเบิลเทนนิส             1(0-2-1) 
  Table Tennis  
  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส  
การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
  History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill training, 
rules, and etiquette of table tennis 
 
 
001261   บาสเกตบอล             1(0-2-1) 
  Basketball 
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  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาบาสเกตบอล 
การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล 
  History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill training, rules, 
and etiquette of basketball 
 
001262   แบดมินตนั             1(0-2-1) 
  Badminton  
  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาแบดมินตนั   
การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตนั 
  History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill training, rules, 
and etiquette of badminton 
 
001263   ฟุตบอล              1(0-2-1) 
  Football  
  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล   การ
ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 
  History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill training, rules, 
and etiquette of football 
 
001264   วอลเลยบ์อล             1(0-2-1) 
  Volleyball  
  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาวอลเลยบ์อล 
การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบ์อล 
  History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules, 
and etiquette of volleyball 
 
 
001265   ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั            1(0-2-1) 
  Art of Self – Defense  
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  ประวติั ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการต่อสู้
ป้องกนัตวั ทกัษะเบ้ืองตน้ของศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั กฎหมายส าหรับการป้องกนัตวั และกฎกติกา มารยาท
ของศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั 
  History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; basic skill of 
the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of self-defense 
 
001272   คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Information Science   
  คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิตประจ าวนั ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  และการประยกุตใ์ชง้าน ระบบส านกังานอตัโนมติั ระบบจ านวน
และการแทนขอ้มูล การจดัการขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพฒันา
ระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบ้ืองตน้ 
  Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer software, 
computer networks, the Internet and its applications, office automation systems, number system and data 
representation, data management and database systems, information systems, programming languages, 
information system development, program design, and introduction to BASIC programming 
 
001277   พฤติกรรมมนุษย ์       3(3-0-6) 
  Human Behavior  
  แนวคิดเก่ียวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชญัญะ  การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาวน์ปัญญา
และการยกระดบัเชาวน์ปัญญา การจดัการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ  พฤติกรรมมนุษยท์างสังคม พฤติกรรม
อปกติ และการวเิคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเ์พื่อการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
  Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and perception, state of 
consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence management of 
emotions and development of motivation; human social behavior, abnormal behavior, analysis of human 
behavior case studies for application in everyday life 
205200  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 



มคอ.2 

 

 
 

 

36 

  ฝึกฟัง-พูดภาษาองักฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค  าศพัท์ ส านวน และรูปประโยคเพื่อ
วตัถุประสงคท์างวชิาการและวชิาชีพ 
  Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, vocabulary, 
expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์เชิงวชิาการ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาองักฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการตามสาขาของผูเ้รียน 
  Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ educational fields. 
  
205202  การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน    1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  ฝึกน าเสนอผลงานการคน้ควา้ หรือผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาของผูเ้รียนเป็นภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  Practice giving oral presentations on academic research related to students’ educational fields 
with effective delivery in English. 
 
251100   ปรัชญาวทิยาศาสตร์      1(1-0-2) 
                Philosophy of Science 
  ประวติัของวิทยาศาสตร์และปรัชญา ค าถาม และแนวคิดเชิงปรัชญาดา้นวิทยาศาสตร์ รวมถึง
ปรากฏการณ์ ทฤษฎีและการพฒันาการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ   
  History of science and philosophy, Philosophical questions and thoughts of science including 
phenomena, theories and development, Relationship among the branches of science  
 
 
252111   คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                   4(4-0-8) 
               Introductory Mathematics 
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                 ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพนัธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ผลต่างอนุพนัธ์ 
ปริพนัธ์ของฟังกช์นัและการประยกุต ์เทคนิคการหาปริพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง แบบแยกตวัแปรได ้   
                 Limits and continuity of functions, derivative of functions and applications, differentials, 
integral of functions and applications , techniques of  integration, separable first–order differential  equations 
 
252112   แคลคูลสั                    4(4-0-8) 
                 Calculus  
  ระบบพิกดัเชิงขั้ว สมการอิงตวัแปรเสริม ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ  เส้นตรง ระนาบ ผิว  อนุพนัธ์
ยอ่ย  ปริพนัธ์หลายชั้นและการประยกุต ์ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลงั อนุกรมเทยเ์ลอร์ 

Polar coordinates systems, parametric equations,  improper integrals, lines, planes, surfaces,  
partial derivatives, multiple integrals and applications, sequences and series of  real numbers, power series, 
Taylor series 
 
255221   สถิติวเิคราะห์       3(2-2-5) 
    Statistical Analysis  
  ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของวชิาสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ  การวดัแนวโนม้เขา้
สู่ส่วนกลาง และการวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มแบบ
ไม่ต่อเน่ืองและต่อเน่ืองบางชนิด การแจกแจงของตวัสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนเบ้ืองตน้  การวเิคราะห์ถดถอยและสหสัมพนัธ์ และการทดสอบไคสแควร์ 
  Concept, extent and utility of statistics, statistical methodology, measures of central tendency 
and dispersion, probability; random variables; some probability distributions of discrete and continuous 
random variables;  sampling distribution; estimation and testing hypotheses; elementary analysis of variance; 
regression and correlation analysis ; Chi-square test 
 
 
 
 
256103   เคมีเบ้ืองตน้       4(3-3-7) 
              Introductory Chemistry 
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  ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบติัของธาตุ พนัธะเคมี สารละลาย สมดุล
เคมี  กรด-เบส แก๊ส ของแข็ง ของเหลว เคมีอุณหพลศาสตร์ เคมีจลนศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรียแ์ละสารชีว
โมเลกุล เคมีส่ิงแวดลอ้ม สารประกอบของธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชนั เคมีอุตสาหกรรม เคมีนิวเคลียร์ 
  Stoichiometry, atomic structure, periodic table and properties of elements, chemical bonding, 
solution, chemical equilibrium, acid-base, gas, solid, liquid, thermodynamic, chemical kinetic, 
electrochemistry, organic chemistry and biomolecules, environmental chemistry, representative and transition 
elements, industrial chemistry, nuclear chemistry 
 
256221   เคมีอินทรีย ์1       4(3-3-7) 
               Organic Chemistry I  
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไฮบริไดเซซันและพันธะในสารประกอบอินทรีย์ การจ าแนกหมู่
ฟังกช์นัและการอ่านช่ือสารประกอบอินทรียป์ระเภทต่างๆ หลกัการเกิดเรโซแนนซ์ ทอโทเมอริซึม ปรากฏการณ์
ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย ์ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์การด าเนินไปและกลไก
ของปฏิกิริยา ชนิดของตวักลางปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการแทนท่ีและปฏิกิริยาการขจดับนคาร์บอนอ่ิมตวั ปฏิกิริยาการ
เติมบนคาร์บอนไม่อ่ิมตวัและปฏิกิริยาการแทนท่ีบนสารประกอบคาร์บอนิล 
  Fundamental of hybridization and bonding in organic compounds, classification and 
nomenclature, resonance structures, isomer and tautomerism, stereochemistry, types of organic reactions and 
mechanism, types of reactive intermediates, substitution and elimination reactions on saturated carbon, 
addition reactions on carbon-carbon multiple bonds and substitution reaction at carbonyl groups. 
  
 
 
 
 
 
 
  
256222    เคมีอินทรีย ์2       4(3-3-7) 
                Organic Chemistry II 
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     วชิาบงัคบัก่อน : 256221 เคมีอินทรีย ์1 
  ปฏิกิริยาการเติมบนสารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาการแทนท่ีท่ีต าแหน่งแอลฟาคาร์บอนของ
สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน สมบัติและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลท่ีส าคัญ 
ปฏิกิริยาการแทนท่ีของสารอะโรมาติก สารเฮเทอโรไซคลิก และการสังเคราะห์สารประกอบอินทรียเ์บ้ืองตน้ 
  Addition reaction at carbonyl groups, substitution reactions at -carbon of carbonyl 
compounds, oxidation-reduction reaction, properties and reactions of important biomolecules,  aromatic and 
heterocyclic substitution reactions and basic multi step syntheses of organic compounds  
 
256231   เคมีอนินทรีย ์1       3(2-2-5) 
               Inorganic Chemistry I   
               โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมีและทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายพนัธะเคมีของสารประกอบต่างๆ เคมีของ
ธาตุหมู่หลกัและธาตุทรานซิชันแถวแรก โครงสร้างผลึกและรูปร่างโมเลกุลของแข็ง ปฏิกิริยากรด-เบสใน
สารละลายท่ีไม่ใช่น ้า เคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชนั 
  Atomic structure, chemical bonding and theories, chemistry of main group and first row 
transition elements, crystal structure and molecular structure of solid, acid-base reactions in non-aqueous 
media, chemistry of coordination compounds 
 
256232   เคมีอนินทรีย ์2       4(3-3-7) 
    Inorganic Chemistry II 
    วชิาบงัคบัก่อน : 256231 เคมีอนินทรีย ์1  
  สมมาตรและพอยดก์รุ๊ป สัญลกัษณ์ของเทอม สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอนินทรีย์
เก่ียวกบัอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ อิเลกโทรนิกสเปก
โทสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี กลไกปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์สารประกอบโลหะอินทรีย ์
  Symmetry and point groups, term symbols, spectroscopy of inorganic compounds such as 
infrared and raman spectroscopy, nuclear magnetic resonance, electronic spectroscopy and mass spectrometry, 
inorganic reaction mechanism, organometallic compounds 
 
256251   เคมีวเิคราะห์ 1       4(3-3-7) 
               Analytical Chemistry I 
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  วชิาบงัคบัก่อน : 256103 เคมีเบ้ืองตน้ 
   การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในเคมีวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์โดยน ้ าหนัก วิธีวิเคราะห์โดยปริมาตรซ่ึงประกอบด้วยการไทเทรตกรด -เบส การไทเทรตแบบ
ตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซอ้นและการไทเทรตรีดอกซ์ 
  Sampling and sample preparation in analytical chemistry, statistics for analytical chemistry, 
gravimetric analysis, volumetric analysis including acid-based titration, precipitation titration, 
complexometric titration and redox titration 
 
256252   เคมีวเิคราะห์ 2                   4(3-3-7) 
                Analytical Chemistry II  
     วชิาบงัคบัก่อน : 256251 เคมีวเิคราะห์ 1   
  การแยกสารโดยวิธีการสกดัดว้ยตวัท าละลายและการสกดัดว้ยเฟสของแขง็ วธีิโครมาโทกราฟี
อยา่งง่ายเช่น โครมาโทกราฟีกระดาษและเยื่อบาง โครมาโทกราฟีแบบคอลมัน์และโครมาโทกราฟีชนิด
แลกเปล่ียนไอออน วิธีทางเคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้า ไดแ้ก่ วธีิโพเทนชิโอเมตรี       อิเล็กโตรกราวเิมตรี คูลอมเมตรี 
คอนดกัโทเมตรี และโวลแทมเมตรี 
  Sample separation by solvent extraction and solid phase extraction. Basic of chromatography 
including paper and thin-layer chromatography, column chromatography and ion exchange chromatography. 
Electroanalytical chemistry such as potentiometry, electrogravimetry, coulometry, conductometry and 
voltammetry. 
 
256322    สเปกโทรสโกปี       3(3-0-6) 
    Spectroscopy 
    วชิาบงัคบัก่อน : 256222 เคมีอินทรีย ์2 
  การวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรียจ์ากสเปกตรัมของเคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกปี ได้แก่
อลัตราไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทร
มิเตอร์  (หน่ึงและสองมิติ) และแมสสเปกโทรมิเตอร์ 
  Structure elucidation of organic compounds using instrumental spectroscopy techniques such 
as UV-VIS spectrometer, infrared spectrometer, nuclear magnetic resonance spectrometer (1D, 2D NMR), 
and mass spectrometer. 
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256323     เคมีเฮเทอโรไซคลิก       3(3-0-6) 
      Heterocyclic Chemistry 
                 วชิาบงัคบัก่อน: 256222 เคมีอินทรีย ์2 
     การสังเคราะห์และปฏิกิริยาต่างๆ ของสารเฮเทอโรไซคลิกท่ีมีขนาดของวงเป็น 3, 4 ,5, 6 
อะตอม โดยมีอะตอมของออกซิเจน ก ามะถนั หรือไนโตรเจนในวงดว้ย ศึกษาการสังเคราะห์สารท่ีเป็นวงท่ีเช่ือม
กนั ตวัอยา่งเช่น เบนโซฟิวแรน อินโดลคิวโนลีน ไอโซคิวโนลีน 
  Syntheses and the reactions of 3 , 4 , 5 , and 6 -membered ring heterocyclic compounds 
containing oxygen, sulfur, or nitrogen atom, studying of the syntheses of other carbocyclic compounds such as 
benzofuran, indolequinoline, and isoquinoline 
 
256324   ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ       3(3-0-6) 
    Natural Products 
    วชิาบงัคบัก่อน  : 256222 เคมีอินทรีย ์2   
   เคมีผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัจากธรรมชาติ การจ าแนกกลุ่มสารโดยวธีิชีวสังเคราะห์ การวเิคราะห์
โครงสร้างโดยวธีิทางเคมี วธีิทางกายภาพ และการน าผลิตภณัฑธ์รรมชาติไปใชป้ระโยชน์ 
  Significances of natural chemical compounds, classification of natural compounds based on 
biosynthetic pathways, structures determination by chemical, physical methods and natural products 
utilization 
 
256325   เคมีของพืช        3(3-0-6) 
    Phytochemistry 
    วชิาบงัคบัก่อน: 256222 เคมีอินทรีย ์2 
  หลกัเกณฑก์ารจ าแนกสารประกอบในพืช การประยกุตท์างเคมีในการแยกสาร การท าให้
บริสุทธ์ิ การใชเ้ทคนิคทางสเปกโทรสโกปีเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสารท่ีแยกได ้การปรับปรุงโครงสร้างของ
สารท่ีแยกไดโ้ดยกระบวนการทางเคมี และการศึกษากลไกการสังเคราะห์สารทางชีวเคมีของพืช 
  Classification of compounds in plants, chemical applications for separation and purification 
methods, employment of the spectroscopic techniques to elucidate the chemical structure of isolated 
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compounds, chemical modifications of the isolated compounds and studying of biosynthesis pathways of 
biomolecules in plants 
 
256326  เคมีอินทรีย ์3       2(2-0-4) 
  Organic Chemistry III 
  วชิาบงัคบัก่อน: 256222 เคมีอินทรีย ์2   
  ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตลั ทฤษฎีฮุคเคลโมเลกุลาร์ออร์บิตลั ปฏิกิริยาการจดัตวัใหม่ ปฏิกิริยา
ของคาร์บีน ปฏิกิริยาเพริไซคลิก ปฏิกิริยาแรดิคลัและโฟโตเคมี  
   Molecular orbital theory, Huckel Molecular orbital Theory, skeletal-rearrangement 
reactions, carbene reactions, pericyclic reactions, radical reactions and photochemistry    
 
256341  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1       4(3-3-7) 
  Physical Chemistry I 
  วชิาบงัคบัก่อน: 256103 เคมีเบ้ืองตน้  
  สมบติัของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แรงกระท าระหวา่งโมเลกุลของแก๊ส  แนวคิดเก่ียวกบัอุณ
หพลศาสตร์และการน าไปประยุกต์ใช ้การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของสารบริสุทธ์ิ สมบติัของสารผสมอยา่ง
ง่าย แผนผงัวฏัภาคของสารผสมแบบสองและสามองคป์ระกอบ สมดุลไฟฟ้าเคมี 
  Properties of gases, Kinetic theory of gases, Molecular interactions between gases, Concepts 
of thermodynamics and applications, Physical transformation of pure substances, Properties of simple 
mixtures, Phase diagrams of two and three components systems, Equilibrium electrochemistry 
 
256342  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2       4(3-3-7) 
  Physical Chemistry II 
  วชิาบงัคบัก่อน: 256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
  หลกัการและการน าไปประยุกต์ใช้ของทฤษฎีควอนตมั สมบติัการถ่ายเท ไดแ้ก่ การแพร่ผ่าน 
ความหนืดและการน าความร้อน จลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ใช้  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสารจ าพวกพอลิ
เมอร์ เคมีพื้นผวิไดแ้ก่ แรงตึงผวิ ระบบของคอลลอยด ์การดูดซบั 
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  Principles and applications of quantum theory, Transport properties such as diffusion, 
viscosity and thermal conductivity, Chemical kinetics and applications, Basic polymer science, Surface 
science such as surface tension, colloidal systems and adsorption 
 
256352  การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ     3(3-0-6) 
  Instrumental Methods of Chemical Analysis 
  วชิาบงัคบัก่อน: 256252 เคมีวเิคราะห์ 2 
  บทน าเก่ียวกบัการวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ หลกัการของเคร่ืองมือและการประยกุตใ์ช้
เคร่ืองมือทางสเปกโทรโฟโตเมตรี เช่น อลัตราไวโอเลต-วสิิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคการวดัการเรืองแสง
ของสาร อินฟราเรด อะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทรโฟโตเมตรี อินดกัทีฟลีคบัเพิลพลาสมาแมสสเปกโทรเม
ตรี และแมสสเปกโทรเมตรี เคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟี เช่น แก๊สโครมาโทกราฟีและโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง   
  Introduction to instrumental analysis, theory and application of instrumental techniques of 
spectrophotometry such as ultraviolet-visible spectrophotometry, luminescence, infrared, atomic absorption 
spectrophotometry, inductively couple plasma spectroscopy and mass spectrometry. Instrumental techniques 
of chromatography such as gas chromatography and high performance liquid chromatography.  
 
256353  ปฏิบติัการเพื่อการวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ   2(0-6-3) 
  Laboratory for Instrumental Methods of Chemical Analysis) 
  วชิาบงัคบัร่วม: ลงคู่ควบกบั 256352 การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ 
  ปฏิบติัการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ เคร่ืองมือทางสเปก
โทรโฟโตเมตรี เช่น อลัตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคการ
เรืองแสงด้วยเคร่ืองฟลูออโรมิเตอร์ การวดัการดูดกลืนแสงแบบอะตอมด้วยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชนัสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และเคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟี เช่น โครมาโทกราฟีชนิดแก๊สและของเหลว รวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดัการขอ้มูลทางเคมีวเิคราะห์   
  Laboratory for the applications of instrumetal chemical analysis by 
spectrophotometric techniques such as ultraviolet-visble spectrophotometry, infrared spectrophotometry, 
fluorometry, atomic absorption specrophotomety and chromatographic techniques such as gas and liquid 
chromatography. Computer program for analytical data management. 
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256361   เคมีอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 
               Industrial Chemistry   
   ความรู้ดา้นเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมนิสิตท่ีจะไปท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
  Applications of chemical methods in the industrial plants in order to train and prepare 
students for working in the industrial factories  
 
256362   เคมีเก่ียวกบัน ้ามนัเช้ือเพลิง            3(2-2-5) 
               Petroleum Chemistry   
  สมบติัทางกายภาพและทางเคมี การตรวจสอบ กระบวนการควบคุมการผลิต และคุณภาพของ
น ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ   
  Physical and chemical properties, testing, quality control process, and quality of the different 
types of fuel 
 
256421   สเตอริโอเคมี       3(2-2-5) 
               Stereochemistry  
    วชิาบงัคบัก่อน : 256222 เคมีอินทรีย ์2  
  สเตอริโอเคมีของสารประกอบคาร์บอนและธาตุอ่ืนๆ โดยศึกษาเก่ียวกบัอสมมาตรของโมเลกุล 
การวเิคราะห์โครงรูป โครงแบบสมบูรณ์ ฯลฯ  
  Stereochemistry of organic compounds and other elements, asymmetry of molecules, 
conformational analysis and configuration 
 
256423   เคมีอินทรียส์ังเคราะห์        3(2-2-5) 
    Organic Synthesis 
    วชิาบงัคบัก่อน : 256222 เคมีอินทรีย ์2  
  หลกัเกณฑแ์ละเทคนิคท่ีส าคญัในการสังเคราะห์สารอินทรีย ์ เทคนิคการตดัทอนโมเลกุลในการ
ออกแบบ การสังเคราะห์อยา่งง่าย 
  Criterion and techniques in organic syntheses, disconnection approach, molecular designing, 
simple syntheses 
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256431    เคมีอนินทรีย ์3       3(3-0-6) 
               Inorganic Chemistry III 
                วชิาบงัคบัก่อน : 256231 เคมีอนินทรีย ์1 
  เคมีของสารประกอบของธาตุแทรนซิชนัแถวท่ี 2 แถวท่ี 3 กลุ่มธาตุแลนทาไนด ์และธาตุแอกทิ
ไนด ์ เคมีของสารประกอบท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ บทบาทของสารประกอบโลหะอินทรียใ์นการเป็นตวัเร่ง
ปฏิกิริยา 
  Chemistry of second and third row transition elements, lanthanide and actinide elements, 
chemistry of macromolecules, roles of organometallic complexes as catalyst 
 
256432   เคมีชีวอนินทรีย ์       3(3-0-6) 
               Bioinorganic Chemistry 
   วชิาบงัคบัก่อน : 256231 เคมีอนินทรีย ์1   
  บทบาทหนา้ท่ีของโลหะในสารชีวโมเลกุลเช่น โปรตีน เอนไซม ์ กรดนิวคลีอิกและยา เคมีโค
ออร์ดิเนชนัท่ีเก่ียวกบัสารชีวอนินทรียท่ี์โลหะเป็นตวัก าหนดรูปร่าง และปฏิกิริยาต่างๆ สมบติัทางเคมีและ
กายภาพของสารชีวโมเลกุลต่างๆ 
  Metal functions in biomolecules such as proteins, enzymes, nucleic acids and medicine, 
coordination chemistry involving geometric structures of metal ions in biology, reactions of coordinated 
ligand, physical and chemical properties of biomolecules 
 
256433    เคมีวสัดุอนินทรีย ์      3(2-2-5) 
               Inorganic Material Chemistry 
                วชิาบงัคบัก่อน:  256231 เคมีอนินทรีย ์1 
  การสังเคราะห์และการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุอนินทรีย ์ สมบติัทางไฟฟ้า สมบติัแม่เหล็ก 
สมบติัเชิงกล และสมบติัเชิงแสง งานวจิยัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุอนินทรียเ์ช่น วสัดุระดบัไมโครและนาโน 
  Synthesis and characterization, electronic properties, magnetic properties, mechanical 
properties and optical properties of inorganic materials, recent research works of micro- and nano- materials 
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256435   เคมีซูปราโมเลกุลาร์           3(3-0-6) 
  Supramolecular Chemistry 
  วชิาบงัคบัก่อน: 256231 เคมีอนินทรีย ์1 
  นิยามและความเป็นมาของซูปราโมเลกุลาร์เคมี รีเซบเตอร์ การโคออร์ดิเนชนัและการจบักนั
แบบแม่กุญแจลูกกุญแจ ชนิดของอนัตรกิริยา การหาค่าคงท่ีการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน โมเลกุลท่ีสามารถจบั
ไอออนบวก โมเลกุลท่ีสามารถจบัไอออนลบ โมเลกุลท่ีจบัไดท้ั้งไอออนบวกและไอออนลบพร้อมกนั การ
ประกอบตวัของโมเลกุลอยา่งเป็นระเบียบไดเ้อง เคร่ืองมือระดบัโมเลกุล 
  Definition and development of supramolecular chemistry, receptors, coordination and the 
lock and key analogy, nature of supramolecular interactions, binding constant determination, cation-binding 
hosts, anion-binding hosts, ion pair receptors, self-assembly, molecular devices 
 
256436   การหาลกัษณะเฉพาะวสัดุอนินทรีย ์        1(0-3-2) 
                Inorganic Material Characterization 
                วชิาบงัคบัก่อน :   256231 เคมีอนินทรีย ์1    
  การหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุอนินทรียโ์ดยเทคนิคสเปกโตรสโกปี เช่น อลัตราไวโอเลต-วสิิ
เบิลสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ อิเลกตรอนสปินเรโซแนนซ์ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รา
มานสเปกโทรสโกปี การวเิคราะห์เทอร์โมกราวิเมตริก และรังสีเอกซ์ 
  Characterization of inorganic materials using UV-vis spectroscopy, nuclear magnetic 
resonance, electron spin resonance, infrared spectroscopy, raman spectroscopy, thermal gravimetric analysis 
and X-ray techniques. 
 
256441   เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
    Advanced Physical Chemistry 
    วชิาบงัคบัก่อน : 256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
  ทฤษฎีใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อท่ีเสนอให้เรียนโดยแต่ละปี
การศึกษาอาจไม่เหมือนกนั เช่น จลนศาสตร์ ความเร็วสูง เคมีคอสมิก เคมีพื้นผวิ และเคมีของแขง็ 
  Recent advances in physical chemistry with a different topic in each year such as high-speed 
kinetic, cosmic chemistry, surface chemistry, and chemistry of solids 
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256442   เคมีนิวเคลียร์       3(3-0-6) 
    Nuclear Chemistry 
    วชิาบงัคบัก่อน : 256103 เคมีเบ้ืองตน้ 
  โครงสร้างอะตอม และองคป์ระกอบของนิวเคลียส การแผก่มัมนัตภาพรังสี การกระท าของรังสี
ต่างๆ ท่ีมีต่อสาร เคร่ืองมือวดักมัมนัตรังสีต่างๆ หลกัการของเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู ประโยชน์และโทษของสาร
กมัมนัตภาพรังสี 
  Atomic structure and the compositions of nucleus, radioactive radiation, effects of different 
types of radioactive radiation with compounds, detection of different types of radioactive radiation, principle 
of nuclear reactor, advantages and disadvantages of radioactive compounds 
 
256443   เคมีควอนตมั         3(3-0-6) 
              Quantum Chemistry   
  วชิาบงัคบัก่อน :  256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
  ทฤษฎีควอนตมั สมการโชรดิงเจอร์ และไฮโดรเจนอะตอม อะตอมท่ีมีหลายอิเล็กตรอน การ
เกิดโมเลกุล และสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล 
  Quantum theories, Schrodinger’s equations, hydrogen atom, atom that contains multiple 
electrons, formation of molecules, spectroscopy of molecules 
 
256444    อุณหพลศาสตร์       3(3-0-6) 
       Thermodynamics  
    วชิาบงัคบัก่อน: 256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
    ความร้อน งาน พลงังานภายใน  กฏต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ และการน าเอาหลกัทาง
คณิตศาสตร์มาใชใ้นการค านวณค่าตวัแปรต่างๆ ของระบบท่ีอยูใ่นภาวะสมดุล และไม่สมดุล  
  Heat, work, and internal energy, laws of thermodynamics, the applications of mathematics 
principles to determine the variables of the equilibrium and non-equilibrium systems 
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 256445   เคมีพื้นผวิ        3(3-0-6) 
     Surface Chemistry 
     วชิาบงัคบัก่อน : 256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
     สมบติัเบ้ืองตน้ของพื้นผิว เช่น แรงพื้นผิว แรงดนัผวิ พื้นท่ีผิว ความดนัของหลอดทรงกลมและ
ฟองก๊าซ อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การดูดซับทางกายภาพและเคมี การดูดจบัสารละลาย ปรากฏการณ์ทาง
ไฟฟ้าของผวิสัมผสั และกระบวนการเร่งปฏิกิริยาท่ีพื้นผวิ 
  The basic surface chemistry such as surface covering forces, pressure areas, surface areas, 
pressure in the circular tubes and air bubbles, thermodynamics of surface areas, chemical and physical 
adsorption with solution, electrical phenomenon of contact surface areas, catalytic process on the surface areas 
 
256447   เคมีเก่ียวกบัพอลิเมอร์      3(3-0-6) 
    Polymer Chemistry  
  ความรู้เบ้ืองต้นของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ สมบติัทางเคมีและ
กายภาพรวมถึงการใชป้ระโยชน์ของพอลิเมอร์ท่ีใชใ้นเชิงพาณิชย ์ 
  Introduction to polymer, types of preparation methods of polymers, chemical and physical 
properties of commercialized polymer 
 
256448  เทคนิคทางเคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนกัวิจยั    3(2-2-5) 
  Techniques in Physical Chemistry for Researcher 
  วชิาบงัคบัก่อน : 256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
  หลกัการพื้นฐานของเทคนิคต่างๆ  เช่น อะตอมมิกฟอร์ตไมโครสโกปี สแกนน่ิงทนัเนลล่ิงไม
โครสโกปี สแกนน่ิงอิเล็กตรอนไมโครสโกปี การกระเจิงของเอ็กซเรยแ์ละนิวตรอน นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนท ์ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนน่ิงคาลอริเมทรีและเทคนิคอ่ืนๆ 
  Different basic techniques in physical chemistry such as atomic force microscopy, scanning 
tunneling microscopy, scanning electron microscopy, x-ray and neutron scattering, nuclear magnetic 
resonance, differential scanning calorimetry 
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256451   การวเิคราะห์สารประกอบเชิงซอ้น    2(0-6-3) 
  Complex Material Analysis  
  วชิาบงัคบัก่อน : 256232 เคมีอนินทรีย ์2 
  การวิเคราะห์วสัดุและสารประกอบเชิงซ้อนทั้งท่ีเกิดในธรรมชาติและสังเคราะห์ข้ึน โดยใช้
เคร่ืองมือขั้นสูงและวธีิทางเคมีท่ีทนัสมยัโดยเนน้วสัดุและเวชภณัฑท่ี์มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
  Characterization of natural and synthetic inorganic materials by advanced instruments and 
modern chemical methods focus on the important economic inorganic and pharmaceutical materials. 
 
256452  เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง      3(2-2-5) 
  Advanced Analytical Chemistry 
  วชิาบงัคบัก่อน: 256252 เคมีวเิคราะห์ 2 
  หลกัการและการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ทางเคมีขั้นสูง เช่น การวเิคราะห์โดยวธีิ
อตัโนมติัและการไหลอยา่งต่อเน่ือง คาปิลลารีอิเล็กโทรโฟลิซีส  การวเิคราะห์โดยวธีิทางรังสี การวเิคราะห์โดย
วธีิเอกซ์เรยฟ์ลูออเรสเซนตส์เปกโทรสโกปี อิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชนัสเปคโตรเมตรี อินดกั
ทีฟลีคพัเพิลพลาสมาอิมิสชนัสเปกโทรสโกปี และอินดกัทีฟลีคพัเพิลพลาสมา - แมสสเปกโทรสโกปี 
  Principle and application of instrument including flow injection analysis, capillary 
electrophoresis, radiochemical analysis, X-ray fluorescence spectroscopy, Electrothermal atomic absorption 
spectrometry, inductively couple plasma emission spectroscopy, and inductively couple plasma - mass 
spectroscopy  
 
256453  การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคในเชิงเคมีวเิคราะห์    3(2-2-5) 
  Application of Analytical Chemistry 
  วชิาบงัคบัก่อน : 256252 เคมีวเิคราะห์ 2 
  การน าเทคนิคและวิธีการทางเคมีวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในมาตรฐานการวิเคราะห์ทางด้าน
ต่างๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม การเกษตร อาหาร การแพทย ์และอุตสาหกรรม 
  Application of analytical chemistry techniques for standard method of chemical analysis in 
several areas such as environment, agriculture, food, medicine and industry. 
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256461   เทคโนโลยเีก่ียวกบัปิโตรเลียม      3(2-2-5) 
               Petroleum Technology   
  เทคโนโลยีของการส ารวจ การขดุเจาะ การขนส่ง การกลัน่ และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากปิโตรเลียม 
  Technological survey, drill, transportation, refinery, and improvement of petroleum products  
 
256462   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี      3(2-2-5) 
    Petrochemical Industry 
   วชิาบงัคบัก่อน : 256221 เคมีอินทรีย ์1 
  อุตสาหกรรมเคมีอินทรีย์ วตัถุดิบ การจ าแนกเคมีภัณฑ์จากปิโตรเลียมตามแหล่งก าเนิด 
ผลิตภณัฑ์จากมีเทน อะเซทิลีน เอทีลีน โพรพิลีน บิวตะไดอีน สารอะโรมาติก จากปิโตรเลียมและผงคาร์บอน
เขม่าด า 
  Industrial organic chemistry, raw materials, classification of petroleum product from original 
sources, products from methane, acetylene ethylene, propylene, and butadiene, aromatic compounds from 
petroleum and carbon black 
 
256463   เคมีเก่ียวกบัเซรามิก        3(2-2-5) 
       Ceramic Chemistry    
   โครงสร้างพื้นฐานของสารทางเซรามิก สมบติัทางเคมี ทางกายภาพ และวิธีวิเคราะห์วตัถุดิบ
และสารประกอบทางเซรามิก กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมทางเซรามิกบางประเภท  
  Basic structure of ceramic materials, physical and chemical properties of ceramic materials, 
analysis of raw materials and compositions in ceramic compounds, production of ceramic materials in the 
industrial 
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256465   เทคโนโลยกีระบวนการผลิตผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์   3(3-0-6) 
    Polymer Processing Technology  
  วชิาบงัคบัก่อน : 256447 เคมีเก่ียวกบัพอลิเมอร์    
   กระบวนการข้ึนรูปผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์ต่างๆ เช่น การข้ึนรูปโดยใช้แบบพิมพ ์การอดัรีด และ
วิธีอ่ืนๆ พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมพอสิต และกระบวนการผลิตยาง รวมถึงการทดสอบสมบติัต่างๆ เช่น 
สมบติัทางความร้อนและเชิงกล  
  Process of polymer products such as molding, extrusion, polymer blending, polymer 
composite and rubber production including testing methods such as thermal and mechanical properties  
 
256466   วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้      3(2-2-5) 
     Introduction to Materials Science    
  โครงสร้างผลึกของวสัดุต่าง ๆ เช่น โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ เป็นตน้ โลหะและโลหะผสม 
การเปล่ียนแปลงเฟสในโลหะและเซรามิกส์ การสังเคราะห์และการเตรียมพอลิเมอร์  การน าพอลิเมอร์ไป
ประยกุตใ์ช ้นาโนคอมพอสิตและการประยกุตใ์ช้ 
  Crystal structure of materials such as metals, ceramics, polymer, etc., metals and alloys, 
phase transformation of metals and ceramics, synthesis and processing of polymer, polymer applications, 
nanocomposites and their applications 
 
256468  ความเป็นผูป้ระกอบการส าหรับนกัเคมี     3(3-0-6) 
  Entrepreneurship for Chemists 
  ปัจจยัพื้นฐานของการเป็นผูป้ระกอบการ ความรู้ทัว่ไปในการบริหารจดัการธุรกิจส าหรับผู ้
เร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ดา้นเคมีและท่ีเก่ียวขอ้ง การตลาดและการวางแผนการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับญัชีและ
ความส าคญัของระบบบญัชีส าหรับผูป้ระกอบการใหม่ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเงินและการลงทุน กรณีศึกษา
เก่ียวกบัการวางแผนธุรกิจ เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
  Fundamental for entrepreneur, general concepts of business management for new 
businessperson in chemistry and related, marketing and marketing plans, fundamental accounting and 
importance of accounting system for new entrepreneur, basic finance and investment, case studies of business 
plan, technical writing for business plan, intellectual property and related law. 
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256471   เคมีเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มและความปลอดภยั        3(2-2-5) 
                Environmental Chemistry and Safety 
     วชิาบงัคบัก่อน : 256103 เคมีเบ้ืองตน้ 
     ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุและการแก้ไขเก่ียวกบัมลพิษใน
ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการและในชีวติประจ าวนั รวมถึงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 
  Effect of the environment to community and society, causes, correction, and protection of the 
pollution, safety in the laboratory and everyday life including environmental law in Thailand. 
 
256493   วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี     6 หน่วยกิต 
               Undergraduate Thesis 
  วชิาบงัคบัร่วม : ลงคู่ควบกบัรายวชิา 256497 สัมมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี 
  การศึกษาคน้ควา้หรือวจิยัตามความสนใจ ความถนดัของนิสิต โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาและ 
คณะกรรมการเป็นผูค้วบคุม พร้อมทั้งน าเสนอและส่งผลงานวจิยัเป็นรูปเล่ม 
   An independent study or research based on scientific methods under supervision of advisor 
and committee including research presentation and writing. 
 
256494    การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 
           International Academic or Professional Training     
  ใหนิ้สิตฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศดา้นเคมี หรืองานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  International academic or professional training in chemistry or other related fields 
 
256495    สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education  
  การฝึกปฏิบัติงานภายในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือต่างประเทศ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวทิยาลยั 
  The professional traning in the governmental or private organization or in the foreign country 
under the permission from the university    
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256496   หวัขอ้พิเศษทางเคมี       3(3-0-6) 
      Special Topics in Chemistry   
    ศึกษาความรู้และงานวิจยัใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ทางเคมีในปัจจุบนั โดยเนน้สาขาเคมีวิเคราะห์ 
เคมีอินทรีย ์เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย ์และเคมีประยกุต์ 
  Study the recent skills and researches in the different fields of chemistry especially in 
analytical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, and applied chemistry 
 
256497   สัมมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี    1(0-3-1) 
    Seminar and Introductory Research in Chemistry 
  วชิาบงัคบัร่วม : ลงคู่ควบกบัรายวชิา 256493 วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี 
  รายงานการวิจยัทางเคมีเบ้ืองตน้ โดยมีการคน้ควา้เอกสารอา้งอิงประกอบงานวิจยั และท าการ
ทดลองเบ้ืองตน้เพื่อหาประสบการณ์ในการท างานวจิยั 
  Reports of chemical researches that include searching for references and performing the basic 
lab works for the experience in researches 
 
258101   ชีววทิยาเบ้ืองตน้       4(3-3-7) 
  Introductory Biology          
  โครงสร้าง หน้าท่ีของเซลล์และออร์แกเนลส์ พนัธุศาสตร์ กระบวนการท างานของส่ิงมีชีวิต 
ววิฒันาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ ปฎิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  Structure and function of cells and organelles, genetics, growth, process of living organisms, 
evolution, biodiversity, interactions between organisms and environment 
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261103   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                   4(3-3-7) 
  Introductory Physics           
             คณิตศาสตร์ท่ีใช้ในฟิสิกส์  กฎการเคล่ือนท่ี  แรงโน้มถ่วง  งานและพลงังาน โมเมนตมั  และ
การชน  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  สมบติัของสสาร  กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คล่ืน และเคออส  อุณหพล
ศาสตร์  แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้  ฟิสิกส์ยคุใหม่ 
  Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, momentum 
and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic  of fluids, wave phenomena and chaos, 
thermodynamics, electricity and  magnetism, basic  electric  circuits, modern  physics 
 
411221  ชีวเคมี        4(3-3-7) 
  Biochemistry  
  เคมีของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ อนัได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั และกรดนิวคลีอิค 
จลนศาสตร์ของเอนไซม์และปฏิกิริยาการเร่งโดยเอนไซม์และโคเอนไซม์ ฮอร์โมนและ สารอาหาร การจดั
โครงสร้างของจีโนมและกระบวนการทั้งหมดของการแสดงออกของยนีพร้อมทั้งการควบคุมการแสดงออกของ
ยนี  หลกัการทางอณูชีววิทยาและเทคนิคขั้นสูง ชีวพลงังานศาสตร์ กระบวนการเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
ต่าง ๆ  เทคนิคทางอณูชีววิทยาและชีวสารสนเทศ       หลกัการและทกัษะเชิงปฏิบติัการของการเตรียมบฟัเฟอร์ 
การวดัการดูดกลืนแสง การทดสอบคาร์โบไฮเดรต การทดสอบไขมนั การทดสอบกรดอะมิโน การทดสอบ
โปรตีน และการทดสอบนิวคลีโอไทด ์จลนศาสตร์ของเอนไซม ์เทคนิคทางดา้นดีเอน็เอและอณูชีววิทยา รวมทั้ง
กรณีศึกษาเก่ียวกบัสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพหรือวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  Chemistry of carbohydrate, lipid, amino acid, protein, and nucleic acid. enzymes kinetics and 
catalytic reactions catalyzed by enzymes and coenzymes.  hormone and nutrition. Structure and organization 
of genome, the entire process of gene expression, and regulation, concepts in molecular biology and advanced 
techniques. Bioenergetics, metabolism of carbohydrate, lipid, amino acid, protein, and nucleotide.  Molecular 
techniques and bioinformatics.  Laboratory principles and skills in buffer, spectroscopy, carbohydrate test, 
lipid test, amino acid test, enzyme kinetics, and DNA and molecular biology techniques including case study 
related to health science or science and technology 
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ความหมายของเลขรหัสวชิา 
 ประกอบดว้ยตวัเลข 6 ตวั แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตวั มีความหมาย ดงัน้ี  
        1. ความหมายของเลขรหัสชุดที ่1 คือ รหสั 3 ตวัแรก  
        ตัวเลขประจ าสาขาวชิา   
  001   หมายถึง   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  256   หมายถึง   สาขาวชิาเคมี 
        2. ความหมายของเลขรหัส ชุดที ่2 คือ รหัส 3 ตัวหลงั  
        เลขหลกัหน่วย   : แสดงอนุกรมของรายวชิา 
         เลขหลกัสิบ    : แสดงหมวดหมู่ในสาขาวชิา 
  เลข 0       หมายถึง    เคมีทัว่ไป       
  เลข 2       หมายถึง                เคมีอินทรีย ์
    เลข 3   หมายถึง    เคมีอนินทรีย ์
     เลข 4      หมายถึง     เคมีเชิงฟิสิกส์ 
     เลข 5    หมายถึง    เคมีวเิคราะห์ 
     เลข 6       หมายถึง                เคมีอุตสาหกรรม 
     เลข 7     หมายถึง                 เคมีอ่ืนๆ     
     เลข 9                   หมายถึง             การศึกษาอิสระ ฝึกงาน และสัมมนา                                             
                 เลขหลักร้อย:  แสดงช้ันปีในกลุ่มรายวชิาบังคับ หรือแสดงระดับความยากง่ายในกลุ่มรายวชิาเลือก 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (เป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร) 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปี 

1. นางชนิสรา  ศรีวฒันวรัญญู อาจารย ์ Ph.D.  Chemistry U.of Bristol  องักฤษ 2548 

 
 

 วท.ม. เคมี 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

ไทย 2541 

   วท.บ. เคมี ม. เชียงใหม่ ไทย 2537 
2. นางสาวทศันีธร  ช่ืนประทุม  อาจารย ์ วท.ม. เคมี ม. เชียงใหม่ ไทย 2538 
   วท.บ. เคมี ม. เชียงใหม่ ไทย 2534 
3. นายยทุธพงษ ์  อุดแน่น ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ด.  เคมี ม.เชียงใหม่ ไทย 2546 
   วท.ม. เคมี ม. เชียงใหม่ ไทย 2538 
   วท.บ. เคมี ม. เชียงใหม่ ไทย 2529 
4. นางสริน  ศรีปรางค ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ด.  เภสขัศาสตร์ ม.นเรศวร ไทย 2549 

 
 

 วท.ม. เคมี 
ม. สงขลา
นครินทร์ 

ไทย 2533 

   กศ.บ. เคมี 
ม.ศรีนครินทรวิ

โรฒ 
ไทย 2526 

5. นางสาวสุรัตน์  บุญผอ่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ด.  เคมี ม.เชียงใหม่ ไทย 2550 
   วท.ม. เคมี ม.เชียงใหม่ ไทย 2530 

   กศ.บ. เคมี 
ม.ศรีนครินทรวิ

โรฒ 
ไทย 2527 

6. นางสาวอญัชลี  สิริกลุขจร อาจารย ์ วท.ด.  เคมี 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

ไทย 2552 

 
 

 วท.ม. เคมี 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

ไทย 2546 

   วท.บ. เคมี ม.เชียงใหม่ ไทย 2543 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา ต าแหน่งทางวชิาการ 

1 นายเมธา รัตนากรพิทกัษ ์ Ph.D. (Chemistry) รองศาสตราจารย ์

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

รองศาสตราจารย ์

3 นายสัมฤทธ์ิ โมพ้วง วท.ด. (เคมี) รองศาสตราจารย ์
4 นางขวญัจิตต ์เหมะวบูิลย ์ Ph.D. (Chemistry) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
5 นางจินตนา กล ่าเทศ Ph.D. (Chemistry) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
6 ร.ท.หญิงนิภาภทัร เจริญไทย Ph.D. (Physical Chemistry) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
7 นางสาวปริญญา มาสวสัด์ิ วท.ด. (เคมี) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
8 นายรักชาติ ไตรผล Ph.D. (Chemistry) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
9 นายวจิิตร อุดอา้ย ปร.ด.  (เคมี) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
10 นางสริน ศรีปรางค ์ วท.ด. (เภสัชศาสตร์) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
11 นางสาวสุรัตน์ บุญผอ่ง วท.ด. (เคมี) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
12 นายยทุธพงษ ์อุดแน่น วท.ด. (เคมี) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
13 นางสาวจุฑาทิพย ์นมะหุต Ph.D. (Chemistry) อาจารย ์
14 นางชนิสรา ศรีวฒันวรัญญู Ph.D. (Chemistry) อาจารย ์
15 นายนิมิตร ศรีปรางค ์ Ph.D. (Chemistry) อาจารย ์
16 นางพรสวรรค ์อมรศกัด์ิชยั Ph.D. (Physical Chemistry) อาจารย ์
17 นางสาวพิไลพกัตร์ ชูมาก วท.ด. (เภสัชวทิยา) อาจารย ์
18 นางสาววภิารัตน์ เช้ือชวด ชยัสิทธ์ิ Ph.D. (Analytical Chemistry) อาจารย ์
19 นางสาวศุภตัรา หวงัสืบ Ph.D. (Chemistry) อาจารย ์
20 นางสาวสายรุ้ง อวยพรกชกร Ph.D. (Chemistry) อาจารย ์
21 นายอนุสรณ์  วรสิงห์ Ph.D. (Chemistry) อาจารย ์
22 นางอรวรรณ กฤตสุนนัทก์ุล วท.ด. (เคมี) อาจารย ์
23 นายอุทยั วชิยั Ph.D. (Chemistry) อาจารย ์
24 นางสาวอุษณี เกิดพินธ์ วท.ด. (เคมี) อาจารย ์
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ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา ต าแหน่งทางวชิาการ 

25 นายจตุรงค ์ สุภาพพร้อม วท.ด. (เคมี) พนกังานสายวชิาการ 
26 นางสาว ช.วยากรณ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ Ph.D. (Polymer Science and Technology) พนกังานสายวชิาการ 
27 นางสาวบุญจิรา รัตนากรพิทกัษ ์ วท.ด. (เคมี) พนกังานสายวชิาการ 
28 นางสาวอญัชลี  สิริกุลขจร วท.ด. (เคมี) พนกังานสายวชิาการ 
29 นายกิตติพงศ ์ไชยนอก วท.ด. (เคมี) พนกังานสายวชิาการ 
30 นางสาวทศันีธร ช่ืนประทุม วท.ม. (เคมี) อาจารย ์

 
คณาจารย์ภาควชิาเคมีทีล่าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สาขา ต าแหน่ง 
 

1 นางสาวศรารัตน์  มหาศรานนท ์ วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) อาจารย ์
2 นายไกรวนั  ปัญญาอินทร์ วท.ม. (เคมี) พนกังานสายวชิาการ 
3 นางสาวสุกญัญา  จุย้ข  า วท.ม. (เคมี) พนกังานสายวชิาการ 
4 นางสาวอจัฉรา  อ่ิมค า วท.ม. (เคมี) พนกังานสายวชิาการ 

 
 เจ้าหน้าทีภ่าควชิา 

ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สาขา ต าแหน่ง 
1 นางพชรพรรณ  ญาณลาพ วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรม ชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม) 
ผูป้ฏิบติังาน
วทิยาศาสตร์ 

2 นายณรงค ์ ศรีเรือง วท.บ. (เทคโนโลยอุีตสาหกรรม) พนกังานวทิยาศาสตร์ 
3 นางสาวนงลกัษณ์  หวลอาลยั คบ. (ครุศาสตร์) เจ้าหน้ า ท่ีบ ริหารงาน

ทัว่ไป 
4 นายวรภทัร  นกคลา้ย วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) ผูป้ฏิบติังาน

วทิยาศาสตร์ 
5 นางวลิาวณัย ์ บุญเอ่ียม วท.บ. (เคมี) นกัวทิยาศาสตร์ 
6 นายอดุลยช์ยั  อินทุภูติ วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลิต) คนงานหอ้งทดลอง 
7 นางสาวอมรรัตน์  ม่วงอ่อน วท.บ. (เคมี)  นกัวทิยาศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สาขา ต าแหน่ง 
8 นางสาวอุรา  วงศป์ระสงคช์ยั บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) นกัวชิาการพสัดุ 
9 นายวรีะ  ข  ากรัด มศ.5 คนงานหอ้งทดลอง 

 
 3.2.3. อาจารย์พเิศษ 
  ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้บณัฑิต มีความตอ้งการให้บณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้นในหลกัสูตรจึงมี 2 รายวิชาคือ รายวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   
(6 หน่วยกิต)  และสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต) ซ่ึงจะจดัอยู่ในกลุ่มวิชาบงัคบั นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน   
1 รายวชิาจาก 2 รายวชิาน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต  มีดงัน้ี 
 (1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
 (2) บูรณาการความรู้และกระบวนการท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเคมีท่ีอาจ
เกิดข้ึนในขณะปฏิบติังาน และการประกอบอาชีพสืบไป 
 (3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
 (4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถาน
ประกอบการได ้
 (5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้
 4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จดัเต็มเวลาใน  1 ภาคการศึกษา และมีการประเมินผลให้ข้ึนกับคณะกรรมการสอบประสบการณ์
ภาคสนาม โดยใหมี้เกรดเป็น S และ U 
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5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ท าการทดลองในหวัขอ้ทางเคมีท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลึกซ้ึง โดยใชว้ิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้การท าวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรีของนิสิต มีดงัน้ี 
 (1) ทกัษะในการคน้ควา้ รวบรวม เรียบเรียง ผลงานวชิาการ หรืองานวจิยัทางเคมี 
 (2) ทกัษะในการน าเสนอผลงานทางวชิาการ นวตักรรมทางเคมี หรือ งานวจิยั  
 (3) มีระเบียบวนิยัในการท าการศึกษา ตรงต่อเวลา และปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงานได ้
 (4) ทกัษะในการบูรณาการความรู้ และกระบวนการท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า
วจิยัทางเคมีโดยใชค้วามรู้ทางเคมีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
 6 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 นิสิตสามารถเร่ิมท าวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรีไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตกลงระหวา่งนิสิตและอาจารยท่ี์ปรึกษาการท าวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรีนั้น 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลให้ข้ึนกบัคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี โดยให้มีเกรดเป็น S และ U 
โดยมีขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี 
 (1) แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการท าวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี และคณะกรรมการประเมินผล 
 (2) นิสิตเขียนรายงานเพื่อรายงานผลการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี เม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา
เห็นสมควรวา่ผลของวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรีท่ีนิสิตท านั้นเพียงพอต่อการประเมิน   
 (3) นิสิตน าส่งรายงานต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อขอน าเสนอแบบปากเปล่าและตอบขอ้ซกัถาม 
 (4) นิสิตส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อภาควิชาและคณะฯ เพื่อเป็นหลกัฐานการไดร้ะดบัขั้น S ในรายวิชา
วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ดา้นบุคลิกภาพ -สอดแทรกเร่ืองบุคลิกภาพเด่นของการเป็นนักเคมีโดยเฉพาะการ

น าเสนอทางดา้นวิชาการเคมี ซ่ึงสามารถสอดแทรกเขา้ไปในรายวิชา
สัมมนา และการน าเสนอในรายวชิาต่างๆ  

ดา้นภาวะผูน้ าและผูต้าม และความ
ขยนั อดทน ไม่เลือกงาน 

-มีการสอดแทรกเร่ืองความขยนั อดทน ไม่เก่ียงงาน และการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อท่ีนิสิต วท.บ (เคมี) ท่ีจบออกไปไม่เลือก
งาน และมีคุณลกัณษะเด่นเร่ืองความสู้งาน ขยนั และอดทน 
-สอดแทรกความเป็นผูน้ าท่ีดี และผูต้ามท่ีดีดว้ย ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดั
ข้ึนภายในภาควชิาฯ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าความผดิเก่ียวกบัวชิาชีพทางเคมี 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นิสิตตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างราบร่ืน และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นสาขาวิชาเคมีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัของตนเองและ
สังคม นิสิตจ าเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารยท่ี์
สอนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีทั้ง 7 ขอ้ เพื่อให้นิสิตสามารถพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการต่างๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งอาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยา่งน้อย 
7 ขอ้ตามท่ีระบุไวด้งัน้ี 
 (1) ตระหนกัในคุณค่าของการเสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
 (2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
 (4) สามารถจดัล าดบัความส าคญัในเร่ืองต่างๆ 
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 (5) เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของตนเองและผูอ่ื้น 
 (6) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียน
ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบโดยใน
การท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยก
ยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้ นเรียน  การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
 - ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 - ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 - ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นิสิตตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิง
ท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
 (1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาท่ีศึกษา 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการ
แกปั้ญหา 
 (3) สามารถติดตามความกา้วหนา้และการพฒันาทางวชิาการ 
 (4) มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 
 (5) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมี สมบติั การจดัการ รวมทั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปในลกัษณะท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการบรรยายถึง
เน้ือหาหลกัของแต่ละวิชา  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท าการคน้ควา้ เรียนรู้และท าความเขา้ใจประเด็นต่างๆ ดว้ยตนเอง 
นอกจากน้ีการสอนควรเนน้การไดม้าซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และช้ี ให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งทฤษฎีกบัปรากฏการณ์ต่างๆ เน้นให้ผูเ้รียนไดท้  าการทดลองปฏิบติั การจริง และมีโอกาสใช้เคร่ืองมือ
ดว้ยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกฝนทกัษะให้ รู้จกัคิดวาง
แผนการทดลองวิจยั วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีการพฒันาคน้หาความรู้ แล้วน ามาเสนอเพื่อสร้าง
ทกัษะในการน าเสนอ และอภิปราย  นอกจากน้ีเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวขอ้พิเศษ
อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อรายวชิา 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหโ้ดยค านึงถึงพฒันาการของผูเ้รียน และ
ความเหมาะสมของลกัษณะรายวิชาโดยอาจใช ้การสอบขอ้เขียน สอบปฏิบติัการ การน าเสนอโดยการบรรยาย 
การท ารายงาน การแกปั้ญหาท่ีไดรั้บมอบหมายโดยใชอ้งคค์วามรู้ทางเคมี เป็นตน้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 
 (1) การทดสอบยอ่ย 
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) รายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
 (4) แผนธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
 (5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพ โดยพึ่งตนเองไดเ้ม่ือจบการศึกษาแลว้ ดงันั้น
นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกับ
สาขาวิชาเคมีในขณะท่ีสอนนกัศึกษา อาจารยต์อ้งเนน้ให้นกัศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา 
รู้จกัวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นิสิตจะไดม้าซ่ึงคุณสมบติัต่างๆ จากการสอนเพื่อให้
เกิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 
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 (1) มีทกัษะในการจดัการ ประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ 
 (2) สามารถน าความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทฤษฎีท่ีส าคัญทางเคมีมาใช้แก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 (3) มีความสามารถจดัการวสัดุทางเคมีไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 (4) มีทกัษะในการท าปฏิบติัการดว้ยวธีิมาตรฐานทั้งทางดา้นการสังเคราะห์และวเิคราะห์ 
 (5) มีสมรรถนะเบ้ืองต้นในการวางแผนการท าวิจยั ออกแบบปฏิบัติการท่ีใช้ในการแยก การตรวจ
วเิคราะห์ รวมถึงความสามารถในการเลือกเทคนิค เคร่ืองมือและกระบวนการท่ีเหมาะสม 
 (6) สามารถเช่ือมโยงความรู้ทางดา้นเคมี กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 (1) กรณีศึกษาทางการประยกุตท์างเคมี 
 (2) การอภิปรายกลุ่ม 
 (3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริงในรายวชิาฝึกงาน หรือการศึกษาอิสระ หรือการท าวทิยานิพนธ์ 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 การวดัมาตรฐานในขอ้น้ีสามารถท าไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีให้นกัศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิดของ
การแกปั้ญหา และวิธีการแกปั้ญหาโดยการประยุกตค์วามรู้ท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงขอ้สอบท่ีเป็นการเลือกค าตอบท่ี
ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบท่ีใหม้า ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกบันิยามต่างๆ ส่วนการประเมินควรประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ ส่วนผลจากการศึกษาอิสระหรือการท าวทิยานิพนธ์ควรประเมินจาก
ทกัษะปฏิบติัท่ีไดจ้ากการท าการทดลองทางเคมี การแกปั้ญหา สรุปวจิารณ์ผลและน าเสนอผล 
 
2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
 นิสิตตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจากสถาบนั
อ่ืนๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนท่ีจะมาอยู่ใตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบั
กลุ่มคนต่าง ๆเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ี
ให้นักศึกษาระหว่างท่ีสอนวิชา หรืออาจให้นิสิตไปเรียนวิชาทางดา้นสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัต่างๆ 
ดงัน้ี 
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 (1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการท างานเป็นทีมทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือบทบาท
ของผูร่้วมทีม 
 (3) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและส่วนรวม 
 (4) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีตอ้งมีจุดยนืท่ีพอเหมาะ 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
 ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น ขา้ม
หลกัสูตร หรือต้องค้นควา้หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน  หรือผูมี้ประสบการณ์  ให้นิสิตได้ฝึกทกัษะ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกในประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ  
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต
จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูล และผล
ประเมินจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในแง่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในในสถานท่ีฝึกงาน 
 
2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (1) มีทกัษะในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ สามารถถ่ายทอดความรู้ น าเสนอผลงาน ทั้งใน
รูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
 (2) มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูลทั้งจากฐานขอ้มูลสารสนเทศทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 (3) มีทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติและเคร่ืองมือสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมวิเคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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 2.5.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  และ
น าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ทางเคมีในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งจดัท า
รายงานหรือวทิยานิพนธ์โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การวดัมาตรฐานน้ีอาจท าไดใ้นระหวา่งการสอน โดยอาจให้นิสิตแกปั้ญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
วิธีแกปั้ญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนิสิต และประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี 
การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนกัในคุณค่าของการเสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.2  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
 1.4 สามารถจดัล าดบัความส าคญัในเร่ืองต่างๆ 
 1.5 เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของตนเองและผูอ่ื้น 
 1.6 เคารพกฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาท่ีศึกษา 
 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการ
แกปั้ญหา 
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 2.3 สามารถติดตามความกา้วหนา้และการพฒันาทางวชิาการ 
 2.4 มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 
 2.5 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมี สมบติั การจดัการ รวมทั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 มีทกัษะในการจดัการ ประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ 
 3.2 สามารถน าความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทฤษฎีท่ีส าคญัทางเคมีมาใช้แก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 3.3 มีความสามารถจดัการวสัดุทางเคมีไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 3.4 มีทกัษะในการท าปฏิบติัการดว้ยวธีิมาตรฐานทั้งทางดา้นการสังเคราะห์และวเิคราะห์ 
 3.5 มีสมรรถนะเบ้ืองต้นในการวางแผนการท าวิจยั ออกแบบปฏิบัติการท่ีใช้ในการแยก การตรวจ
วเิคราะห์ รวมถึงความสามารถในการเลือกเทคนิค เคร่ืองมือและกระบวนการท่ีเหมาะสม 
 3.6 สามารถเช่ือมโยงความรู้ทางดา้นเคมี กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
 4.2 สามารถให้ความร่วมมือ และสนบัสนุนในการท างานเป็นทีมทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือบทบาท
ของผูร่้วมทีม 
 4.3 มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและส่วนรวม 
 4.4 สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีตอ้งมีจุดยนืท่ีพอเหมาะ 
 
 5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 มีทกัษะในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ สามารถถ่ายทอดความรู้ น าเสนอผลงาน ทั้งใน
รูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
 5.2 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูลทั้งจากฐานขอ้มูลสารสนเทศทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 5.3 มีทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติและเคร่ืองมือสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมวิเคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  

รับผดิชอบหลกั      รับผดิชอบรอง 

3.1 หมวดวชิาเฉพาะ 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

205200 การส่ือสารภาษาองักฤษ

เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
O O O O O O O 

 
O 

 
O O 

 
O O O O O 

  
O O 

 
O O 

205201 การส่ือสารภาษาองักฤษ

เพื่อการวิเคราะห์เชิงวชิาการ 
O O O O O O O 

 
O 

 
O O 

 
O O O O O 

  
O O 

 
O O 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

205202 การส่ือสารภาษาองักฤษ

เพื่อการน าเสนอผลงาน 
O O O O O O O 

 
O 

 
O O 

 
O O O O O 

  
O O 

 
O O 

25100 ปรัชญาวทิยาศาสตร์ O O O O O O O  O  O O  O O O O O   O O  O O 

252111 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ O O O O O O O  O  O O  O O O O O   O O  O O 

252112 แคลคูลสั O O O O O O O  O  O O  O O O O O   O O  O O 

252221 สถิติวเิคราะห์ O O O O O O O  O  O O  O O O O O   O O  O O 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256103  เคมีเบ้ืองตน้ O O  O O O O   O    O   O O   O O  O O 

256221 เคมีอินทรีย ์1 O   O O O O   O    O   O O   O O  O O 

256222  เคมีอินทรีย ์2 O   O O O O   O    O   O O   O O   O 

256231  เคมีอนินทรีย ์1 O   O O O O   O    O O O O   O O O O   

256232  เคมีอนินทรีย ์2 O   O O O O   O    O    O   O O  O  
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256251 เคมีวเิคราะห์ 1     O O O   O    O    O   O O    

256252  เคมีวเิคราะห์ 2  O   O O O O     O  O O O    O O O O  O 

256322 สเปกโทรสโกปี  O  O O O O O  O  O   O O O O O  O O  O  O 

256323 เคมีเฮเทอโรไซคลิก O   O O O O  O  O    O O  O  O O O O  O 

256324  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ O   O O O O  O O O    O O    O O O O  O 

256325  เคมีของพืช  

 
O 

  
O O O O 

       
O O O O 

 
O O O O 

 
O 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256326  เคมีอินทรีย ์3  O   O O O O   O       O O   O O   O 

256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  O   O O O O   O    O    O   O O  O  

256342 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2  O   O O O O   O        O   O O    

256352 การวเิคราะห์ทางเคมีฯ O   O O O    O      O  O  O O O O   

256353 ปฏิบติัการเพื่อการ

วเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ 
O 

  
O O O O 

          
O 

  
O O 

   

256361 เคมีอุตสาหกรรม O   O O O O    O    O O O   O O O O  O 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256362 เคมีเก่ียวกบัน ้ามนั

เช้ือเพลิง 
O 

 
O O O O O 

 
O 

 
O 

   
O O 

   
O O O O 

 
O 

256421 สเตอริโอเคมี O  O O O O O  O  O O   O O O   O O O O  O 

256423 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ O   O O O O    O O   O O    O O O O  O 

256431 เคมีอนินทรีย ์3 O  O O O O O    O O   O O    O O O O   

256432  เคมีชีวอนินทรีย ์  O  O O O O O    O O   O O    O O O O  O 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256433 เคมีวสัดุอนินทรีย ์ O  O O O O O    O O   O O    O O O O  O 

256435 เคมีซูปราโมเลกุลาร์ O   O O O O  O  O    O O    O O O O  O 

256436 การหาลกัษณะเฉพาะ

วสัดุอนินทรีย ์
O 

  
O O O O 

            
O O O O 

  

256441 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง O   O O O O    O O   O O    O O O O   

256442 เคมีนิวเคลียร์ O  O O O O   O  O O   O O    O O O O  O 
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75 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256443 เคมีควอนตมั  O  O O O O O  O  O O   O O    O O O O  O 

256444 อุณหพลศาสตร์ O  O O O O O  O  O O   O O    O O O O  O 

256445 เคมีพื้นผวิ O  O O O O O  O  O O   O O    O O O O  O 

256447 เคมีเก่ียวกบัพอลิเมอร์ O  O O O O O  O  O O   O O    O O O O  O 

256448 เทคนิคทางเคมีเชิง

ฟิสิกส์ส าหรับนกัวจิยั 
O 

  
O O O O 

    
O 

   
O 

   
O O O O 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256451 การวเิคราะห์

สารประกอบเชิงซ้อน 
O 

  
O O O O 

       
O O 

   
O O O O 

 
O 

256452 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง O   O O O         O O    O O O O   

256453 การประยกุตใ์ชเ้ทคนิค

ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 
O 

  
O O O 

        
O O 

   
O O O O 

  

256461 เทคโนโลยเีก่ียวกบั

ปิโตรเลียม 

 

O 

 

O O O O 

  

O 

 

O 

   

O O 

   

O O O O 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256462 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี O  O O O O   O  O O   O O    O O O O  O 

256463 เคมีเก่ียวกบัเซรามิก O   O O O O     O   O O    O O O O  O 

256465 เทคโนโลยกีระบวนการ

ผลิตผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ 
O 

  
O O O O 

 
O 

 
O O 

   
O 

   
O O O O 

 
O 

256466 วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้ O  O O O O O  O  O O  O O O    O O O O  O 

256468 ความเป็นผูป้ระกอบการ

ส าหรับนกัเคมี 
O 

 
O O O O 

  
O 

 
O 

    
O O 

  
O 

 
O O 

 
O 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256471 เคมีเก่ียวกบัสภาวะ

แวดลอ้มและความปลอดภยั 
O 

 
O O O O 

  
O 

 
O 

    
O O 

  
O 

 
O O 

 
O 

256493 วทิยานิพนธ์ระดบั

ปริญญาตรี 
O 

   
O O 

                   

256494 การอบรมหรือฝึกงาน

ในต่างประเทศ 

                         

256495 สหกิจศึกษา 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

ส่ือสารและ

การใช้เทคฯ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

256496 หวัขอ้พิเศษทางเคมี O   O O O O  O  O O  O  O O   O O O O  O 

256497 สัมมนาและการวจิยั

เบ้ืองตน้ทางเคมี 
O 

 
O 

 
O O 

        
O O 

   
O O 

    

258101 ชีววทิยาเบ้ืองตน้ O O  O O O O   O    O   O O   O O  O O 

261103 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ O O  O O O O   O    O   O O   O O  O O 

411221  ชีวเคมี O   O O O               O O    
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3.2 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                  ความรบัผดิชอบหลกั  ความรบัผดิชอบรอง     X  ไมมี่ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข  การ
ส่ือสาร 

6. ดา้นทกัษะ 
Psychmotor 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 
กลุ่มวิชาภาษา 
001201  ทกัษะภาษาไทย 

 × ×   × × × ×  × ×  × × × × × 

001211  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน    ×    × × ×  ×     ×  

001212  ภาษาองักฤษพฒันา    ×    × × ×  ×     ×  

001213  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ×   ×    × × ×  ×     ×  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาคน้ควา้ 

 × × ×  × ×  ×  × × × × × × × × 

001222  ภาษา สังคม และวฒันธรรม                 ×  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001232  กฏหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 

× × × × × × × ×   × × × × × × × × 

001237  ทกัษะชีวิต      ×   ×       × × × 

001xxx  กลุ่มพลานามยั      × × × × ×  ×   × ×  × 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 

 × × × × × ×    × ×  × ×  × × 

001277  พฤติกรรมมนุษย ์      × × × ×   × × ×   × × × 
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ผลการเรียนรู้แต่ละด้านในตารางหัวข้อ 3.2 (หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป) มีความหมาย ดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีความรับผดิชอบ 
 1.2 รู้จกัการมีส่วนร่วม 
 1.3 มีจิตสาธารณะ 
 1.4 มีจรรยาบรรณในการด าเนินชีวติ 
 1.5 เคารพช่ืนชม ภาษา ศิลปวฒันธรรม ความเป็นไทย 
2. ความรู้ 
 2.1 รู้จกัภาษาต่างประเทศมากกวา่หน่ึง 
 2.2 ตระหนกัในวฒันธรรมวถีิชีวติสังคมอาเซียน สังคมโลก 
 2.3 เช่ือมโยงสภาพการปัจจุบนั การด าเนินชีวติ 
 2.4 เรียนรู้สถานะ ปัญหาอุปสรรค การแกไ้ข วทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร์กบัชีวติประจ าวนั 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถแยกแยะวเิคราะห์บนหลกัการของเหตุผล 
 3.2 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 3.3 รู้หลกัการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 สามารถติดต่อส่ือสารกบัสังคมไดท้ั้งพฤติกรรมกาย วาจา และเทคโนโลยใีหม่ 
 4.2 สร้างปัญญาในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
 5.1 วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเน้ือหาส าหรับการน าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
 5.2 ประยกุตส่ื์อและเทคโนโลยเีพื่อการแปลความหมาย ส่ือสาร และการวางแผนในการด าเนินชีวติ 
6. ด้านทกัษะ Psychmotor 
 6.1  ฝึกฝนการใชร่้างกายเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ 

6.2 สามารถสร้างบุคลิกภาพและการใชภ้าษาใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคมในระดบันานาชาติได้
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ้ 15 การวดัและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ง) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 (1) ในระดบัรายวิชามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและการให้คะแนนในการวดัผลการเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3)   
 (2) มีการประเมินความส าเร็จของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย บณัฑิต หรือผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 (3) มีการสอบวดัความรู้และความเขา้ใจพื้นฐานโดยรวมก่อนจบการศึกษาในสายวิชาต่างๆ ทางเคมี 
(โครงการการสอบวดัมาตรฐานความรู้ทางเคมี) โดยใช้ขอ้สอบของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาภายใน
ภาควิชา ควรก าหนดเกณฑ์ เพื่ออาจใช้ร่วมกนัในอนาคต และอาจน าไปเทียบกบัมาตรฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ควบคุม 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 ภาควิชามีวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตท่ีเน้นการท าวิจยัสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบณัฑิต ท่ีท  าอยา่งต่อเน่ืองและน าผลวจิยัท่ีไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดบั
สากล โดยอาจด าเนินการในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อ ความรู้ ความสามารถ และความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
 (2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น 
ทุกๆ 4 ปี 
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 (3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
 (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดบัความ
พึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืนๆ ของบณัฑิตจะจบการศึกษาและเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ี
สูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 
 (5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน
รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 
 (6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรืออาจารยพ์ิเศษ ต่อความพร้อมของ
นกัศึกษาในการเรียน และสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 นิสิตท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และไม่มีรายวิชาใด
ไดรั้บอกัษร I หรืออกัษร P 
  3.1.2 มีค่าระดบัขั้นสะสมเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
  3.1.3 ใชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ทั้งน้ีไม่
นบัระยะเวลาการลาพกัการศึกษา 
  3.1.4 ไม่มีพนัธะหน้ีสินใดๆ กบัมหาวทิยาลยั 
  3.1.5 คุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ้ 20 (ภาคผนวก ง) 
 3.2 นิสิตท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
  3.2.1 เป็นนิสิตภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร 
  3.2.2 ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
  3.2.3 ให้นิสิตท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดงความ
จ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผลภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่ออนุมติัใหป้ริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลยั/คณะ 
ปรัชญาของภาควชิา และเน้ือหาในหลกัสูตรท่ีสอน  
 (2) อาจารยใ์หม่ทุกคนควรผ่านการอบรมเก่ียวกับการจดัเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา การจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 (1) ส่งเสริมให้อาจารยไ์ปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
 (2) สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ปอบรมหรือประชุมสัมมนา เสนอผลงานทางวชิาการ 
 (3) สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
 (4) ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน รวมทั้งท าการวจิยัในสาขาวชิาชีพ 
 (5) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาวิธีการสอนแบบต่างๆ และทักษะการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลใหท้นัสมยั 
 (6) สนบัสนุนให้มีอาจารยพ์ิเศษ หรือเชิญอาจารยต่์างชาติมาแลกเปล่ียนให้การบรรยายในรายวิชาต่างๆ 
หรือมาท าวจิยัร่วมในระยะสั้น 
2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
 (2) มีการกระตุน้ให้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาเคมี ท างานวจิยัร่วมกบั
ภาคอุตสาหกรรม และสร้างนวตักรรมได ้
 (3) ส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ  
 (4) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
 (5) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่างๆ ของคณะ 
 (6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 
 - มีการบริหารหลกัสูตรตามโครงการบริหารหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 - มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการส าหรับนกัศึกษาแต่ละชั้นปี  
 - มีการจดักิจกรรมเสริม เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการศึกษาและเป็นไปตามแผนงานซ่ึงไดแ้ก่ 
  (1) การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้ทราบถึงแผนการเรียน แนวทางการเรียน กฎระเบียบต่างๆ 
และการใชชี้วติในมหาวทิยาลยั  
  (2) คู่มือนิสิตระดบัปริญญาตรี ซ่ึงจดัท าโดยมหาวทิยาลยันเรศวร 
  (3) การจดัหาหนงัสือ แหล่งคน้ควา้เพิ่มเติม และคอมพิวเตอร์ของภาควชิาใหพ้ร้อม 
  (4) มีการติดตามผลความก้าวหน้าในการเรียน โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และกรรมการบริหาร
หลกัสูตรอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียนการ
สอน โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
 มีห้องเรียนพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายภาพ มีห้องปฏิบติัการ และ
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ทางเคมี เพื่อประกอบการเรียนการสอนของทุกสาขาวชิา มีหอ้งคอมพิวเตอร์ มีระบบสืบคน้ 
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ต ารา หนงัสือ และเอกสารส่ิงพิมพ ์
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
 ประสานงานกบัส านักหอสมุดกลาง ในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้อาจารย์
และนกัศึกษาไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น ส าหรับให้หอสมุดกลาง
จดัซ้ือหนังสือดว้ย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
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คณะจะต้องจัดส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นตน้ นอกจากน้ีให้มีการจดัสรรงบประมาณส าหรับ
การจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑใ์หเ้พียงพอส าหรับการเรียนการสอนและการวจิยัขั้นตน้ (วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี) 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
 มีเจา้หน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพื่อเขา้หอสมุดกลาง 
และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวย
ความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย 
โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จดัใหมี้ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร ส่ือและ
ช่องทางการเรียนรู้ท่ี
เพียบพร้อมเพื่อสนบั- 
สนุนทั้งการศึกษาใน
หอ้งเรียนนอกหอ้งเรียน 
และเพื่อการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง อยา่งเพียงพอมี
ประสิทธิภาพ 

1. จดัใหมี้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ส าหรับการท าปฏิบติัการ การทดลอง 
การวจิยัต่างๆ อยา่งพอเพียง 
2. จดัเตรียมห้องปฏิบติัการทดลองท่ีมี
เคร่ืองมือทนัสมยัและเป็นเคร่ืองมือ
วชิาชีพในระดบัสากล เพื่อใหนิ้สิต
สามารถฝึกปฏิบติั สร้างความพร้อม
ในการปฏิบติังานในวชิาชีพ 
3. จดัใหมี้ห้องสมุดใหบ้ริการทั้ง
หนงัสือต ารา และส่ือดิจิทลัเพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ส าหรับการเรียนและ
การท าวจิยั 

-รวบรวมจดัท าสถิติจ านวนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ต่อหวันกัศึกษา 
ชัว่โมงการใชง้านหอ้งปฏิบติัการและ
เคร่ืองมือ  
-จ านวนนกัศึกษาลงเรียนในวิชา 
เรียนท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
-สถิติของจ านวนหนงัสือต ารา และ 
ส่ือดิจิทลั ท่ีมีใหบ้ริการ และสถิติการใช้
งานหนงัสือต ารา ส่ือดิจิทลั 
-ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิต ต่อการ
ใหบ้ริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัการ 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายของหลกัสูตร มีความรู้มีทกัษะในการ
จดัการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา โดยสัดส่วนอาจารยต่์อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าควร
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เป็น 1 ต่อ 20 ส่วนขั้นตอนการรับอาจารยใ์หม่จะผา่นการประกาศรับสมคัรผูมี้คุณสมบติัตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
คณะกรรมการพิจารณา และมีการสอบสัมภาษณ์ 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
 คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไป
ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
 ในบางรายวิชาอาจมีความจ าเป็นในการเชิญอาจารย์พิ เศษมาบรรยาย เพราะจะเป็นผู ้ถ่ายทอด
ประสบการณ์มาให้กบันิสิตไดโ้ดยตรง โดยท่ีกระบวนการในการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษจะพิจารณาจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของอาจารยพ์ิเศษโดยให้มีการเสนอช่ือจากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา
นั้นๆ ผา่นความเห็นชอบจากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและท่ีประชุมภาควชิาเคมี 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ในห้องปฏิบัติการและวิจยั ได้ก าหนดบุคลากรสายสนับสนุนเป็นนักวิทยาศาสตร์ ท่ีจบการศึกษา
ทางดา้นเคมี ในระดบั ปริญญาตรีเป็นอยา่งนอ้ย โดยสามารถดูแลเคร่ืองมือขั้นสูงไดแ้ละสามารถท าการวเิคราะห์
ตวัอยา่งและท าวจิยัร่วมกบัอาจารยไ์ด ้  
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
 สนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมทางเคร่ืองมือ การพฒันาวิชาการ  และวิจยั  รวมทั้งสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ
ในระดบัสูง  มีการทบทวนการใชเ้คร่ืองมือ การก าจดัของเสียเคมีและการป้องกนัภยั 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 
 คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค  าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได ้
นอกจากน้ี ตอ้งมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นิสิต 



 88 มคอ.2 
 

 
 

 

 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
 กรณี ท่ีนิ สิตมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ตลาดแรงงานของบณัฑิตเคมียงัเป็นท่ีต้องการจากแผนและนโยบายในการพฒันาประเทศทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละจากการประเมินภาวะการมีงานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2549 พบวา่เป็นร้อยละ 90 และมีระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต อยู่
ในระดบัดีมาก    
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้บณัฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด โดยมีตวับ่งช้ีการด าเนินการ ดงัน้ี 
                                   2555   2556   2557    2558   2559 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

7.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

7.2 มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา  

    
 

7.3 มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดหลกัสูตรใหค้รบทุก
รายวชิา 

    
 

7.4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนในครบทุกรายวชิา 

    
 

7.5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

≥ 
25 

≥ 
25 

≥ 
25 

≥ 
25 

 

7.7 มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนกลยทุธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 
    

7.8 อาจารยใ์หม่ทุกคน (ถา้มี)ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

    
 

7.9 อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาในดา้นวชิาการและ/หรือวชิาชีพ
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

    
 

7.10 จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดรั้บการพฒันาวชิาการ
และ/หรือวชิาชีพไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

    
 

7.11 ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   
 

 

7.12 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ย
กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    
 

7.13 ร้องละของบณัฑิตมีความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษเทียบเท่า 
TOEFL ไม่นอ้ยกวา่ 450 

   ≥ 
15 

 

7.14 ร้อยละของรายวชิาเฉพาะทั้งหมดท่ีเปิดสอนมีวทิยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐบาลมาบรรยายพิเศษอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

≥ 
75 100 100 100 

 

7.15 ร้อยละของรายวชิาพื้นฐานท่ีมี Tutorial 100 100 100 100  
7.16 ร้อยละของรายวชิาเฉพาะท่ีมี Tutorial ≥ 

50 
100 100 100  

7.17 ร้อยละของรายวชิาทั้งหมดในหลกัสูตรท่ีน าระบบ PDCA มาใชใ้นการ
พฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

≥ 
75 100 100 100 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

7.18 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปีหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

    ≥ 
80 

7.19 ค่าเฉล่ียของเงินเดือนสูงกวา่อตัราเงินเดือนท่ี ก.พ. ก าหนด      
7.20 มี Tutorial เพื่อเตรียมการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบอาชีพ (กรณีท่ี
ตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพ) 

   
 

 

7.21 ร้อยละของนิสิตท่ีสอบไดใ้บประกอบวชิาชีพจากการสอบคร้ังแรก     ≥ 
40 

  
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการเพ่ือรับรองหลกัสูตร 
 หลกัสูตรท่ีจะไดรั้บการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรท่ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษาพ.ศ. 2552 ตอ้งมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีท่ี 7.1 – 7.12 อยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ืองกนัอยา่ง
น้อย 2 ปีการศึกษา ทั้งน้ีการผ่านเกณฑ์ดีตอ้งมีการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ี 7.1 – 7.5 อย่างครบถว้นและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ี 7.6 – 7.12 ของแต่ละปีท่ีประเมิน ส าหรับตวับ่งช้ีท่ี 7.13 – 7.21 เป็นตวับ่งช้ีของ
มหาวทิยาลยั 
 

หมวดที ่8. การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการท่ีจะใชใ้นการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไวเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกๆ  หัวขอ้ว่ามีความเขา้ใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การอภิปรายโตต้อบจากนกัศึกษา การตอบ
ค าถามของนกัศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตน้
ไดว้า่ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใชไ้ม่สามารถท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธี
สอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดว้า่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีได้
สอนไป หากพบวา่มีปัญหาก็จะตอ้งมีการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 



 91 มคอ.2 
 

 
 

 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นกัศึกษาไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งดา้นทกัษะกลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคร์ายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใชส่ื้อการสอนใน
ทุกรายวิชา โดยคณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัเวบ็ไซด์ท่ีนิสิตตอ้งเขา้ประเมินการสอนของอาจารยใ์นทุกรายวิชา และ
แจง้ผลการประเมินใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดท้ราบผลประเมิน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเม่ือนิสิตเรียนอยูช่ั้นปีท่ี 4 มีทั้งวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญา
ตรี และตอ้งออกปฏิบติังานในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานเป็นเวลา 4 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารยจ์ะ
ไปนิเทศนิสิต ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนิสิตวา่ สามารถปฏิบติังานไดห้รือไม่ มีความรับผิดชอบ และ
ยงัอ่อนด้อยในด้านใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
กรรมการชุดเดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 
  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมขอ้มูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวม และแต่ละรายวิชา 
กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดท้นัทีซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบันั้น จะ
กระท าทุก 4 ปี ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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ภาคผนวก ก. 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและวพิากษห์ลกัสูตร 
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ภาคผนวก ข. 
สรุปผลประเมินจากคณะกรรมการพฒันารายละเอียดหลกัสูตร และคณะกรรมการวพิากษ์หลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 

รายช่ือคณะกรรรมการวพิากษ์หลกัสูตร 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์  ผดุงทรัพย ์
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยทุธนา    ตนัติรุ่งโรจน์ชยั 
รายช่ือคณะกรรมการพฒันารายละเอยีดของหลกัสูตร 
 1. รองศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั       ตณัทุลานิ 
 2. ดร.ศกัด์ิชยั     เสถียรพีระกุล 
 3. ดร.ภควรรณ     พวงสมบติั 

--------------------------------------------------------------- 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 1) รายวิชาในหัวขอ้ 13.1 รายวิชาในกลุ่มศึกษาทัว่ไป และวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) ไม่สัมพนัธ์ตรงกบั
โครงสร้างหลกัสูตรในหนา้ 13-15 แต่สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา 
 2) หลกัสูตรน่าจะเป็นหลกัสูตรปรับปรุง ไม่ใช่หลกัสูตรใหม่ (หนา้ 1 และหนา้ 3) 
 3) ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่ โดยปกติตามเง่ือนไข คือ หลักสูตรจะต้องผ่านการประเมินว่า
เป็นไปตามกรอบ TQF จริง 2 ปีต่อเน่ืองจึงจะไดรั้บการรับรอง เพราะฉะนั้นน่าจะพร้อมเผยแพร่ไดใ้นปี 2556 

 4) ในหวัขอ้ 12.1 (หนา้ 4) ขอใหท้บทวนค าท่ีใชใ้นประโยคแรกใหอ่้านแลว้เขา้ใจไดม้ากข้ึน 
 5) ขอ้ 8 เร่ืองอาชีพอาจตอ้งพิจารณาประเด็นจาก พรบ. วชิาชีพดว้ย 

----------------------------------------------------- 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 1) มีขอ้สังเกตวา่ปรัชญาของหลกัสูตรเนน้เฉพาะการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ แต่ในระดบัปริญญาตรีน่าจะ
รวมการพฒันา/การสนองตอบต่อการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีดว้ย 

 2) ในหัวขอ้ 2. แผนพฒันาปรับปรุง หลกัฐาน /ตวัช้ี ในตารางยงัไม่สามารถตอบประเด็นการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งชดัเจน เช่น 



 96 มคอ.2 
 

 
 

 

  ขอ้ (1) ปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเคมีให้มีมาตรฐานไม่ต ่าว่าเกณฑ์ท่ี สกอ. 
ก าหนด ตวับ่งช้ี “เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร/รายงานผลการประเมินหลกัสูตร” อาจเพิ่มเติมขอ้ความว่า “ท่ีผ่าน
การรับรองโดย สกอ.” เป็นตน้ 
  ขอ้ (3) แผนพฒันาทกัษะการสอนของการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น การก าหนดตวัช้ีวดั
เป็น “จ านวนโครงการ/ผลการประเมินอาจารย”์ อาจจะไม่พอเพียงในการตอบผลสัมฤทธ์ิของแผนพฒันาฯ อาจ
เพิ่มตวัช้ีวดั เช่น ร้อยละของอาจารยท่ี์เขา้ร่วมโครงการ หรือระดบัความพึงพอใจของคณาจารยต่์อโครงการท่ี
คณะฯ ไดจ้ดัท าข้ึนตามแผน เพื่อใชร่้วมกบัผลการประเมินคณาจารยต์ามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 
 3) อาจเปรียบเทียบพฒันาหลกัสูตรกบัหลกัสูตรของบางมหาวิทยาลยัระดบัโลก เพื่อเป็นการ bench 
mark 

---------------------------------------------------- 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 1) ขอ้ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา ตามท่ีเขียนระบุไวใ้นหลกัสูตรเป็นการมองในภาพ
กวา้งมากเกินไป ซ่ึงอาจยากต่อการน าไปใชป้ฏิบติัจริง น่าจะมีการทดสอบความรู้ หรือจดัรายวิชาพื้นฐาน (วิชา
แกน) เพื่อปรับพื้นความรู้นกัศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัตามขอ้ 2.3 
 2) ขอ้ 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวนวชิา ในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ไม่
สัมพนัธ์ตรงกบัท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผนการศึกษาท่ีก าหนดรายวิชาไว้
อยา่งตายตวั หลกัสูตรจะมีแนวทางในการบริหารจดัการไดอ้ยา่งไร 
  หมวดวิชาแกน พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ก าหนดให้เรียนเพียงหน่ึงรายวิชาส าหรับสาขาวิชาฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา (รายวิชาละ 4 หน่วยกิต) จะเพียงพอต่อการปรับพื้นฐานความรู้ของนกัศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  ในขณะท่ีในรายวิชาเอกเลือกท่ีก าหนดให้ลงทะเบียน 15 หน่วยกิต มีรายวิชาให้เลือกลงถึง 29 
รายวิชา โดยในบางรายวิชาเน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา สามารถยุบรวมกนัได ้เช่น 256362 (เคมีเก่ียวกบัน ้ ามนั
เช้ือเพลิง) + 256461 (เทคโนโลยีเก่ียวกับปิโตรเลียม) ซ่ึงน่าจะท าให้รายวิชามีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
หน่วยกิต เม่ือเปรียบเทียบกบัรายวิชาแกน หรือรายวชิาเอกบงัคบั และลดจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาเอกเลือกลง
ได ้
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  หมวดวิชาเลือก มีจ านวนรายวิชามาก หากสามารถจดัให้เป็นหมวดหมู่ได้ ก็น่าจะท าให้
นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนไดต้ามความถนดั ความสนใจ หรือความตอ้งการพื้นฐานในการท าวิจยัต่อไป 
และสะดวกในการบริหารจดัการหลกัสูตร 
  การจดัการแผนการสอนดูเหมือนว่าหลกัสูตรตอ้งการให้นักศึกษาเลือกว่าจะประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ โดยการเลือกลงรายวิชา 256493 (การศึกษาอิสระ, 256494 (การฝึกงาน), 256495 (สหกิจ
ศึกษา) ซ่ึงตามเอกสารหลกัสูตรยงัไม่ไดก้  าหนดใหมี้การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในการเขา้สู่ระบบสหกิจ
ศึกษา หรือการศึกษาอิสระตามท่ีนักศึกษาต้องการ โดยหลักสูตรอาจเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาในหวัขอ้ท่ี 4 หรือ 5 ข้ึนไดอี้ก เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 3) ขอ้ 2.7 ขอ้บงัคบั 2549 แต่ในเล่มเขียน 2548 
 4) ขอ้ 3  
  -ตดัย่อหน้าค าอธิบายต่อจากหัวข้อออก (3 บรรทัด) เพราะน่าจะเป็นค าช้ีแจงในการเขียน
มากกวา่ 
  -โครงสร้างหลกัสูตรในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปมีกระบวนวิชาให้เลือกจ านวนหน่ึง รวมทั้งกลุ่ม
พลศึกษา แต่ในแผนการศึกษากลบัก าหนดกระบวนวิชาให้เรียนไดเ้พียงบางวิชาเท่านั้น ไม่ทราบว่าจริงๆ แลว้
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวชิาท่ีสนใจไดเ้องหรือไม่ 
 5) หวัขอ้ 2.6 งบประมาณรายรับและรายจ่าย ไม่น่าจะเท่ากนัทุกปี 
 6) วิชาศึกษาทัว่ไป ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาตาม
กลุ่มนั้นๆ ให้ไดห้น่วยกิตตามท่ีระบุใช่หรือไม่ ถา้ใช่ อยากให้เพิ่มขอ้ความท่ีมีความหมายตามน้ีดว้ย (เพื่อความ
ชดัเจน) 
 7) รายวิชา 256232 เคมีอนินทรีย ์2 เน้ือหาเก่ียวกบัสเปคโทรสโกปีอาจหนักไปส าหรับระดบัชั้นปี 2 
หรือไม่ เสนอใหย้า้ยไปปี 3 โดยสลบักบัรายวชิา 256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
 8) เก่ียวกบัการฝึกภาคสนาม (หัวขอ้ 4 หนา้ 27-28) มีการประเมิน (ให้เกรด) หรือไม่ ถา้มี น่าจะระบุไว้
ดว้ยเช่นเดียวกนักบักรณีการศึกษาอิสระ (ดูหวัขอ้ 5.6 หนา้ 28) 
 9) มีรายละเอียดอ่ืนๆ อีก ได ้comment ไวใ้นเอกสารร่างหลกัสูตร 
 10) อาจพิจารณาปริมาณสัดส่วนท่ีส าคญัซ่ึงบ่งเชิงคุณภาพของการจดัการ เช่น จ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารยป์ระจ า รวมถึงภาระอาจารย ์(ชัว่โมงสอนต่อสัปดาห์) ดว้ย 
 11) อาจเปิดช่องให้มีวิชาเลือกท่ีสะท้อนแนวโน้มความเป็นสหวิทยาการของวิทยาศาสตร์ด้วย เช่น 
แนวคิดเก่ียวกบันาโนเทคโนโลย ี
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 12) ควรมีอาจารยพ์ิเศษ หรือเชิญอาจารยต่์างชาติมาแลกเปล่ียนให้การบรรยาย หรือมา Sabbatical 

Leave บา้ง 
------------------------------------------------------------- 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 1) การพฒันาลกัษณะพิเศษของนกัศึกษาสาขาวิชาเคมี ท่ีจบจากมหาวิทยาลยันเรศวรท่ีจะมีบทบาทต่อ
การพฒันาชุมชนโดยรอบ หรือแมแ้ต่ในจงัหวดัพิษณุโลก หรือภาคเหนือตอนล่าง จะท าให้มีความเด่นชดัข้ึนได้
อยา่งไร 
 2) ในบางหมวดผลการเรียนรู้ มีการเขียนเน้ือหาซ ้ าซ้อนระหว่าง ขอ้ 1 ผลการเรียนรู้ กบัขอ้ 2 กลยุทธ์
การสอน และขอ้ 3 กลยทุธ์การประเมิน เช่น ส่วนทา้ยของ 2.2.1 กบั 2.2.3, 2.3.1 กบั 2.3.3, 2.4.2 กบั 2.4.1, 2.5.1 
กบั 2.5.3 เป็นตน้ 
 3) ขอ้ 3 ใหต้ดัค าอธิบาย 3 บรรทดัออก, หนา้ 35 ตดับรรทดั 4-5 

 4) โดยทัว่ไปเขียนได้ดี แต่ในตารางแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) เห็นว่า
หลายวิชาควรมีคุณธรรม จริยธรรมขอ้ (1) (ตระหนกัในคุณค่าของการเสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต) เป็นความ
รับผิดชอบหลกั อีกประการหน่ึง เห็นวา่ในแต่ละมาตรฐานควรเปิดช่องให้เลือกอีกประเภทหน่ึง คือ “ไม่เขา้ข่าย
ความรับผิดชอบ” และควรพิจารณาทบทวนการกระจายความรับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ อีกคร้ัง (หลกั / รอง / 
ไม่เขา้ข่าย)  

-------------------------------------------------- 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1) เน้ือหาในหลายส่วน (โดยเฉพาะข้อ 1, 2) อ่านดูแล้วคล้ายกบัว่าบอกให้ท า ควรตดัค าว่า “ต้องมี” 
“ควร”, ฯลฯ ออก เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานจริงๆ  
 2) มีสะกดตกหล่นบา้งเล็กนอ้ย 
 3) การสอบวดัมาตรฐานความรู้ทางเคมีก่อนจบการศึกษา (ขอ้ 2.1 (3) หนอ้ 44) เป็นส่ิงท่ีดี ถา้ท าได ้
 4) ขอ้ 3.1.1 (หน้า 45) ถา้นิสิตยงัติด F ก็จบไดห้รือ สมมุติว่านิสิตไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมหน่วยกิตรวม
เป็นไปตามหลกัสูตรคือ 133 แต่ยงัมีวิชาหน่ึงได ้F นิสิตคนน้ีจะจบรับปริญญาไดห้รือ ตามหลกัไม่น่าจะได ้จึง
ขอใหท้บทวนขอ้ความใหรั้ดกุมดว้ย 
 5) ขอ้ 3.2 (หน้า 45) อ่านแลว้ไม่เขา้ใจว่า เหตุใดมหาวิทยาลยัตอ้งอนุมติักรณีขอไม่จบ หรืออีกนยัหน่ึง 
ท าไมนกัศึกษาจึง ต้อง ขอไม่จบ 

----------------------------------------------------- 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

 1) อาจจะมีอาจารยบ์างท่านท่ีสามารถท างานวิจยัร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม และสร้างนวตักรรมได ้จึง
ควรเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาอาจารยท์างดา้นน้ีดว้ย 
 2) มีพิมพค์  าตกหล่นเล็กนอ้ย 
หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 1) ควรติดตามคุณภาพบนัฑิตท่ีจบไป (ความพึงพอใจ) ในกรณีนกัศึกษาท่ีไปเรียนต่อ (ยงัไม่ท างานดว้ย) 
 2) ควรท า bench mark กบัมหาวทิยาลยัระดบัโลก 
 3) การประเมินควรประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูจ้า้งงานของนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาในหลกัสูตรน้ีดว้ย (นอกจากผูจ้า้งงานในอุตสาหกรรม) แลว้น่าจะส ารวจความพึงพอใจของสถาบนัท่ี
นิสิตไปศึกษาต่อดว้ย 
 4) ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key performance indicators) ท่ีก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น ระดับ และ
ก าหนดกระบวนการข้ึนมาทั้งส้ิน 15 ตวับ่งช้ี ดงันั้นการท าประกนัคุณภาพส าเร็จถึงขอ้ใด จึงจะถือไดว้่า การ
ประกนัคุณภาพไดม้าตรฐานถึงระดบั พอใช ้ดี หรือ ดีมาก 
 5) การท่ีได้ก าหนดตวับ่งช้ีไวจ้  านวนมาก จะเป็นขอ้ดีในการพฒันาหลกัสูตร หากสามารถปฏิบติัได้
ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 

---------------------------------------------- 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 - 
ความเห็นอ่ืนๆ เพิม่เติม 
 1) รายวิชาแกน หรือรายวิชาบงัคบั ท่ีวา่ดว้ยความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ การจดัการสารเคมี และ
ของเสียมีพิษ เป็นอีกหน่ึงหัวข้อท่ีน่าจะมีก าหนดให้สอน เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 2) รายวิชาท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาเป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพ (entrepreneurship) น่าจะจดัไวเ้ป็นวิชา
เลือก เพื่อให้สัมพนัธ์กับรายวิชาธุรกิจเบ้ืองต้น ท่ีก าหนดได้ในรายวิชาแกน  ในกรณีท่ีนักศึกษาสนใจท่ีจะ
ประกอบวชิาชีพอิสระ 
 3) รายวิชา 256322 สเปกโทรสโคปี ช่ือวิชาไม่ส่ือความหมายชดัเจนว่าเป็นรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พิสูจน์สูตรโครงสร้างของสารอินทรีย ์(หากไม่ดูรหัสวิชา) เน้ือหาค่อนขา้งจะลา้สมยั น่าจะไดเ้พิ่มในส่วนของ
ของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั two-dimension NMR หรือ ระบุวา่มี 13C-NMR อยูด่ว้ย 
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 4) รายวชิาเอกเลือกมีมากเกินไป น่าจะจดัหมวดหมู่ใหม่เพื่อใหน้กัศึกษาเลือกลงเป็นกลุ่ม ตามความถนดั
หรือความสนใจในการศึกษาต่อระดบัสูง 
 5) รายวิชาเอกเลือก จะมีความเหมาะสมหรือไม่ ถา้ไม่ก าหนดให้มีรายวิชาบงัคบัก่อน เช่น รายวิชา 362 
(เคมีเก่ียวกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง), 436 (การหาลกัษณะเฉพาะวสัดุอนินทรีย)์, 435 (ซูปราโมเลกุลาร์เคมี), 447 (เคมี
เก่ียวกับพอลิเมอร์), 451 (การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน), 461 (เทคโนโลยีเก่ียวกับปิโตรเลียม), 462 
(อุตสาหกรรมปิโตรเคมี), 463 (เคมีเก่ียวกบัเซรามิก), 465 (เทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์), 
466 (วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้), 471 (เคมีเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มและความปลอดภยั) และนกัศึกษาท่ีไม่มีความรู้
พื้นฐานใดๆ จะสามารถลงเรียนไดอ้ยา่งมีสัมฤทธ์ิผลหรือ 
 6) รายวิชา 256471 (เคมีเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มและความปลอดภยั) น่าจะเพิ่มเติมในหวัขอ้กฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 7) ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ 493 (การศึกษาอิสระ), 494 (การฝึกงาน), 495 (สหกิจศึกษา), 496 
(หัวขอ้พิเศษทางเคมี), 497 (สัมมนาและการวิจยัเบ้ืองตน้ทางเคมี) ควรให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาปรับแก้ไขให้
ถูกตอ้งสละสลวยมากยิง่ข้ึน 
 8) จากประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอน จะมีนิสิตอยู่ 2 ประเภท คือ นิสิตท่ีออกไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม และนิสิตท่ีเรียนต่อเพื่อท างานวิจยัในระดบัสูงเป็นอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา ดงันั้น ถ้า
สามารถมีวชิาเลือกท่ีหลากหลายทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอุตสาหกรรม และวชิาเลือกทางเคมีขั้นสูง ก็
น่าจะจะท าใหนิ้สิตเตรียมตวัหรือวางแผนอนาคตไดดี้ยิง่ข้ึน 
 9) ระบบการเขียนหน่วยกิต เท่าท่ีทราบ โดยปรกติจ านวนชัว่โมงในวงเล็บ (x-y-z) รวมกนัจะเป็น 3 เท่า
ของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(3-0-6), 1(0-3-0), 1(0-2-1) เป็นตน้ หรือกรณีท่ีมีทั้งบรรยายและปฏิบติัการ 3 + 1 = 4 
หน่วยกิตก็จะเป็น 4(3-3-6) หรือ 4(3-2-7) กรณีมีแล็บ 30 ชั่วโมง แต่ไม่แน่ใจว่าวิธีคิดน้ีเป็นวิธีท่ีก าหนดจาก 
สกอ. หรือเฉพาะมหาวทิยาลยัแต่ละแห่ง อยา่งไรก็ไดข้อใหต้รวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
 10) จากท่ีไดเ้คยร่วมงานกบันิสิตท่ีจบจากภาควชิาเคมี มหาวทิยาลยันเรศวร พบวา่ 
  -ภาษาองักฤษ อ่อนมาก เป็นจุดอ่อนหลกัท่ีอาจตอ้งพยายามปรับแกไ้ข แทรกสอดความจ าเป็น
ของภาษาในรายวชิาต่างๆ 
  -ความไม่ขยนัขนัแข็ง ไม่ตั้ งใจท างาน ไม่รับผิดชอบ ซ่ึงน่าจะท าได้ดีกว่าน้ี (น่าจะมี spirit 
มากกวา่น้ี เม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ) 
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ภาคผนวก ค. 
1. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 

 
หมวดวชิา เกณฑ์  

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 

หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่    30    หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกวา่    84    หน่วยกิต 97  หน่วยกิต 97  หน่วยกิต 
     2.1  วชิาพ้ืนฐาน  33 หน่วยกติ 24 หน่วยกติ 
     2.2  วชิาเฉพาะดา้น      64  หน่วยกติ 73  หน่วยกติ 
             2.2.1  วชิาบงัคบั   49  หน่วยกติ 61  หน่วยกติ 
             2.2.2  วชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่   15  หน่วยกติ 12  หน่วยกติ 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่       6   หน่วยกิต 6  หน่วยกิต  6  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า  120   หน่วยกติ        133  หน่วยกติ 133  หน่วยกติ 
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2. ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 กบัหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาระการปรับปรุง 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกติ 
  1.1 วชิาศึกษาทัว่ไป วชิาบงัคบัจ านวน  21 หน่วยกิต 
       1.1.1 กลุ่มวชิาภาษา                จ านวน 9 หน่วยกิต 
       1.1.2 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์   จ านวน 3 หน่วยกิต 
       1.1.3 กลุ่มวชิาพลานามยั        จ านวน 1 หน่วยกิต 
       1.1.4 กลุ่มวชิาสหศาสตร์       จ านวน 8 หน่วยกิต 
  1.2 วชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก  9 หน่วยกิต 
      โดยให้เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา, มนุษยศาสตร์, 
สงัคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์, และสหศาสตร์ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกติ 
      -กลุ่มวชิาภาษา               จ านวน 12 หน่วยกิต 
      -กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   จ านวน  6 หน่วยกิต 
      -กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน   6 หน่วยกติ
001232 กฏหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
001237 ทกัษะชิวติ                                     2(1-2-3) 
0012xx วชิาพลานามยั                               1(0-2-1) 
      -กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์     จ านวน  6 หน่วยกิต 

 
ปรับเปล่ียนรหสัวชิา 

 
 

ปรับเปล่ียนรายวชิา
และรหสัวชิา 
 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน  จ านวน  97 หน่วยกติ 
2.1 วชิาแกน    จ านวน 33 หน่วยกติ 
    2.1.1 วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์             
                                         จ านวน  17  หน่วยกติ 
     251100 ปรัชญาวทิยาศาสตร์               1(1-0) 
     252111 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้              4(4-0) 
     256103  เคมีเบ้ืองตน้                           4(3-3) 
     258101  ชีววทิยาเบ้ืองตน้                   4(3-3) 
     261103  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                      4(3-3) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ จ านวน  97 หน่วยกติ 
2.1 วชิาพื้นฐาน จ านวน 24 หน่วยกติ 
     251100 ปรัชญาวทิยาศาสตร์             1(1-0-2) 
     252111 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้             4(4-0-8) 
     256103 เคมีเบ้ืองตน้                           4(3-3-7) 
     258101 ชีววทิยาเบ้ืองตน้                   4(3-3-7) 
     261103 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                       4(3-3-7) 
     252112  แคลคูลสั                               4(4-0-8)           
     255221  สถิติวเิคราะห์                       3(2-2-5) 
                    
 

 
รวมวชิาพ้ืนฐานวทิยฯ์
และคณิตศาสตร์และ
วชิาพ้ืนฐานเฉพาะให้
อยูใ่นหมวดวชิา 
พ้ืนฐาน  
และปรับลดรายวชิา 

213100 ธุรกิจเบ้ืองตน้

205301 การอ่านเชิง

วชิาการ และ 205302 

การเขียนเชิงวชิาการ 

  2.1.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 
                                         จ านวน  16  หน่วยกติ     
     205301  การอ่านเชิงวชิาการ              3(3-0) 
                   Reading Academic English      
      205302  การเขียนเชิงวชิาการ            3(3-0) 
                    Writing Academic English     
      213100  ธุรกจิเบ้ืองต้น                       3(3-0) 
                     Introduction to Business 
      252112  แคลคูลสั                              4(4-0) 
                   Calculus 
     255221  สถิติวเิคราะห์                        3(2-2) 
                   Statistical Analysis 
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2.2  วชิาเอก จ านวน 64 หน่วยกติ 
    2.2.1  วชิาเอกบังคบั จ านวน 49 หน่วยกติ 
       256221  เคมีอินทรีย ์                    4(3-3) 
                     Organic Chemistry I 
       256222  เคมีอินทรีย ์2                  4(3-3) 
                     Organic Chemistry II 
       256251  เคมีวเิคราะห์ 1               4(3-3) 
                     Analytical Chemistry I 
       256252  เคมีวเิคราะห์ 2               4(3-3) 
                     Analytical Chemistry II 
       256332  สเปกโทรสโกปี             3(3-0) 
                     Spectroscopy 
       256331  เคมอีนินทรีย์ 1               3(3-0) 
                     Inorganic Chemistry I 
       256332  เคมอีนินทรีย์ 2               4(3-3) 
                     Inorgainc Chemistry II 
       256341  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1              4(3-3) 
                     Physical Chemistry I 
       256342  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2              4(3-3) 
                     Physical Chemistry II 
     256351  เคร่ืองมือเพ่ือการวเิคราะห์ทางเคมี 
                  Instrumentation for Chemical    
                  Analysis                            4(3-3) 
     256493 การศึกษาอสิระ      6  หน่วยกติ หรือ 
                   Independent Study 
      256494  การฝึกงาน            6  หน่วยกติ หรือ 
                   Professional Training  
     256495  สหกจิศึกษา           6  หน่วยกติ 
               Co-operative Education  

 
 

2.2  วชิาเฉพาะด้าน จ านวน 73 หน่วยกติ 
    2.2.1  วชิาบังคบั จ านวน 61 หน่วยกติ 
     205200   การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือ 
                    วตัถุประสงค์เฉพาะ              1(0-2-1) 
                    Communicative English for Specific  
                    Purposes 
     205201   การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการ 
                    วเิคราะห์เชิงวชิาการ             1(0-2-1) 
                     Communicative English for   
                     Academic Analysis 
     205202   การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ 
                    ผลงาน                                  1(0-2-1) 
                    Communicative English for Research  
                     Presentation 
       256221  เคมีอินทรีย ์                    4(3-3-7) 
                     Organic Chemistry I 
       256222  เคมีอินทรีย ์2                  4(3-3-7) 
                     Organic Chemistry II 
       256231  เคมอีนินทรีย์ 1               3(3-0-6) 
                     Inorganic Chemistry I 
       256232  เคมอีนินทรีย์ 2               4(3-3-7) 
                     Inorgainc Chemistry II 
       256251  เคมีวเิคราะห์ 1               4(3-3-7) 
                     Analytical Chemistry I 
       256252  เคมีวเิคราะห์ 2               4(3-3-7) 
                     Analytical Chemistry II 
       256322  สเปกโทรสโกปี             3(3-0-6) 
                     Spectroscopy 
       256326  เคมอีนิทรีย์ 3                  2(2-0-4) 
                    Organic Chemistry III 
 

-ปรับวชิาเอก (เดมิ 64 
หน่วย) ให้เป็นวชิา
เฉพาะด้าน (73 
หน่วย)  
-เพิม่หน่วยกติวชิา
บังคบัจาก 49 เป็น 61
หน่วยกติ  
1. โดยเพิม่วชิา
ภาษาองักฤษ 3 วชิา
เป็นวชิาบังคบั 
2. เปลีย่นรหัสรายวชิา 
256331 และ 256332 
เป็น 256231 และ 
256232 ตามล าดบั 
เน่ืองจากเป็นวชิา
บังคบัทีต้่องเรียนใน
ช้ันปีที ่2 
3. แยกวชิา 256351 
เป็น 2 รายวชิาใหม่ 
256352 และ 256353
โดยแบ่งทฤษฎ ี(3 
หน่วยกติ) และปฏิบัต ิ
(2 หน่วยกติ) ออกจาก
กนั 
4. เพิม่รายวชิาใหม่ 
256326 เคมอีนิทรีย์ 3 
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     256497  สมัมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี  
                 Seminar and Introductory Research  
                  for Chemistry                     1(0-3)     
     411221  ชีวเคมี                                4(3-3)   
                  Biochemistry 

    256341  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1              4(3-3-7) 
                     Physical Chemistry I 
    256342  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2              4(3-3-7) 
                     Physical Chemistry II 
    256352  การวเิคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 
    Instrumental Methods for Chemical     
                  Analysis               3(3-0-6) 
     256353 ปฏบิัตกิารเพ่ือการวเิคราะห์ทางเคมด้ีวย  
                  เคร่ืองมือ               2(0-6-3) 
                 Laboratory for Instrumental                 
                 Methods of  Chemical Analysis                             
      256493 วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี 
                                                           6  หน่วยกติ 
                   Undergraduate Thesis 
      256494 การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ                    
6  หน่วยกติ Professional Training    หรือ 
      256495  สหกจิศึกษา           6  หน่วยกติ 
               Co-operative Education  
     256497  สัมมนาและการวจิยัเบ้ืองต้นทางเคมี  
                 Seminar and Introductory Research  
                    for Chemistry                     1(0-3-1)     
     411221  ชีวเคมี                                  4(3-3-7)   
                   Biochemistry 

5. นิสิตต้องท าทั้ง
วทิยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาตรีและอบรม
หรือฝึกงาน
ต่างประเทศหรือสห 
กจิศึกษา 
6. เปลีย่นช่ือรายวชิา 
256493 “การศึกษา
อสิระ” เป็น”
วทิยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาตรี” 
7. เปลีย่นช่ือรายวชิา  
256494 “การฝึกงาน
Professional 
Training” เป็น “การ
อบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ  
International 
Academic or 
Professional 
Training”  และปรับ
ค าอธิบายรายวชิาให้
เหมาะสม       

   2.2.2 วชิาเอกเลือกให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกติ 
256321 เคมีอินทรียข์ั้นสูง                 3(3-0) 
             Advanced Organic Chemistry 
256323 เฮเทอโรไซคลิก                        3(3-0) 
             Heterocyclic 
256324 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ                 3(3-0) 
             Natural Products 

2.2.2 วชิาเลือกให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ    
จากหมวดวชิาดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มวชิาเคมอีนิทรีย์     
    256323 เคมีเฮเทอโรไซคลิก             3(3-0-6) 
                  Heterocyclic Chemistry 
    256324 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 3(3-0-6) 
    Natural Products 
  

1. ลดหน่วยกติจาก 15 
เป็น 12 หน่วยกติ 
2. ปรับลดรายวชิา 
256321 
เคมอีนิทรีย์ขั้นสูง,  
256326 เคมอีนิทรีย์
สังเคราะห์เชิงแสง, 
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     256325 เคมีของพืช                           3(3-0) 
                  Phytochemistry 
     256326 เคมีอินทรียส์งัเคราะห์เชิงแสง        
                  Photosynthesis Chemistry   3(3-0) 
      256421 สเตอริโอเคมี                 3(2-2) 
                  Stereochemistry 
     256422 เทคนิคทางเคมีอินทรียข์ ั้นสูง      2(0-6) 
     Advanced Techniques in Organic Chemistry   
     256423 เคมีอินทรียส์งัเคราะห์         3(3-0) 
                  Organic Synthesis    
     256431 เคมีอนินทรีย ์3                    3(3-0) 
                  Inorganic Chemistry III            
    256432 เคมีชีวอนินทรีย ์                3(3-0)  
                  Bioinorganic Chemistry 
    256433 เคมีวสัดุอนินทรีย ์                3(2-2) 
                 Inorganic Material Chemistry 
     256434 การวเิคราะห์สารอนินทรีย ์ 1(0-3)  
                 Inorganic Analysis  
     256441 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง           3(3-0) 
                 Advanced Physical Chemistry 
     256442 เคมีนิวเคลียร์                      3(3-0) 
                  Nuclear Chemistry 
     256443 เคมีควอนตมั               3(3-0) 
                   Quantum Chemistry 
      256444  อุณหพลศาสตร์               3(3-0) 
                   Thermodynamics 
     256445 เคมีพ้ืนผิว                          3(3-0) 
                    Surface Chemistry 
     256447 เคมีเก่ียวกบัพอลิเมอร์       3(3-0) 
                  Polymer Chemistry 
 

   256325 เคมีของพืช  3(3-0-6) 
                Phytochemistry 
   256421 สเตอริโอเคมี  3(2-2-5) 
    Stereochemistry  
   256423 เคมีอินทรียส์งัเคราะห์ 3(2-2-5) 
   Organic Synthesis 
 
กลุ่มวชิาเคมอีนินทรีย์ 
     256431 เคมีอนินทรีย ์3   3(3-0-6) 
   Inorganic Chemistry III 
     256432 เคมีชีวอนินทรีย ์   3(3-0-6) 
   Bioinorganic Chemistry 
    256433  เคมีวสัดุอนินทรีย ์  3(2-2-5) 
    Inorganic Material Chemistry    
    256435 เคมีซูปราโมเลกลุาร์    3(3-0-6) 
    Supramolecular Chemistry  
     256436  การหาลกัษณะเฉพาะวสัดุอนินทรีย ์
                                                1(0-3-2) 
    Inorganic Material Characterization 
 
กลุ่มวชิาเคมเีชิงฟิสิกส์ 
     256441 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 Advanced Physical Chemistry 
     256442 เคมีนิวเคลียร์   3(3-0-6) 
    Nuclear Chemistry 
     256443 เคมีควอนตมั   3(3-0-6) 
    Quantum Chemistry 
     256444  อุณหพลศาสตร์  3(3-0-6) 
    Thermodynamics 
     256445 เคมีพ้ืนผิว  3(3-0-6) 
    Surface Chemistry 

256422 เทคนิคทาง
เคมอีนิทรีย์ขั้นสูง, 
256434 การวเิคราะห์ 
สารอนินทรีย์, 
256449 การวจิยัแนว
ใหม่ทางเคมเีชิง
ฟิสิกส์ และ 256467 
การเป่าแก้ว  
3. เพิม่รายวชิา  
256436 การหา
ลกัษณะเฉพาะวสัดุอ
นินทรีย์, 256435  
เคมซูีปราโมเลกลุาร์, 
256468 ความเป็น
ผู้ประกอบการส าหรับ
นักเคม ี
4. เปลีย่นช่ือรายวชิา 
256323 จาก “เฮเทอ
โรไซคลกิ” เป็น “เคมี
เฮเทอโรไซคลกิ” 
5. แก้ไขช่ือ
ภาษาองักฤษวชิา 
256463 จาก 
“Chemistry for 
Ceramics” เป็น 
“Ceramic 
Chemistry” 
 6. ปรับค าอธิบาย
รายวชิา 256471 ให้
เหมาะสม 
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256448 เทคนิคทางเคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนกัวจิยั                                                      
                                                               3(2-2)                                       
             Techniques in Physical Chemistry for  
             Researcher     
256449 การวจิยัแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์                  
             New Frontier of Researches in     
              Physical Chemistry                3(2-2)                  
256451 การวเิคราะห์สารประกอบเชิงซอ้น                
             Complex Material Analysis     2(0-6) 
256452 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง                   3(2-2) 
             Advanced Analytical Chemistry 
256453 การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคในเชิงเคมีวิเคราะห์  
             Application of Analytical Chemistry   
                                                               3(2-2)   
256361 เคมีอุตสาหกรรม                 3(2-2) 
             Industrial Chemistry 
256362 เคมีเก่ียวกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง       3(2-2) 
              Petroleum Chemistry                      
256461 เทคโนโลยเีก่ียวกบัปิโตรเลียม        3(2-2)  
              Petroleum Technology 
256462 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี            3(2-2) 
              Petrochemical Industry 
256463 เคมีเก่ียวกบัเซรามิก                 3(2-2) 
              Chemistry for Ceramics 
256465 เทคโนโลยกีระบวนการผลิต 
              ผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์                3(3-0)     
              Polymer Processing Technology 
256466  วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้               3(2-2) 
              Introduction to Material Science   
 
 

256447 เคมีเก่ียวกบัพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
             Polymer Chemistry 
256448 เทคนิคทางเคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนกัวจิยั 
                                               3(2-2-5) 
              Techniques in Physical Chemistry for  
              Researcher 
กลุ่มวชิาเคมวีเิคราะห์ 
256451 การวเิคราะห์สารประกอบเชิงซอ้น      
             Complex Material Analysis      2(0-6-3 
256452 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง                    3(2-2-5) 
             Advanced Analytical Chemistry 
256453 การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคในเชิงเคมีวิเคราะห์    
             Application of Analytical Chemistry                                  
                                                3(2-2-5) 
กลุ่มวชิาเคมอีุตสาหกรรม 
   256361 เคมีอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
 Industrial Chemistry 
  256362 เคมีเก่ียวกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 3(2-2-5)   
                Petroleum Chemistry 
   256461 เทคโนโลยเีก่ียวกบัปิโตรเลียม 3(2-2-5) 
 Petroleum Technology 
   256462 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3(2-2-5) 
 Petrochemical Industry 
   256463 เคมีเก่ียวกบัเซรามิก  3(2-2-5) 
 Ceramic Chemistry  
   256465  เทคโนโลยกีระบวนการผลิต 
                ผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์                3(3-0-6)                         
 Polymer Processing Technology  
   256466 วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้  3(2-2-5) 
    Introduction to Materials Science 
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     256467  การเป่าแกว้                 3(2-2) 
                   Glass blower  
      256471  เคมีเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มและความ    
                    ปลอดภยั                              3(2-2)     
                    Environmental Chemistry and safety   
      256496  หวัขอ้พิเศษทางเคมี   3(3-0) 
                     Special Topics in Chemistry 

256468 ความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักเคม ี 
               Entrepreneurship for Chemists                                                                                                                                                                                                                            
                                                                 3(3-0-6)      
กลุ่มวชิาเคมอ่ืีนๆ 
   256471 เคมีเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มและความ   
               ปลอดภยั                                  3(2-2-5) 
   Environmental Chemistry and Safety 
   256496  หวัขอ้พิเศษทางเคมี      3(3-0-6) 
                 Special Topics in Chemistry 

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า    
    6  หน่วยกติ  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวชิา 
    ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยันเรศวร หรือ    
    สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

3. หมวดวชิาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า    
    6  หน่วยกติ  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวชิา 
    ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยันเรศวร หรือ    
    สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

 
คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2551 กบัแผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาต้น 
 

    001103  ทกัษะภาษาไทย                                   3(3-0) 
    001111  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน                           3(3-0)               
    001134  อารยธรรมและภูมปัญญาทอ้งถ่ิน        3(3-0) 
    001172  การจดัการการด าเนินชีวติ                   3(3-0)   
    252111  คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                 4(4-0)                    
    256103  เคมเีบ้ืองต้น                                4(3-3) 

รวม                                  20  หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
    001201   ทกัษะภาษาไทย                     3(2-2-5)  
    001211   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน               3(2-2-5)   
    001222   ภาษาสังคมและวฒันธรรม               3(3-0-6)  
    001272   คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
    252111   คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                          4(4-0-8) 
    258101   ชีววทิยาเบ้ืองต้น                 4(3-3-7) 
          รวม 20 หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
    001112  ภาษาองักฤษพฒันา                         3(3-0) 
    001171  ชีวติและสุขภาพ                                  3(3-0) 
    001173  ทกัษะชีวติ                                           2(1-2) 
    001xxx  กลุ่มวชิาพลานามยั                              1(0-2) 
    252112   แคลคูลสั                                             4(4-0) 
    258101  ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                  4(3-3) 
    261103  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                     4(3-3) 
                     รวม                                   21  หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
    001212   ภาษาองักฤษพฒันา  3(2-2-5)   
    001277  พฤตกิรรมมนุษย์                   3(3-0-6)  
    001237  ทกัษะชิวติ                                     2(1-2-3) 
   0012xx  พลานามยั                                            1(1-0-2) 
    252112   แคลคูลสั   4(4-0-8) 
    256103   เคมเีบ้ืองต้น                  4(3-3-7) 
    261103   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้   4(3-3-7) 
         รวม                21 หน่วยกติ  
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ช้ันปีที ่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

   
    001xxx   วชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)                      3(x-x) 
    205301   การอ่านเชิงวชิาการ                           3(3-0) 
    255221   สถิติวเิคราะห์                                    3(2-2) 
    256221   เคมีอินทรีย ์1                                     4(3-3) 
    256251   เคมีวเิคราะห์ 1                                   4(3-3) 
                        รวม                         17  หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
    001213  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ               3(3-0-6) 
    001232 กฏหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวติ      3(3-0-6) 
    255222  สถิติวเิคราะห์                3(2-2-5)  
    256221   เคมีอินทรีย ์1                               4(3-3-7)  
    256231   เคมอีนินทรีย์ 1                3(2-2-5) 
    256251   เคมีวเิคราะห์ 1                4(3-3-7) 
              รวม 20 หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
    001xxx วชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)                       3(x-x) 
    001xxx วชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)                       3(x-x) 
    205302  การเขียนเชิงวชิาการ               3(3-0) 
    256222  เคมีอินทรีย ์2                 4(3-3) 
    256252  เคมีวเิคราะห์ 2                                   4(3-3) 
    xxxxxx  วชิาเลือกเสรี                                      3(x-x) 

รวม                     20  หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาปลาย 

  
  001121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้  
                                                      3(3-0-6) 
205200 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ        
                                                                         1(0-2-1) 
251100 ปรัชญาวทิยาศาสตร์            1(1-0-2) 
256222 เคมีอินทรีย ์2             4(3-3-7) 
256232    เคมอีนินทรีย์ 2                                 4(3-3-7) 
256252 เคมีวเิคราะห์ 2             4(3-3-7) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี                         3(x-x-x) 
  รวม     20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
    213100   ธุรกจิเบ้ืองต้น                                 3(3-0) 
    256322   สเปกโทรสโกปี                                   3(3-0) 
    256331   เคมอีนินทรีย์ 1                                   3(3-0) 
    256341   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                  4(3-3) 
    256351   เคร่ืองมือเพ่ือการวเิคราะห์ทางเคมี     4(3-3) 
                               รวม              17  หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

205201 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์เชิงวชิาการ  
                                                                              1(0-2-1) 
256326 เคมอีนิทรีย์ 3   2(2-0-4) 
256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1   4(3-3-7) 
256352    การวเิคราะห์ทางเคมด้ีวยเคร่ืองมือ 3(3-0-6) 
256353 ปฏิบัตกิารเพ่ือการวเิคราะห์ทางเคมด้ีวยเคร่ืองมือ
 2(0-6-3) 
256xxx วชิาเลือก                  3(x-x-x) 
256xxx วชิาเลือก                  3(x-x-x) 
  รวม  18 หน่วยกติ 
  

ช้ันปีที ่3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
    251100  ปรัชญาวทิยาศาสตร์                             1(1-0) 
    256332  เคมีอนินทรีย ์2    4(3-3) 
    256342  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                                    4(3-3) 
    411221   ชีวเคมี                                                4(3-3) 
    256xxx  วชิาเอกเลือก                                         3(x-x) 
    256xxx  วชิาเอกเลือก                                 3(x-x)   
                               รวม              19  หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205202 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน        
                                                                              1(0-2-1) 
256322 สเปกโทรสโกปี   3(3-0-6) 
256342 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2   4(3-3-7) 
256xxx วชิาเลือก                   3(x-x-x) 
256xxx วชิาเลือก                                 3(x-x-x) 
411221 ชีวเคมี    4(3-3-7) 
xxxxxx วชิาเลือกเสรี                                3(x-x-x) 
                 รวม  21  หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
    256497   สมัมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี   1(0-3)            
    xxxxxx   วชิาเอกเลือก                   3(x-x) 
    xxxxxx   วชิาเอกเลือก                                        3(x-x) 
    xxxxxx   วชิาเอกเลือก                                 3(x-x) 
    xxxxxx   วชิาเลือกเสรี                                        3(x-x)  
                               รวม         13  หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

       กลุ่ม 1 
256497 สมัมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี  1(0-3-1) 
256493 วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี     6  หน่วยกิต 
      กลุ่ม 2 
256494 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
 6  หน่วยกิต หรือ 
256495 สหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต 
    
                        รวม   6 หรือ 7  หน่วย 
 
หมายเหตุ 256497 ต้องลงคู่ควบกบั 256493 

ช้ันปีที ่4 
ภาคการศึกษาปลาย 

     
   ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี 1 รายวชิา 
    256493   การศึกษาอิสระ                            6  หน่วยกิต หรือ  
    256494   การฝึกงาน                            6  หน่วยกิต หรือ 
    256495   สหกิจศึกษา                                    6  หน่วยกิต 
                             รวม  6  หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่4 
ภาคการศึกษาปลาย 

      กลุ่ม 2 
256497 สมัมนาและการวจิยัเบ้ืองตน้ทางเคมี  1(0-3-1) 
256493 วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี     6  หน่วยกิต 
       กลุ่ม 1 
256494 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
 6  หน่วยกิต หรือ 
256495 สหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต 

    
                        รวม  6 หรือ 7  หน่วย 
 
หมายเหตุ 256497 ต้องลงคู่ควบกบั 256493 
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ภาคผนวก ง. 
 

 
 
 
                           

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย  การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร   ว่าด้วย   การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
พ.ศ. 2545 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึน้ 
 ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2533  
และแก้ไขเพิ่มเตมิ  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2541  โดยมตสิภามหาวิทยาลยั   
ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี  122 (1/2549) เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2549 จงึให้ออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1 ข้อบังคบันีเ้รียกว่า “ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
พ.ศ. 2549”   
 ข้อ 2 ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบักบันิสิตท่ีเข้าศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา  2549 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  
2545  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี ้  หรือซึ่งขัด  
หรือแย้งกับข้อบังคับนี ้ ให้ใช้ข้อบังคับนีแ้ทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้ 
    “มหาวิทยาลยั”   หมายความวา่  มหาวิทยาลยันเรศวร 
            “สภามหาวิทยาลยั”   หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยันเรศวร  
 ข้อ 5 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
 5.1  ส าเร็จชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ซึง่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 
  5.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาก
สถาบนัการศกึษาชัน้สงูทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศ ซึง่สภามหาวิทยาลยัรับรอง 
 5.3  เป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ร้ายแรงอนัเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 
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 5.4  ไมเ่คยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสดุให้จ าคกุ  เว้นแตค่วามผิดท่ีกระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหโุทษ 
 5.5  ไม่เคยถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความ
ประพฤต ิ
 ข้อ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
 6.1 มหาวิทยาลยัจะท าการสอบคดัเลือก หรือคดัเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราว ๆ ไป  ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยหรือท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 
 6.2 มหาวิทยาลยัอาจท าการสอบคดัเลือก  หรือคดัเลือกผู้ ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้ ท่ี
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลยัตามระเบียบ  หรือตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชานัน้ ๆ 
 ข้อ 7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
 7.1  มหาวิทยาลยัอาจรับโอนนิสิต หรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนซึง่มหาวิทยาลยัรับรอง 
 7.2  คณุสมบตัขิองผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั 
   7.1.1  มีคณุสมบตัติามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
   7.1.2  ได้ศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศกึษา
 7.3 ผู้ประสงค์ท่ีจะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลยั ต้องปฏิบตัดิงันี ้
   7.3.1  ย่ืนค าร้องตอ่มหาวิทยาลยัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยส่งถึงมหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า
สามสิบวนัก่อนวนัลงทะเบียนของภาคการศกึษาท่ีประสงค์จะเข้าศกึษา หรือ 
   7.3.2  ให้สถานศกึษาเดิมจดัส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนือ้หารายวิชาท่ีได้เรียน
ไปแล้วมายงัมหาวิทยาลยัโดยตรง 
 7.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะหรือ
หนว่ยงานท่ีเทียบเทา่ 
 7.5 การเทียบโอนหนว่ยกิตและผลการเรียน 
   7.5.1 มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาโดยความเห็นชอบของคณะหรือ
หน่วยงานท่ีเทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลกัสูตรท่ีจะขอเทียบโอน  
ทัง้นี ้ ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลยั  
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   7.5.2  รายวิชาท่ีจะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมจะต้องมีเนือ้หาวิชาอยู่ในระดบัเดียวกันกับ
รายวิชาของมหาวิทยาลยั  และมีผลการเรียนเทียบได้ไมต่ ่ากวา่ระดบัขัน้ C 
 ข้อ 8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
 8.1 ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาจากมหาวิทยาลยันเรศวร  หรือจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนอาจ
ขอเข้าศกึษาตอ่เพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้แตต้่องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
5 
 8.2 การแสดงความจ านงขอเข้าศกึษา  ต้องปฏิบตัดิงันี ้
   8.2.1 ย่ืนค าร้องตอ่มหาวิทยาลยัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยส่งถึงมหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า
สามสิบวนัก่อนวนัลงทะเบียนของภาคการศกึษาท่ีประสงค์จะเข้าศกึษา 
   8.2.2 การรับเข้าศกึษา มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับเข้าโดยผา่นความเห็นชอบของคณะหรือ
หนว่ยงานท่ีเทียบเทา่ 
 8.3 การเทียบโอนหนว่ยกิต 
   8.3.1 การเทียบโอนหนว่ยกิตให้น าข้อ 7.5มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 ข้อ 9 การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเน่ือง 
   มหาวิทยาลยัอาจท าการสอบคดัเลือก หรือคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
5 หรือมีคณุสมบตัติามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลยั  
 ข้อ 10 การรายงานตัวเป็นนิสิต 
 10.1 ผู้ ท่ีสอบคดัเลือกได้  ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือก ผู้ ท่ีได้รับอนมุตัิให้โอนมาจากสถานศกึษาอ่ืน หรือผู้ ท่ี
ได้รับอนมุตัใิห้เข้าศกึษาตอ่หรือผู้ ท่ีเข้าศกึษาเพ่ือปริญญาท่ีสองจะต้องไปรายงานตวั และเตรียมหลกัฐานตา่ง ๆ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลยั  เพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตใน วนั เวลา ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 10.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตวัตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็น
นิสิต เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัจิากมหาวิทยาลยัเป็นราย ๆ ไป  
 10.3 เม่ือขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว  มหาวิทยาลยัจะก าหนดรหสัประจ าตวันิสิต โดยทางคณะจะจดั
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ และให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  แนะน า ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้
สอดคล้องกบัแผนก าหนดการศกึษา  
 ข้อ 11 ระบบการจัดการศึกษา 
 11.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา  โดยให้คณะ หรือภาควิชาท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาใด ๆ ให้การศกึษาในสาขาวิชานัน้แก่นิสิตทัง้มหาวิทยาลยั 
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 11.2 สาขาวิชาหนึง่ ๆ ท่ีจดัสอนในมหาวิทยาลยั ประกอบด้วยหลายรายวิชา 
 11.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา  ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 
แบบ คือ 
                 11.3.1 แบบ 2 ภาคการศกึษาตอ่ปีการศกึษา เป็นการจดัการศกึษาปกติ ซึง่เป็นภาคการศกึษา
บงัคบั  มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  มหาวิทยาลยัอาจเปิดภาคฤดรู้อน  ซึ่งเป็นภาคการศกึษาไม่
บงัคบัและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สปัดาห์ โดยจดัชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวิชา ให้มีจ านวนชัว่โมงต่อ
หนว่ยกิตตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศกึษาปกตขิองระบบทวิภาค 
                       11.3.2 แบบ 3 ภาคการศกึษาต่อปีการศึกษา  ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15   สปัดาห์ต่อ
ภาคการศกึษา  ทัง้นีต้้องจดัการเรียนให้มีจ านวนชัว่โมงตอ่หน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศกึษาปกติของ
ระบบทวิภาค 
 11.4 กรณีท่ีหลกัสตูรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาท่ีจ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดรู้อน  เพ่ือการ
ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาค
บงัคบัด้วย  
 11.5 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณ
การศกึษาของแตล่ะรายวิชา 
 11.6 การคดิหนว่ยกิต 
    11.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงตอ่ภาค
การศกึษาปกตใิห้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต ระบบทวิภาค 
   11.6.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกตใิห้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต ระบบทวิภาค 
   11.6.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า   45  ชั่วโมงต่อภาค
การศกึษาปกต ิ  ให้มีคา่เทา่กบั  1  หนว่ยกิต ระบบทวิภาค 
                11.6.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบ
ทวิภาค 

   11.7 มหาวิทยาลยัอาจก าหนดเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  (Prerequisite) ส าหรับการลงทะเบียน
บางรายวิชา  โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึน้ไป เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนรายวิชานัน้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   11.8 รายวิชาหนึง่ ๆ  มีรหสัรายวิชาและช่ือรายวิชาท่ีก ากบัไว้  
   11.9 รหสัรายวิชาประกอบด้วย  
     11.9.1 เลข  3 ตวัแรก  แสดงถึง  สาขาวิชา 
                           11.9.2 เลขท่ี 4  แสดงถึง  ระดบัชัน้ปีของการศกึษา 
                         11.9.3 เลขท่ี 5  แสดงถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 
                           11.9.4 เลขท่ี 6   แสดงถึง  อนกุรมของรายวิชา 
   11.10 สภาพนิสิต แบง่ออกได้ดงันี ้
      11.10.1 นิสิตปกต ิได้แก่ นิสิตท่ีมีผลการเรียนและการสอบได้คา่ระดบั 
เฉล่ียสะสมตัง้แต ่2.00 ขึน้ไป  
      11.10.2 นิสิตรอพินิจ ได้แก่  นิสิตท่ีมีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉล่ีย
สะสมต ่ากวา่ 2.00   
   11.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเม่ือสิน้ภาคการศกึษา ของการศกึษา 
ในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศกึษาตอ่ปีการศกึษา หรือการศกึษาในระบบทวิภาค  แบบ 3 ภาคการศกึษา
ตอ่ปีการศกึษาส าหรับผลการศกึษาภาคฤดรู้อนให้น าไปรวมกบัผลการศกึษาถดัไปท่ีนิสิตผู้นัน้ ลงทะเบียนเรียน  
ยกเว้น  ผู้ ท่ีจบการศกึษาภาคฤดรู้อน  
 ข้อ 12 หลักสูตรสาขาวิชา 
 12.1 หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีของแตล่ะสาขาวิชา ประกอบด้วย 
   12.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาต ิตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี  เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทัง้ ร่างกายและจิตใจ มี
คณุธรรม ตระหนกัในคณุคา่ของศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  30  
หนว่ยกิต 
   12.1.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   เป็นกลุ่มรายวิชาแกน  วิชาเฉพาะด้านวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพท่ีมุง่หมายให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบตังิานได้ โดยให้มีหนว่ยกิตรวมดงันี ้  
     12.1.2.1 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กวา่ 84 หนว่ยกิต 
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     12.1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกวา่ 114 หนว่ยกิต 
     12.1.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี)   ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 12.1.2.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมน้่อยกวา่ 42 หนว่ยกิต 
   12.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลกัสูตรปริญญาตรี เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไปตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ความถนดั   และความสนใจของผู้ เรียนให้ได้มากยิ่งขึน้     โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วย
กิต  
 12.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 120  
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  8 ปีการศกึษา ส าหรับหลกัสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่
เกิน 12 ปีการศกึษา ส าหรับหลกัสตูรท่ีเรียนไมเ่ตม็เวลา 
 12.3 หลกัสูตรปริญญาตรี   (5 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ให้ใช้เวลา
ศกึษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศกึษา ส าหรับหลกัสตูรท่ีเรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศกึษา 
ส าหรับหลกัสตูรท่ีเรียนไมเ่ตม็เวลา  
      12.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ให้ใช้เวลา
ศกึษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลกัสตูรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลกัสตูรท่ีเรียนไมเ่ตม็เวลา 
 12.5 หลกัสูตรปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต ให้ใช้เวลา
ศกึษาอย่างมากไม่เกิน  4   ปีการศึกษา ส าหรับหลกัสตูรท่ีเรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลกัสตูรท่ีเรียนไมเ่ตม็เวลา  
 12.6 เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลกัสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
นิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานัน้ และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร สาขาวิชา  
 ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียน 
 13.1 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา
ลงทะเบียนหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  จะต้องช าระคา่ปรับตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลยั 
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 13.2 การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา 
ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเองตามวนัเวลาท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลยั  
 13.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลงัก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการขอเพิ่มรายวิชา  หาก
พ้นก าหนดนีม้หาวิทยาลยัอาจยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศกึษานัน้  
 13.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลยั 
 13.5 วิชาใดท่ีได้รับอกัษร  I  หรือ  P  นิสิตไมต้่องลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ซ า้อีก 
 13.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศกึษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาส าหรับภาคฤดรู้อนได้ไมเ่กิน 9 หนว่ยกิต  
       การจดัการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ  3  ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา  นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรีย น ราย วิ ช าข อ งแต่ ล ะภ าค กา รศึ กษ า ได้ ไม่ น้ อ ยก ว่ า  6 หน่ ว ย กิ ต  แ ต่ ไม่ เ กิ น  15 หน่ วย กิ ต 
               กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิตส าหรับการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ  2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียน
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ  3  ภาค
การศกึษาตอ่ปีการศกึษา   ตามวรรคสอง   ให้ย่ืนค าร้องขออนมุตัติอ่มหาวิทยาลยั 
 13.7 การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนัน้เป็นโมฆะ และรายวิชาท่ีลงทะเบียนผิด
เง่ือนไขนัน้ให้ได้รับอกัษร W 
 13.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด ๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  และคณะ  หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีรายวิชานัน้สังกัดอยู่ยินยอม   และได้ย่ืน
หลักฐานนัน้ต่อมหาวิทยาลัย  ทัง้นี ้ นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานัน้ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยั และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอกัษร S หรือ U 
 13.9 ภาคการศึกษาปกติใด  หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตใุด  ๆ  ก็ตาม จะต้องขอลาพัก
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษานัน้  โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี  และจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต/เพ่ือรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  
หากไมป่ฏิบตัติามดงักลา่ว  ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต  
        13.10  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตท่ีพ้นสภาพนิสิต    กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่   ถ้ามีเหตุผลอัน
สมควร    โดยให้ถือระยะเวลาท่ีพ้นสภาพนิสิตนัน้  เป็นระยะเวลาพกัการศกึษา  ในกรณีเชน่นีน้ิสิตจะต้องช าระ
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ค่าธรรมเนียมเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต   รวมทัง้ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพกัการศึกษา  
มหาวิทยาลยัไม่อนุมตัิให้กลบัเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปีนบัจากวนัท่ีนิสิตผู้นัน้พ้น
สภาพการเป็นนิสิต 
      13.11  ในกรณีมีโครงการแลกเปล่ียนนิสิต  นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาอนุมตัิให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบนัอดุมศกึษา
อ่ืนแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทัง้หมด หรือบางส่วนได้  หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้
ลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยั ก็ได้ 
 ข้อ 14 การเพิ่มและถอนรายวิชา   
 14.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สปัดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน 1 
สปัดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคฤดรู้อน 
 14.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75  ของเวลาเรียน
ของภาคการศึกษานบัตัง้แต่วนัเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่ม
รายวิชาจะไม่ปรากฏอกัษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลงัก าหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา
นิสิตจะได้รับอกัษร W  
 14.3 ขัน้ตอนปฏิบตัใินการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลยั 
 14.4 การค านวณคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ียของนิสิตท่ีย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้น าเอาผลคณูของ
จ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขัน้ของทกุรายวิชาท่ีปรากฏในหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า  ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาท่ี
เทียบให้หรือไม่ก็ตาม  รายวิชาท่ีไม่ปรากฏในหลกัสตูรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดบัขัน้ใด จะ
ไมน่ ามาค านวณคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ีย 
 14.5 การค านวณคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ียของนิสิตท่ีโอนย้ายมาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนให้ค านวณ
คา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ียเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนใหม ่ 
 ข้อ 15 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 15.1 มหาวิทยาลยัจดัให้มีการวดัผลการศกึษาภาคการศกึษาละไมน้่อยกว่าหนึง่ครัง้ 
 15.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต ่ากว่าร้อยละ  80 ของเวลาเรียนทัง้หมด จึงจะมีสิทธ์ิ
ได้รับการวดัและประเมินผลในรายวิชานัน้  ผู้ ไมมี่สิทธ์ิได้รับการวดัและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดบั
ขัน้ F หรืออกัษร U   
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 15.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดบัขัน้และค่าระดบัขัน้ในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชาท่ี
ก าหนดให้วดัและประเมินผลด้วยอกัษร S และ U 
 15.4 สญัลกัษณ์และความหมายของการวดัและประเมินผลรายวิชาตา่ง ๆ ให้ก าหนด ดงันี ้
     สญัลกัษณ์  ความหมาย  คา่ระดบัขัน้ 
       A    ดีเย่ียม  (Excellent)  4.00 
       B+    ดีมาก  (Very  Good)  3.50 
       B    ดี  (Good)   3.00 
       C+   ดีพอใช้  (Fairly  Good)             2.50 
       C    พอใช้  (Fair)              2.00 
      D+   ออ่น  (Poor)              1.50 
       D     ออ่นมาก  (Very Poor)  1.00 
       F    ตก  (Failed)              0.00 
       S    เป็นท่ีพอใจ  (Satisfactory) 
       U    ไมเ่ป็นท่ีพอใจ  (Unsatisfactory) 
        I    การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์  (Incomplete) 
            P    การเรียนการสอนยงัไมส่ิน้สดุ  (In  Progress) 
       W    การถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
 15.5 ระบบอักษร  S และ U    ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  และประเมินผลด้วย
อกัษร  S  และ  U 
 15.6 อักษร  I  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานัน้ให้เสร็จ
สมบูรณ์ได้  โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสยับางประการ  การให้อกัษร  I  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้ สอนและการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานัน้สังกัดอยู่ นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือแก้อกัษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สปัดาห์นบัแตว่นัเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียน
เรียน หากพ้นก าหนดดงักลา่วมหาวิทยาลยัจะเปล่ียนอกัษร  I  เป็นระดบัขัน้  F  หรืออกัษร  U 
 15.7 อกัษร  P  เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงว่ารายวิชานัน้ยงัมีการเรียนการสอนตอ่เน่ืองอยูแ่ละไมมี่การวดั
และประเมินผลภายในภาคการศกึษาท่ีลงทะเบียนทัง้นีใ้ห้ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  อกัษร  
P จะเปล่ียนก็ตอ่เม่ือมีการวดัและประเมินผล  ภายในระยะเวลาไม่เกินวนัสดุท้ายของการสอบไลป่ระจ าภาคใน
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สองภาคการศกึษาถดัไปหากพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลยัจะเปล่ียนอกัษร P 
เป็นระดบัขัน้  F  หรืออกัษร  U 
 15.8 อกัษร  W  เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ 
   15.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขการลงทะเบียน 
   15.8.2 การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ 
   15.8.3 นิสิตถกูสัง่พกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 
   15.8.4 มหาวิทยาลยันเรศวรอนมุตัใิห้นิสิตถอนทกุรายวิชาท่ีลงทะเบียน 
 15.9 อกัษร  S  U  I  P และ  W  จะไมถ่กูน ามาค านวณหาคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ีย 
 15.10 การนบัหนว่ยกิตสะสม  และการค านวณหาคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ีย 
   15.10.1 การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบหลกัสตูรให้นบัเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา
ท่ีสอบได้เท่านัน้ ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้นบัเฉพาะจ านวน
หนว่ยกิตครัง้สดุท้ายท่ีประเมินวา่สอบได้น าไปคิดเป็นหนว่ยกิตสะสมเพียงครัง้เดียว 
   15.10.2 มหาวิทยาลยัจะค านวณค่าระดบัขัน้สะสมเฉล่ียจากหน่วยกิต   และค่าระดบัขัน้ของ
รายวิชาทัง้หมดท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนในแตล่ะภาคการศกึษา 
   15.10.3 การค านวณค่าระดบัขัน้สะสมเฉล่ียให้น าเอาผลคณูของจ านวนหน่วยกิตกบัคา่ระดบั
ขัน้ของทกุ ๆ รายวิชาตามข้อ 15.10.1  มารวมกนัแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมด  ยกเว้นข้อ 
15.9 และในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครัง้ มหาวิทยาลยัจะค านวณค่า
ระดบัขัน้สะสมเฉล่ียจากหนว่ยกิตและคา่ระดบัขัน้ท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนครัง้สดุท้ายเพียงครัง้เดียว 
 ข้อ 16 การเรียนซ า้ 
 16.1 รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้ต ่ากวา่  C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ า้ได้  
 16.2 รายวิชาบงัคบัใดตามโครงสร้างหลกัสตูรท่ีนิสิตสอบได้  F  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ า้    
 16.3 รายวิชาบงัคบัใดตามโครงสร้างหลกัสตูรท่ีนิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ า้  
 ข้อ 17 การลา 
 17.1 การลาป่วยและการลากิจ 
 นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไมส่ามารถเข้าชัน้เรียนในชัว่โมงเรียนได้ให้ย่ืนใบลาตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลยัผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษา  แล้วน าไปขออนญุาตจากอาจารย์ผู้สอน 
 17.2 การลาพกัการศกึษา 
   17.2.1 นิสิตจะขออนญุาตลาพกัการศกึษาได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
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    (1) ถกูเรียกพล  ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
    (2) ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ ทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนบัสนนุ 
    (3) เจ็บป่วยหรือประสบอบุตัเิหต ุ
    (4) เหตผุลอ่ืน ๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 
   17.2.2 นิสิตท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า ให้ย่ืน
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยั พร้อมกบัหนงัสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดี
เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิแล้วแจ้งมหาวิทยาลยัเพ่ือทราบตอ่ไป 
   17.2.3 นิสิตท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า 
จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมเพื่อขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตทกุภาคการศกึษา 
 17.3  การลาออก นิสิตท่ีประสงค์จะขอลาออก    ต้องย่ืนใบลาพร้อมหนงัสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดี  แล้วเสนอมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 ข้อ 18 การย้ายสาขาวิชา 
 18.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบตัติามเง่ือนไขของคณะและภาควิชานัน้ 
 18.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน  จะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
   18.2.1 นิสิตท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษา  ภาควิชา และคณบดีคณะเดมิ  และได้เรียนตามแผนการศกึษาในคณะเดมิมาแล้ว    ไมน้่อยกว่าสอง
ภาคการศกึษาปกต ิ  
         18.2.2การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะหรือหนว่ยงานท่ีเทียบเท่าท่ีนิสิตสงักดัและจะรับย้ายไปสงักดันัน้  ทัง้นีใ้ห้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลยั 
                     18.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ก่อนวนัลงทะเบียนเรียน  
                        18.2.4  เม่ือนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาอาจน ามาค านวณหาคา่ระดบัขัน้
สะสมเฉล่ียในสาขาวิชาใหมไ่ด้ 
 ข้อ 19 การพ้นสภาพนิสิต 
 นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี ้
 19.1  ตาย 
 19.2  ลาออก 
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 19.3  โอนไปเป็นนิสิต  นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอ่ืน  
 19.4  ขาดคณุสมบตัขิองการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึง่ข้อใดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 
 19.5  ไมม่าลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดตามข้อ 13.9 
 19.6  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต  หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่
มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนิสิต 
 19.7 เม่ือได้ขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา  2 เท่าของเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการศกึษาของสาขาวิชานัน้แล้วยงัไมส่ าเร็จการศกึษา 
 19.8 มีผลการศกึษาอยา่งใดอยา่งหนึง่  ดงัตอ่ไปนี ้
   19.8.1 เม่ือเรียนมาแล้วครบสองภาคการศกึษาปกติ   ยงัมีค่าระดบัขัน้สะสมเฉล่ียทัง้หมดไม่
ถึง 1.50 
   19.8.2 เม่ือเรียนมาแล้วครบส่ีภาคการศึกษาปกติ  ยงัมีค่าระดบัขัน้สะสมเฉล่ียทัง้หมดไม่ถึง 
1.75 
   19.8.3 เม่ือเรียนมาแล้วครบส่ีภาคการศึกษาปกติขึน้ไป  หรือครบหกภาคการศึกษาปกต ิ 
ส าหรับการจดัการศกึษาแบบสามภาคการศกึษา  ยงัมีคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ียทัง้หมดไมถ่ึง 1.75  
 ข้อ 20 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
              20.1 ในภาคการศึกษาสดุท้ายท่ีนิสิตจะส าเร็จการศึกษา  นิสิตจะต้องย่ืนใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ
การศกึษา โดยผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาตอ่มหาวิทยาลยัภายในระยะเวลา 1 เดือน นบัจากวนัเปิดภาคเรียน 
    20.2 นิสิตท่ีได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี  ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
              20.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของสาขาวิชานัน้  และไม่มี
รายวิชาใดได้รับอกัษร  I  หรืออกัษร  P 
                20.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดงันี ้
                        20.2.2.1 การศกึษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 2 ภาคการศกึษา
ปกต ิ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมก่่อน 3 ภาคการศกึษาปกตสิ าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็ม
เวลา 
      20.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง 2  ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  8  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
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                                  20.2.2.3  หลกัสตูรปริญญาตรี 4  ปี  ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน  6  ภาคการศกึษาปกต ิ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  14  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา            
                    20.2.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี  5  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  8  ภาคการศึกษาปกต ิ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  17  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา            
                                     
                                   20.2.2.5 หลกัสูตรปริญญาตรี   6  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  10  ภาคการศึกษา
ปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  20  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเ่ตม็เวลา                        
    20.2.2.6 นิสิตท่ีขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพ ต้องใช้
เวลาศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยันเรศวรทัง้หลกัสตูรอยา่งน้อย  1  ปีการศกึษา 
    20.2.3  มีคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ียตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2.00 
 20.3 ในกรณีท่ีนิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด   มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนมุตัริาย ๆ ไป 
 20.4 นิสิตท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม   นอกจากเป็นผู้ มีคุณสมบตัิตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิต หรือนกัศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอ่ืนและต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม
ดงัตอ่ไปนี ้
   20.4.1 มีค่าระดบัขัน้สะสมเฉล่ียตลอดหลกัสูตรตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จะได้รับเกียรตินิยมอนัดบั
หนึง่  แตถ้่ามีคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ียตลอดหลกัสตูรตัง้แต่ 3.20 ถึง 3.49  จะได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
     20.4.2 ไมเ่คยได้รับระดบัขัน้  F  หรืออกัษร  U  และต้องไมล่งทะเบียนเรียนซ า้ในรายวิชาใด 
 ข้อ 21 การอนุมัติปริญญา  สภามหาวิทยาลยันเรศวรจะพิจารณาอนุมตัิปริญญาเม่ือสิน้ทุกภาค
การศกึษา 
 ข้อ 22 การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี  ให้คณะเสนอช่ือนิสิตท่ีเรียนดีต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
ขอรับรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสตูรและเหรียญรางวลัเรียนดีประจ าปี  ภายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 22.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสตูร 
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   22.1.1 เหรียญทอง ให้กบันิสิตท่ีเรียนดีตลอดหลกัสตูร  และไมเ่คยได้รับระดบัขัน้ F  หรืออกัษร  
U  หรืออักษรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าในรายวิชาใดทัง้สถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวร  และมีค่าระดบัขัน้
สะสมเฉล่ียจากสถาบนัเดมิและในมหาวิทยาลยันเรศวรของแตล่ะแหง่ไมน้่อยกวา่ 3.75 
   22.1.2 เหรียญเงิน ให้กบันิสิตท่ีเรียนดีตลอดหลกัสตูร  และไม่เคยได้รับระดบัขัน้ F  หรืออกัษร 
U หรืออกัษรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าในรายวิชาใดทัง้สถาบนัเดมิและในมหาวิทยาลยันเรศวร  และมีคา่ระดบัขัน้สะสม
เฉล่ียจากสถาบนัเดมิ และในมหาวิทยาลยันเรศวรของแตล่ะแหง่ไมน้่อยกวา่ 3.50   
   22.2 เหรียญรางวลัเรียนดีประจ าปี 
   เหรียญทองแดง   ให้กบันิสิตท่ีเรียนดีประจ าปีการศกึษาหนึ่ง ๆ  โดยลงทะเบียนเรียนสองภาค
การศึกษาปกติในปีการศึกษานัน้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับขัน้ F  หรืออักษร U ในปี
การศกึษานัน้  และต้องมีคา่ระดบัขัน้สะสมเฉล่ียในปีการศกึษานัน้ ๆ  
3.50 ขึน้ไป 
 ข้อ 23 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลกัสตูรให้ชดัเจน  ซึง่อยา่งน้อยประกอบด้วยประเดน็หลกั  4  ประเดน็  คือ 
     23.1 การบริหารหลกัสตูร 
     23.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 
     23.3   การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสิต 
     23.4   ความต้องการของตลาดแรงงาน  สงัคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
 ข้อ 24 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทกุหลกัสตูรมีการพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยัแสดงการปรับปรุงดชันี  
ด้านมาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเป็นระยะ ๆ  อยา่งน้อยทกุ ๆ 5  ปี  และมี 
การประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ืองทกุ  5 ปี   
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บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 25 นิสิตท่ีเข้าศกึษาก่อนข้อบงัคบันี ้ประกาศใช้ให้ใช้บงัคบัเดมิตอ่ไปจนส าเร็จการศกึษา 
 ข้อ 26 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันีแ้ละเพ่ือการนีใ้ห้มีอ านาจประกาศได้  การใด
ท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการตามท่ี
เห็นสมควร  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลยัทราบ  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 
 

                                                                                              ไขศรี  ศรีอรุณ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคณุ คณุหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

                                                                                     นายกสภามหาวิทยาลยันเรศวร 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยันเรศวร 

ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 
(แก้ไขเพิม่เตมิ) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

…………………… 
โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร ว่าดว้ย การสอบของนิสิตพ.ศ.2548 

เพื่อใหค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2533 โดย
มติสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 125 (4/2549) เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จึงให้ออกขอ้บงัคบั
ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ข้อ  1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยันเรศวร วา่ดว้ย  
การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2549” 
  ข้อ  2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศน้ีเป็นตน้ไป 
  ข้อ  3  ใหย้กเลิกความในขอ้ 11 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยันเรศวร วา่ดว้ย     
การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2548 และให้ใชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน“ขอ้ 11 ในการสอบทุก
คร้ัง นิสิตจะตอ้งใช้กระดาษค าตอบ หรือกระดาษสอบท่ีอาจารยป์ระจ าวิชา หรือภาควิชาจดัให้ และจะน าออก
นอกห้องสอบมิได ้การน าออกนอกห้องสอบ ให้หมายความรวมถึง การน าเอาเน้ือหาของขอ้สอบหรือค าตอบ
ดว้ย  
 เม่ือตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดในระหวา่งการสอบ ใหแ้จง้ความประสงคใ์ห ้   ผูค้วบคุมการสอบทราบ”  
 

                                                                    ประกาศ ณ วนัท่ี     25      กรกฎาคม   พ.ศ. 2549 
                                                                                        (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
                                                                                                        นายกสภามหาวทิยาลยันเรศวร 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยันเรศวร 

ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2549 
(แก้ไขเพิม่เตมิ) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

......................................... 
โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2549  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยันเรศวร  พ.ศ. 2533  

โดยมติสภามหาวิทยาลยันเรศวร  ในคราวประชุม  คร้ังท่ี 125 (4/2549) เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2549 จึงให้
ออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ  1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร  วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2549 
(แกไ้ขเพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2549 

ข้อ  2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบันิสิตท่ีส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นตน้ไป   
ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในขอ้ 19.8.3  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวรวา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี พ.ศ. 2549  และให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน “19.8.3 เม่ือเรียนมาแลว้ครบส่ีภาคการศึกษาปกติข้ึนไป/หรือ
ครบหกภาคการศึกษาปกติข้ึนไป ส าหรับการจดัการในระบบทวภิาค แบบ 3  ภาคการศึกษา 
ต่อปีการศึกษา  ยงัมีค่าระดบัขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดไม่ถึง  1.75” 
 ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในขอ้ 21 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ.2549 และให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน “ขอ้ 21  การอนุมติัปริญญา  มหาวิทยาลยันเรศวรจะพิจารณาอนุมติั
ปริญญา เม่ือส้ินสุดทุกภาคการศึกษา  ยกเวน้กรณีท่ีนิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีหลกัสูตรก าหนด  
ใหอ้นุมติัปริญญาในวนัท่ีมีผลการเรียนโดยสมบูรณ์  ในภาคการศึกษานั้น ๆ” 

     

                                                                               ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
                          (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

                                                                         นายกสภามหาวทิยาลยันเรศวร 

 
 



 129 มคอ.2 
 

 
 

 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยันเรศวร 

ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
(แก้ไขเพิม่เตมิ) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

......................................... 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยันเรศวร  พ.ศ. 2533  
โดยมติสภามหาวิทยาลยันเรศวร  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 137 (5/2551) เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2551 จึงให้
ออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ  1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร  วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2549 
(แกไ้ขเพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2551” 
 ข้อ  2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบันิสิตท่ีเขา้ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  เป็นตน้ไป   
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในขอ้ 12.1.3  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวรวา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พ.ศ. 2549  และให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน “12.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้นิสิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรปริญญาตรี ยกเวน้รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป เพื่อให้ผูเ้รียนไดข้ยายความรู้
ทางวชิาการใหก้วา้งขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนให้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
โดยใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต” 

     

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี      14     สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

     ไขศรี  ศรีอรุณ 
     (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

     นายกสภามหาวทิยาลยันเรศวร 
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ภาคผนวก จ. 
รายวชิานอกหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้หลกัสูตรอ่ืนเรียน 

 
256101   หลกัเคมี        4(3-3-7) 
              Principle of Chemistry 
  ปริมาณสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี ตารางธาตุและสมบติัของธาตุ แก๊ส และ
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี กรด -เบส ไฟฟ้าเคมี  เคมีนิวเคลียร์ 
และเคมีส่ิงแวดลอ้ม 
 
256102  เคมีทัว่ไป       4(3-3-7) 
  General Chemistry 
  ปริมาณสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบติัธาตุ พนัธะเคมี แก๊สและของแข็ง 
ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี และเคมีของสารประกอบ
อินทรีย ์
 
256106  เคมีทัว่ไปและเคมีอินทรีย ์     4(3-3-7) 
  General and Organic Chemistry 
  ปริมาณสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์เคมี การเรียกช่ือ การ
เตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรียป์ระเภทต่างๆ เช่น อลัเคน อนัคีน อลัไคน์ สารประกอบแอโรมาติก ออร์แก
โนฮาโลเจน แอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเธอร์ อลัดีไฮด ์คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล 
 
256121  เคมีอินทรีย ์       5(4-3-9) 
  Organic Chemistry 
  โครงสร้างสมบติัทัว่ไป การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรียป์ระเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ อลัเคน อลัคีน อลัไคน์ แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ กรด
คาร์บอกซิลิก และอนุพนัธ์ อลัดีไฮด ์คีโตน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
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256254  เคมีวเิคราะห์เชิงปริมาณ      4(3-3-7) 
  Quantitative Analysis 
  วธีิปริมาตรวิเคราะห์ วธีิการวเิคราะห์โดยน ้ าหนกั วิธีการแยกสารเคมี เช่น การสกดั วธีิทางโคร
มาโทกราฟี บทน าเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางเคมีวคิราะห์ เช่น อลัตราไวโอเล็ต วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี โพเทนชิ
โอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ชนัสเปกโทรโฟโทเมตรี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควดิโครมาโทกราฟี 
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  Physical Chemistry and Applications 
  แนวความคิดเก่ียวกบัอุณหพลศาสตร์และการน าไปประยุกต์ใช้ สมบติัของสารผสมอย่างง่าย 
แผนผงัวฏัภาคของสารผสมแบบสองและสามองคป์ระกอบ สมดุลไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมีและการประยกุตใ์ช ้
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผวิ ไดแ้ก่ แรงตึงผวิ ระบบของคอลลอยด ์การดูดซบั 
 
 
 
 
 
 


