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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:       มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:     คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 

 
 หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อหลักสูตร 

  (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
  (ภาษาอังกฤษ)  Master of Science Program in Chemistry 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

  (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 
  (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Chemistry) 
อักษรย่อปริญญา 
  (ภาษาไทย) วท.ม. (เคมี) 
  (ภาษาอังกฤษ) M.S. (Chemistry) 

 
3. วิชาเอก   

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2552  

5.2 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
 นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
  คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ 
   ในการประชุม ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
   ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

 สภาวิชาการอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
   ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
  สภาสถาบันอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
   ในการประชุม ครั้งที่ 248 (6/2561) เมื่อวันที่ 27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
     (1) นักวิจัยประจ าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือตามสถาบันวิจัยชั้นน า 
 (2) นักวิชาการ นักวิเคราะห์ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและ
เอกชน 
 (3) นักวิจัยปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเคมี 
 (4) ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตในบริษัทเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมี 
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9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบนั 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นางสาวบุญจริา  รัตนากรพิทักษ ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เคม ี
เคม ี
เคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2544 
2541 

10 10 

2 นางวิภารัตน์ เช้ือชวด ชัยสิทธ์ิ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.  
 
วท .ม.  
 
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคมีวิเคราะห์และเคมี 
อนินทรีย์ประยุกต ์
เคม ี

University of 
Massachusetts  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United States of 
America 

ไทย 
 

ไทย 

2548 
 

2542 
 

2538 

10 10 

3 นายวิกร ปัญญาอินทร ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 
วท .ม.  
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคมีเชิงฟิสิกส ์
เคม ี

Graz University of 
Technology 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Austria 
 

ไทย 
ไทย 

2554 
 

2549 
2544 

10 10 

4 นางสาวสายรุ้ง อวยพรกชกร 
 

อาจารย ์ Ph.D.  
 
วท .ม.  
 
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคมีวิเคราะห์และเคมี 
อนินทรีย์ประยุกต ์
เคม ี

University of Aberdeen 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

United Kingdom 
 

ไทย 
 

ไทย 

2552 
 

2540 
 

2537 

10 10 

5 นางสาวหนึ่งฤทัย สุพรม อาจารย ์ วท.ด. 
วท.บ. 

เภสัชศาสตร ์
เคม ี 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2555 
2550 

10 10 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สิ่งที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร คือ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ ่งสู ่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  2) แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  3) แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของระบบอุดมศึกษาเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดพันธกิจของอุดมศึกษาที่มี
ลักษณะเฉพาะและเป็นจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Reprofiling HEi) มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์
ของระบบอุดมศึกษา (Higher Education Outcomes) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่
ยอมรับระดับสากล ปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนและสมดุล เพ่ือให้กลไกการสนับสนุนการก ากับ
ตรวจสอบ และการประเมินผลกระทบของระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด (Return on 
investment) ซึ่งแนวทางหนึ่งของการพัฒนาเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน คือ การส่งเสริมด้านการ
วิจัยและการพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงทั้งในเชิงพานิชย์และการพัฒนานวัตกรรม  การพัฒนาคุณภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้และ
สมรรถนะ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน และเพ่ือให้มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน 
ประกอบกับการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมซึ่งมีการเติบโตอย่างกว้างขวาง   ท าให้
ความต้องการของบุคลากรในอนาคตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถสูง มีความรู้เฉพาะทางและสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เพ่ือให้
อาชีพนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านเคมีที่ผลิตออกภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สามารถร่วมงานกับหน่วยงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันการศึกษาได้นั้น จึงต้องพัฒนาให้เกิดการ
เรียนการสอน ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ ทักษะการวิจัยหรือ
วิชาการชั้นสูง การบูรณาการเคมีเข้าร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถขั้นสูง อันจะเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 



5 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศ

ไทยก้าวสู่สังคม ผู้สูงอายุ และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ โดยการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมประชากร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง จากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้คนในสังคมต้องการเพ่ิม
ความรู้ความสามารถในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อให้รู้เท่าทัน และอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ทุกด้าน ยกระดับนิสิตให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประกอบกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3    
(พ.ศ. 2560-2574) ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาเพ่ือเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีเจตนารมณ์ให้สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่
น าไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิดนวัตกรรม ความรู้ ตลอดจนงานวิจัยที่เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา
และการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์
ความรู้และนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการ 
ดังนั้น หลักสูตรจึงมีแนวทางพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร ให้มีศักยภาพในด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาระ
เนื้อหา กระบวนการคิดและวิธีการของศาสตร์ทางด้านเคมีเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการบูรณาการ
ศาสตร์ในจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยพัฒนาการสอนให้มีการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ มีความ
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ภายนอกและตอบโจทย์ในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งการสร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างองค์ความรู้ การพัฒนา และการน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดกับองค์กรท้องถิ่น พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต และการพัฒนาหลักสูตรที่
ส่งเสริมและท าให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างกลุ่มเป้าหมายการวิจัยทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการท างาน ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือผลักดันให้ประเทศชาติเป็นสังคมนวัตกรรมที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับความรู้ของชุมชน และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ  
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นอกจากนี้  ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์แบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรเพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 4.0 (University 4.0) โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงงานความรู้ (knowledge worker) มีการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education) ที่เป็นแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary studies) เน้นการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม ต่อชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค
โลก เพ่ือสร้างความสามารถในการท างานร่วมกันกับภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และ
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based economy) ยังเป็นพันธกิจ
หนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาต่อการพัฒนาหลักสูตร 

 
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิต คือ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4 ด้าน คือ 

12.2.1 ด้านการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู้กับปัญหาและงาน เน้นภาคปฏิบัติ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา สร้างสรรค์ 
คิดนวัตกรรม รู้จักสร้างงาน และพ่ึงพาตนเอง ให้บัณฑิตเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ตามความ
ต้องการของตนเอง มีความสุข พึงพอใจ  สร้างปัญญาแห่งความเป็นบัณฑิต สร้างกระบวนการเรียนรู้ การ
หาปัญหา การสร้างสรรค์ความรู้ และวิธีการที่ท าให้ดี ท าให้สมบูรณ์ พัฒนาความรู้ ความสามารถใน
วิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มที่  

12.2.2 ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ ตลอดจนงานวิชาการที่มี
คุณภาพ ในศาสตร์สาขาเคมี  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและปรัชญาวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ สร้างผลผลิตที่
เป็นงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม 

12.2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม สามารถน าความรู้ไปสู่สังคม ตามความต้องการ
ของสังคม พัฒนาสังคม เน้นการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ขณะเดียวกันก็เรียนรู้จาก
สังคม นอกจากนี้ ยังต้องมีบทบาทส าคัญในการตอบสนอง ชี้น า เตือนภัยและแก้ปัญหาให้กับสังคม  

12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความเป็นมหาบัณฑิตทั้งด้านจิตใจ ด้าน
ปัญญา และด้านความสามารถทางวิชาชีพ อันน าไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม มีวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตอันดีงาม  
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ถ้ามี)    
  ไม่มี 

13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน (ถ้ามี) 
มีหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี เป็นหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ โดยสามารถ

เลือกเรียนรายวิชาร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นวิชาหมวดบังคับและวิชา
เลือก ดังนี้ 

 
หมวดวิชา รายวิชา 
วิชาเลือก 256529 เคมีชีวอินทรีย์ 

256538 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์ 
256555 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห ์
256557 เทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ทางเคมี 
256571 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์ 

 
13.3 การบริหารจัดการ   

    ไม่มี 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 สร้างองค์ความรู้ทางด้านเคมี ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้าน   

การวิจัย ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2 วัตถุประสงค์   
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.2.1 มีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีและหลักการด้านสาขาวิชาเคมี 
1.2.2 มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศในระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้  
1.2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางด้านเคมี  
  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 เพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย ให้มีการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ และการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ จึงได้มีการวางแผนการ
พัฒนากลยุทธ์และหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยอาจารย์และนิสิต
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเคมี 

1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับสากล 

1. มีคณะกรรมการพัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับสากล 

2. จัดแนวทางการเรียนการสอนใน
วิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนวทางการเรียน
หรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นิสิตได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

2. ส่งเสริมให้มีการสอนใน 
ภาคปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของรายวิชาที่เปิดสอน และวิชา
เรียนที่มีแนวทางให้นิสิตได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย โดยเน้นให้มีการ      
บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนมากข้ึน  

3. รายวิชาที่เปิดใหม่/ปรับปรุง
เนื้อหา มีการเน้นการประยุกต์
องค์ความรู้ทางเคมีร่วมกับศาสตร์
อ่ืนๆ เพิ่มข้ึน ตลอดจนส่งเสริม
การท างานวิจัยของนิสิตให้เป็น
แบบสหวิทยาการมากข้ึน 

4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้ ส อดค ล้ อ ง กั บ สถ านก า ร ณ์
ภายนอกและตอบโจทย์ ความ
ต้องการเชิงพ้ืนที่ Area-based 

4. รายวิชาที่เปิดใหม่/ปรับปรุง มี
การจัดการเรียนการสอนโดยมี
เนื้อหาสาระของการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ภายนอกและตอบโจทย์ความ
ต้องการเชิงพ้ืนที่ Area-based 

5. สร้างเครือข่ายสถาบันภายใน
หรือต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ในการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
หรือสาขาอ่ืนๆ รวมถึงการมี
โอกาสเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผ่านโครงการสัมมนาวิชาการหรือ
รายวิชาสัมมนา 

6. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมี 
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ มี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า  
รองศาสตราจารย์และมีจ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

6. อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาเอกหรือ มีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า          
รองศาสตราจารย์และมีจ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2565 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 7. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น

ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
7. อาจารย์ผู้สอนมีการเข้าร่วม
โครงการอบรมทางวิชาชีพเคมี 

8. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เก่ียวข้อง 

8. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากร 

9. มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอน
และพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

9. จัดโครงการ KM ให้อาจารย์
แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน 

10. พัฒนารายวิชาโดยใช้ 
ระบบ PDCA 

10. อบรมการสอนแบบ PDCA 

11. จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ในทุกๆ ปี ในลักษณะของการ
ปรับปรุงหัวข้อย่อยหรือเนื้อหาให้
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการ
ปรับปรุงทุกๆ 4 ปี 

11. จัดท าโครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

2. แผนพัฒนาด้านนิสิตเพ่ือกระตุ้น
ให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการและ
วิชาชีพที่ทันสมัย 

1. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
ความรู้วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
 

1. ร้อยละของนิสิตที่เข้าอบรม
ทักษะวิชาภาษาอังกฤษและสอบ
ผ่าน TOEFL หรือเทียบเท่าได้
คะแนน 500 อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของนิสิตทั้งหมดในทุกปี
การศึกษา 

2. ส่งเสริมการเสนอผลงานและการ
ตีพิมพ์ผลการวิจัยของบุคลากรและ
นิสิต 

2. ร้อยละของงานวิจัยของนิสิตที่
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. ร้อยละของงานวิจัยของนิสิตที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
4. ร้อยละของงานวิจัยของนิสิตที่
สามารถจดสิทธิบัตรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
วัน - เวลาราชการปกติ  
ภาคการศึกษาต้น    ตั้งแต ่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต ่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีหรือ

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องทางเคมี 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 พ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
2.3.3 นิสิตไม่มีพ้ืนฐานในการวิจัย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 นิสิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาโดยตรง จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

เพ่ิมเติม ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก 
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายในชีวิต การให้บริการของมหาวิทยาลัย 

เทคนิคการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาและการแบ่งเวลา 
2.4.3 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิตในด้านการเรียน 
2.4.4 จัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย/

ด้านภาษาอังกฤษ เช่น การอบรมเตรียมความพร้อมในการท าวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ การสร้างบรรยากาศการเรียนโดยการจัดให้มีการบรรยายโดยอาจารย์/นักวิจัย
ชาวต่างชาติ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวมจ านวนในแต่ละปี 10 20 20 20 20 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

2.6 งบประมาณตามแผน  
  งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2561-2565 
  สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 
รวมรายรับ 450,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

หมายเหตุ: รายรับสุทธิเข้าสูภ่าควชิา 209,700 บาท ต่อปี 
  

2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย  
  

รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค่าตอบแทน 750000 750000 750000 750000 750000 
2. ใช้สอย 225,000 358,000 358,000 358,000 358,000 
3. วัสด ุ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
4. ครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 
รวมร่ายจ่าย 450,000 583,000 583,000 583,000 583,000 
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 2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต เป็นเงิน 45,000 บาท ต่อคน 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง 

- ประธาน จ านวน 1 คน (500 บาท) 
- กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน (500 บาท/คน) 

2,000 

2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
- ประธาน 1 คน (10000 บาท) 
- กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน (10000 บาท/คน) 

4,000 

3 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- ประธาน จ านวน 1 คน (10000 บาท/คน) 
- กรรมการที่ปรึกษา จ านวน 1 คน (500 บาท/คน) 

1,500 

4 ค่าเดินทางกรรมการภายนอก 1 คน/ครั้ง 10,000 
5 ค่าท่ีพักกรรมการภายนอก 1 คน คืนละ 10500 บาท 1,500 
6 ค่าบริหารจัดการหลักสูตร 10,000 
7 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 ครั้ง/หลักสูตร 1,000 
8 ค่าสารเคมี วัสดุและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการท า

วิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร คนละ 150000 บาท 
15,000 

 รวม 45,000 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยมี
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 4 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

ล าดับที่ รายการ 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ก 
แบบ ก 2 

1 งานรายวิชา (course work) ไม่น้อยกว่า 12 24 
 1.1  วิชาบังคับ     - 6 
 1.2  วิชาเลือก       - 18 
2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า                           12 12 
3 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า - 4 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 
 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 

                หนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
        งานรายวชิา จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 
1. วิชาบังคับ              จ านวน 6 หน่วยกิต 

256552 การวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติทางเคมี 3(2-2-5) 
 Structural and Chemical Property Analysis  
256564 เทคนิคการเตรียมข้อเสนองานวิจัยต้นฉบับ 3(2-2-5) 
 Techniques in Original Research Proposal Preparation  
   

2. วิชาเลือก         จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาเลือกต่างๆ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์  
 
256522 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์  3(2-2-5) 
 Physical Organic Chemistry  
256524 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการสังเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Natural Products and Synthesis  
256528 การประยุกต์ใช้โลหะแทรนซิชันในอินทรีย์สังเคราะห์  3(2-2-5) 
 Applications of Transition Metals in Organic Synthesis  
256529 เคมีชีวอินทรีย์  3(2-2-5) 
 Bioorganic Chemistry  
256571 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Current Topics in Organic Chemistry  
256572 เคมีอนุมูลอิสระขั้นสูงของสารประกอบอินทรีย์เคมี 3(2-2-5) 
 Advanced Free Radical Chemistry in Organic Compounds  
256574  การสังเคราะห์แบบอสมมาตร 3(2-2-5) 
 Asymmetric Synthesis  
256575 การออกแบบและพัฒนายา 3(2-2-5) 
 Drug Design and Development  
256576  การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางเคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Utilization of Organic Material  
256577 การเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยกลไกทางชีวภาพและเคมีสะอาด 3(2-2-5) 
 Biocatalysis and Green Chemistry  
277551 เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์ 3(2-2-5) 
 Organic Chemistry of Polymer  

 
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์  

 
256533 เคมีโคออร์ดิเนชันขั้นสูงและการหาเอกลักษณ์      3(2-2-5) 
 Advanced Coordination Chemistry and Identification  
256534 เคมีอนินทรีย์สถานะของแข็ง     3(2-2-5) 
 Solid State Inorganic Chemistry  
256538 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์     3(2-2-5) 
 Current Topics in Inorganic Chemistry  
256539 การถ่ายภาพเชิงโมเลกุล 3(2-2-5) 
 Molecular Imaging  
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256563 เคมีออร์แกโนเมทัลลิกและตัวเร่งปฏิกิริยา 3(2-2-5) 
 Organometallic Chemistry and Catalysts   

 
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 

 
256542 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Physical Chemistry  
256543 เคมีควอนตัมและโครงสร้างโมเลกุล  3(2-2-5) 
 Quantum Chemistry and Molecular Structure    
256544 อุณหพลศาสตร์เคมี     3(2-2-5) 
 Chemical Thermodynamics  
256545 จลนพลศาสตร์เคมี 3(2-2-5) 
 Chemical Kinetics   
256547 เคมีคอลลอยด์และพ้ืนผิว 3(2-2-5) 
 Colloid and Surface Chemistry  
256548 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
 Current Topics in Physical Chemistry  
256549 เคมีกายภาพเชิงแสงขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Physical Photochemistry  
256562 นาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้กับวัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Nanotechnology and Material Science Applications  

 
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 

 
256554 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Electroanalytical Chemistry  
256555 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Current Topics in Analytical Chemistry  
256556 เครื่องมือทางเทคนิคสเปกโทรสโกปีขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Instrumentation for Spectroscopy Techniques  
256557 เทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ทางเคมี 3(2-2-5) 
 Sample Preparations and Separation Techniques for  

Chemical Analysis 
 

256558 โครมาโทกราฟีขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Chromatography  
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256581 หัวข้อเลือกเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry  
256582 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Analytical Chemistry  
256585 สถิติส าหรับเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Analytical Chemistry  
277543 การจัดการของเสียและน้ าเสียในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 Waste and Wastewater Management in Industry   

  
3. วิทยานิพนธ์         จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

256591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2  3 หน่วยกิต 
 Thesis 1, Type A 2  
256592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2  3 หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A 2        
256593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกิต 
 Thesis 3, Type A 2        

 
4. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             จ านวน 4 หน่วยกิต 

 
256511 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Science and Technology  
256594 สัมมนา   1(0-2-1) 
 Seminar  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

256511 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Science and Technology (non-credit)  
256552 การวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติทางเคมี 3(2-2-5) 
 Structural and Chemical Property Analysis    

XXXXXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 Elective Course  

XXXXXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 Elective Course  

XXXXXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 Elective Course  

                                          รวม                                 12 หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาปลาย 
 

256564 เทคนิคการเตรียมข้อเสนองานวิจัยต้นฉบับ 3(2-2-5) 
 Techniques in Original Research Proposal Preparation  

XXXXXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 Elective Course  

XXXXXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 Elective Course  

XXXXXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 Elective Course  

256591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2  3 หน่วยกิต 

 Thesis 1, Type A 2        
                                          รวม                                 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
256592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2  3 หน่วยกิต 

 Thesis 2, Type A 2        
256594 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar (Non-credit)  

                                          รวม                                      3 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

256593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกิต 

 Thesis 3, Type A 2        
                                           รวม                                      6 หน่วยกิต 
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3.1.5. ค าอธิบายรายวิชา   
 

256511 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Science and Technology  
             ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปร และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี 
การอ่านและอภิปรายผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ทันสมัยในวารสารต่างประเทศ  และรายงานการวิจัย           
การประเมินการวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             Meaning, characteristic and research goal, type and research process, variables 
and hypothesis, collecting data, statistics for data analysis in chemistry, reading and 
discussion on recent publications in international journals, research writing evaluation 
and its application, ethics of researcher, proper techniques of research methodology in 
science and technology 
  
256522 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 Physical Organic Chemistry   
             พันธะเคมี ทฤษฎีโมเลคูลาร์ออร์บิทัล รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางอินทรีย์เคมีและกลไก
การเกิดปฏิกิรยิา ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา อิทธิพลของตัวท าละลาย
และอิทธิพลของไอโซโทป ปฏิกิริยาแทนที่แบบนิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยาการเติมแบบโพลาร์ ปฏิกิริยาการ
ก าจัด ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาที่ใช้แสง   
             Chemical bonding, molecular orbital theory, description of organic reaction and 
mechanism, correlation of structure with reactivity, solvent effect and isotope effect, 
nucleophilic substitution reactions, polar addition reactions, elimination reactions, 
pericyclic  reactions, radical  reactions and photochemical reactions 
  
256524 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการสังเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Natural Products and Synthesis  
             การจ าแนกประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องของหมู่ฟังก์ชันต่างๆ 
กับความว่องไวของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมถึงการแยกสารให้บริสุทธิ์และการตรวจสอบโครงสร้างโดย
ใช้สเปกโตรสโกปี การสังเคราะห์สารประกอบธรรมชาติที่ส าคัญบางชนิด และความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
กับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเน้นปัญหาของงานวิจัยสมัยปัจจุบันที่น่าสนใจ 
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Classification  of  natural  products, correlation of functional groups with 
reactivity of natural  products, separation and structure determination using 
spectroscopy, synthetic methods of some natural compounds and correlation of their 
structure and biological function with emphasis on problems of current research 
interests 
  
256528 การประยุกต์ใช้โลหะแทรนซิชันในอินทรีย์สังเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Applications of Transition Metals in Organic Synthesis  
             การใช้โลหะแทรนซิชันในอินทรีย์สังเคราะห์ โดยเน้นปฏิกิริยาการใช้สารประกอบเชิงซ้อนของ
โลหะแทรนซิชันเป็นคะตะลิสต์ในการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
รีดักชัน และการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมเคมีสังเคราะห์ 
             Concepts for the use of transition metal complexes as catalysts in organic 
synthesis emphasizing the transition metal-catalyzed reactions for the formation of 
carbon-carbon bonds, oxidations-reductions, and their applications in industrial fine 
chemical synthesis  

256529 เคมีชีวอินทรีย์  3(2-2-5) 

 Bioorganic Chemistry  
             บทน าเกี่ยวกับเคมีชีวอินทรีย์ โครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การสังเคราะห์ทางชีวภาพ
ของนิวคลีโอไทด์ที่พบในธรรมชาติ การสังเคราะห์ทางเคมีของนิวคลีโอไทด์ที่พบในธรรมชาติ            
การสังเคราะห์ทางเคมีของนิวคลีโอไทด์ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กลไกการเกิดพันธะโควาเลนต์
ระหว่างดีเอ็นเอและโมเลกุลขนาดเล็ก เพปไทด์และโปรตีน โครงสร้างสามมิติของเพปไทด์ การสังเคราะห์
เพปไทด์บนวัฏภาคของแข็ง เพปไทด์นิวคลีอิกแอซิด การสังเคราะห์ทางเคมีของเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิด 
การน าไปใช้ประโยชน์ เทคนิคในการวิเคราะห์เพปไทดน์ิวคลีอิกแอซิดและดีเอ็นเอ 
             Introduction to bioorganic chemistry, structure of DNA and RNA, biosynthesis of 
natural nucleotides, chemical syntheses of natural nucleotides, chemical syntheses of 
modified nucleotides, covalent bonding of DNA and small molecules, peptides and 
proteins, three-dimension structure of peptide, solid phase peptide synthesis, peptide 
nucleic acids, chemical syntheses of peptide nucleic acids and applications, analytical 
techniques for DNA and peptide nucleic acids 
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256533 เคมีโคออร์ดิเนชันขัน้สูงและการหาเอกลักษณ์ 3(2-2-5) 

 Advanced Coordination Chemistry and Identification  
             ทฤษฎีของพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล   
สเตอริโอเคมี การศึกษาทางจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การอธิบายกลไกและปฏิกิริยาทางเคมี 
อนินทรีย์บางชนิด เคมีโคออร์ดิเนชันของสารชีวโมเลกุล การหาเอกลักษณ์ของสารอนินทรีย์ด้วยเทคนิค
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี     
รามานสเปกโทรสโกปี ไซคลิกโวลแทมเมทรีและเทคนิครังสีเอกซ์ 
             Theories of bonding in coordination compounds, crystal field theory, molecular 
orbital theory, stereochemistry, kinetic and thermodynamic studies, elucidation of some 
inorganic reactions and mechanisms, coordination chemistry of biomolecules, 
identification of inorganic compounds using nuclear magnetic resonance spectroscopy, 
electron spin resonance, infrared spectroscopy, raman spectroscopy, cyclic voltammetry 
and X-ray techniques 
  
256534 เคมีอนินทรีย์สถานะของแข็ง  3(2-2-5) 

 Solid State Inorganic Chemistry   
การสังเคราะห์ของแข็งอนินทรีย์ พันธะเคมีในสถานะของแข็ง ลักษณะของต าหนิผลึก สมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมี และการน าไปใช้งานที่เกี่ยวข้อง 
             Synthesis of inorganic solids, chemical bonding in solids, characteristic of lattice 
defects, physical and chemical properties, and their applications 
  
256538 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์  3(2-2-5) 
 Current Topics in Inorganic Chemistry  
             การสังเคราะห์และเทคนิคใหม่ๆ ทางด้านเคมีอนินทรีย์ รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ และการ
ออกแบบวิธีการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวิจัย 
             New syntheses and techniques in inorganic chemistry including the applications 
and the method development for researches 
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256539 การถ่ายภาพเชิงโมเลกุล 3(2-2-5) 
 Molecular Imaging  

      เทคนิคการถ่ายภาพที่ใช้ในทางการแพทย์และทางชีววิทยาของเซลล์ (เอ็มอาร์ไอ พีอีที เอสพี  
อีซีที ฟูลออร์เรสเซนต์ อัลตราซาวน์) การสังเคราะห์และการทดสอบของสมบัติต่างของตัวน าในเทคนิค
ต่างๆ 
              Imaging techniques in medicinal use and cell biology research (MRI, PET, 
SPECT, Fluorescence, Ultrasound), synthesis and testing of properties of probes for the 
various techniques 
 
256542 เคมีเชิงฟิสิกส์ข้ันสูง   3(2-2-5) 
 Advanced Physical Chemistry   
             ทฤษฎีกลุ่ม  การเกิดพันธะ ทฤษฎีพ้ืนฐานและปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ ทฤษฏีแอคติเวชันคอมเพลกซ์ 
และทฤษฏีการชน ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส โฟโตเคมี แคตาลิซิสและเอ็มไซม์ เทอร์โมไดนามิกส์มหภาค สมดุล
ที่เกี่ยวข้องกับแก๊สจริงและในสารละลายจริง ความดันและอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบ สมการคลื่นโชรดิงเจอร์ วิธีเพอเทอเบชันและวิธีเวริเอชัน 
             Group theory, bonding, theory of elementary and heterogeneous reactions, 
activated complex theory, and collision theory, gas kinetic, photochemistry, catalysis, 
and enzyme reactions, a rigorous presentation of classical thermodynamics, equilibria 
involving real gases and real solution, systems involving intensive variables pressure and 
temperature, discussion of Schrodinger wave equations, solutions to simple model 
systems, perturbation and variation methods 
  
256543 เคมีควอนตัมและโครงสร้างโมเลกุล 3(2-2-5) 
 Quantum Chemistry and Molecular Structure    
             กลศาสตร์ควอนตัมพ้ืนฐานของเคมีควอนตัม    สัจพจน์โอเปอเรเตอร์ ฟังก์ชันไอเกน ค่าไอเกน 
และสมการคลื่นของโชรดิงเจอร์ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค โมเมนต์เชิงมุมของไฮโดรเจนอะตอม 
วิธีเพอเทอเบชันและวิธีเวอริเอชัน อิเลคตรอนสปิน และโครงสร้างอะตอมของฮีเลียม โครงสร้างทาง
อิเล็คโทรนิคของโมเลกุลไฮโดรเจน และไอออนเหมือนโมเลกุลไฮโดรเจน มี เทน เอทิลลีน เบนซีน ทฤษฎี
โมเลกลุาร์ออบิทัล ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ และวิธีเซวล์คอนซิสแทนฟีล 
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             Basic quantum mechanics as a foundation for quantum chemistry, postulate 
operators, Eigenfunctions, Eigenvalues, and Schrodinger wave equations,                   
one-dimensional problems including the harmonic oscillator, angular momentum of 
hydrogen  atom, perturbation and variation methods, electron spin, and  helium atom 
structure, electronic structure of hydrogen molecule and ion molecules–like,  methane, 
ethylene, benzene, etc, molecular orbital theory, valence bond theory, and              
self-consistent field methods 
 
256544 อุณหพลศาสตร์เคมี 3(2-2-5) 
 Chemical Thermodynamics  
             อุณหพลศาสตร์แบบฉบับ  อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ เอนโทรปี และกฎข้อที่ 3 การค านวณทาง 
สเปกโทรสโกปี ซึ่งเก่ียวข้องกับก๊าซ สมดุลเคมี และความดันไอ 
             Classical thermodynamics, statistical thermodynamics, entropy and the third 
law, statistical-spectroscopic calculation of thermodynamic function of gases, chemical 
equilibria and vapor pressure 
  
256545 จลนพลศาสตร์เคมี 3(2-2-5) 
 Chemical Kinetics   
             เคมีจลนพลศาสตร์ในระบบเอกพันธ์ของของเหลวและก๊าซ ปฏิกิริยาพ้ืนฐาน  ปฏิกิริยาลูกโซ่   
และปฏิกิริยาแบบอื่น  อัตราการเกิดปฏิกิริยาในระบบวิวิธพันธ์ 
             Chemical kinetics in homogeneous liquid and gaseous systems, elementary 
reactions, chain reactions, and other reactions, reaction rates in heterogeneous systems 
     
256547 เคมีคอลลอยด์และพื้นผิว 3(2-2-5) 
 Colloid and Surface Chemistry  
               เคมีคอลลอยด์  เคมีพ้ืนผิว ปรากฏการณ์จลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้า การดูดซับบนพ้ืนผิวต่างๆ   
การประยุกต์ของกระบวนการเชิงวิวิธพันธ์ 
               Colloid chemistry, surface chemistry, electrokinetic phenomena, adsorption at 
different interfaces and application of heterogeneous catalysis 
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256548 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกส์  3(2-2-5) 
 Current Topics in Physical Chemistry  
               เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการวิเคราะห์ใหม่ ๆ ทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ รวมถึงการน าไป
ประยุกต์ใช้ และการออกแบบวิธีการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวิจัย 
               Current techniques, instruments and methods in physical chemistry including 
the applications and the method development for research 
  
256549 เคมีกายภาพเชิงแสงข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Physical Photochemistry  
               หลักการดูดกลืนแสงยูวี/วิสิเบิลและโฟโตลูมิเนสเซนต์สเปกโทรสโคปี  กระบวนการถ่ายเท
พลังงานของโมเลกุลในสภาวะกระตุ้น ลักษณะการกลับสู่สภาวะพ้ืนด้วยการคายแสงแบบต่างๆ  ผลของ
การเกิดเอ็กไซเมอร์/เอ็กซิเพล็กซ์ต่อกระบวนการคายแสง ผลของตัวท าละลายต่อกระบวนการคายแสง 
หลักการและเทคนิคการวัดการคายแสงแบบสภาวะคงที่และแบบขึ้นกับเวลา การประยุกต์ใช้โฟโตลูมิเนส
เซนต์สเปกโทรสโกปีในงานวิจัยขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลของสารอนินทรีย์   สารอินทรีย์  และพอลิ
เมอร์ 
                Principle of uv/vis absorption and photoluminescence spectroscopy, energy 
transfer of molecule in excited state, photoemission of excited molecules to ground 
state, effect of oexcimer/exciplex formation on photoemission, effect of solvent on 
photoemission, principle and technique for measurement of steady state and time 
resolved photoemission, the application of photoluminescence spectroscopy in 
advanced research involving inorganic molecules, organic molecules and polymers 
  
256552 การวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติทางเคมี 3(2-2-5) 
 Structural and Chemical Property Analysis 

เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและสมบัติของสาร เช่น นิวเคลียร์       
แมกเนติกเรโซแนนซ์ แมสสเปกโทรเมตรี ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค       
การเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอ็กซ์และนิวตรอน การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์ใน
ระดับพ้ืนผิวด้วยเทคนิคจุลวิเคราะห์ เช่น สเปคโทรสโกปีแบบกระจายพลังงาน จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด และส่องผ่าน จุลทรรศน์แรงอะตอม 
               Various techniques for analysis of chemical structure and properties; nuclear 
magnetic resonance, mass spectrometry, fluorescent spectroscopy, X-ray and neutron 
diffraction and scattering, chemical composition and surface analysis; energy-dispersive 
X-ray spectroscopy, scanning and transmission electron microscopy, atomic force 
microscopy 
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256554 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า   3(2-2-5) 

 Electroanalytical Chemistry   
               ทฤษฎีขั้นสูงทางเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า เช่น   โพเทนชิโอเมตรี ไบโอเซ็นเซอร์ คอนดักโตเมตรี   
อิเลคโตรกราวิเมตรี คูลอมเมตรี โพลาโรกราฟี โวลแทมเมตรีและแอมเปอโรเมตรี และการประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่างๆ เช่น เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คลินิกวิทยา อาหาร อุตสาหกรรมและเภสัชวิทยา เป็นต้น  
               Advanced theories of electroanalytical chemistry such as potentiometry, 
biosensor, conductometry, electrogravimetry, coulometry, polarography, voltammetry 
and amperometry including the application in different areas e.g. agricultural and 
environmental analysis, clinical chemistry, food, industrial and pharmaceutical 
applications 
  
256555 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์  3(2-2-5) 
 Current Topics in Analytical Chemistry  
               เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการวิเคราะห์ที่ทันสมัย ทางด้านเคมีวิเคราะห์ รวมถึงการน าไป
ประยุกต์ใช้ และการออกแบบวิธีการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวิจัย 
               Modern and current techniques, instrumentation, and methods in analytical 
chemistry including the applications and the method development of future research 
  
256556 เครื่องมือทางเทคนิคสเปกโทรสโกปีขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Instrumentation for Spectroscopy Techniques  

       หลักการขั้นสูงและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีต่างๆ เช่น การวัดการเรืองแสง 
เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรเมตรี ไฮไดรด์เจนเนอเรชันอะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโทรเมตรี 
อะตอมมิกฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรเมตรี ไมโครเวฟพลาสมาและอินดัคทีฟลีคัพเพิลพลาสมาอะตอมมิก
อีมิสชันสเปกโทรเมตรี อินดัคทีฟลีคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี และการประยุกต์ใช้ 
               Advanced principles and applications of instrumentation in spectroscopic 
techniques such as luminescence, x-ray fluorescence spectrometry, hydride generation 
atomic absorption spectrometry, atomic fluorescence spectrometry, microwave plasma 
and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, inductively coupled 
plasma-mass spectrometry and their applications 
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256557 เทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี       3(2-2-5) 
 Sample Preparations and Separation Techniques for Chemical Analysis 

หลักการและการประยุกต์ใช้ขั้นสูงของเทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอย่าง การย่อย
สารตัวอย่างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้อัลตราซาวน์หรือ ไมโครเวฟช่วยในการย่อย การแยกสาร
ที่สนใจออกจากสารตัวอย่างเช่น การสกัดด้วยเฟสของแข็งหรือ การสกัดด้วยเฟสของแข็งระดับไมโคร    
การสกัดด้วยวิธีซุปเปอร์คริติคอลฟลูอิด 

Advanced principles and applications of sample pretreatment, and separation 
techniques prior to chemical analysis using modern digestion techniques e.g. ultrasound-
assisted extraction, microwave-assisted extraction and analyte separation from the 
sample matrices such as solid phase extraction, solid phase microextraction and 
supercritical fluid extraction 
  
256558 โครมาโทกราฟีขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Chromatography  

  หลักการและการประยุกต์ใช้ขั้นสูงของเทคนิคการเตรียมและการแยกสารตัวอย่าง การย่อย
สารตัวอย่างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้อัลตราซาวน์หรือ ไมโครเวฟช่วยในการย่อย การแยกสาร
ที่สนใจออกจากสารตัวอย่างเช่น  การสกัดด้วยเฟสของแข็งหรือ การสกัดด้วยเฟสของแข็งระดับ  
ไมโคร การสกัดด้วยวิธีซุปเปอร์คริติคอลฟลูอิด 
               Advanced principles and instrumentation of chromatography techniques such 
as gas chromatography-mass spectrometry, supercritical fluid chromatography,         
liquid chromatography-mass spectrometry, capillary electrophoresis, exclusion 
chromatography, ion chromatography and their applications 
  
256562 นาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้กับวัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Nanotechnology and Material Science Applications  
               เคมีของสารประกอบที่มีโครงสร้างระดับนาโน ปัจจัยและการเตรียมวัสดุนาโนโดยใช้วิธีทาง
เคมี สมบัติ การตรวจหาลักษณะเฉพาะ และการประยุกต์ของโมเลกุลที่มีโครงสร้างแบบต่างๆ เช่น 
อนุภาคในระดับนาโน ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโน 
               Chemistry of compounds with nano-scale structures, chemical strategy and 
factors contribute to preparation of nanomaterials, properties, characterizations and 
chemical applications of the molecular architectural structures such as nanoparticles, 
nanocatalyst 
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256563 เคมีออร์แกโนเมทัลลิกและตัวเร่งปฏิกิริยา 3(2-2-5) 

 Organometallic Chemistry and Catalysts  
               สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกของธาตุหมู่หลักและธาตุแทรนซิชัน ประเภท การเตรียม   
การพิสูจน์เอกลักษณ์ตัวเร่งปฏิกิริยา การเร่งและกลไกการเกิดปฏิกิริยา และการประยุกต์ใช้โดยเน้นปัญหา
และงานวิจัยปัจจุบัน 
               Organometallic compounds of main-group and transition elements, 
categories, preparations and characterization of catalysts, catalysis and reaction 
mechanisms and their applications with emphasis on problems of current research 
topics 
  
256564 เทคนิคการเตรียมข้อเสนองานวิจัยต้นฉบับ 3(2-2-5) 
 Techniques in Original Research Proposal Preparation  
               ค้นคว้าและวิเคราะห์งานวิจัยทางเคมีที่ผ่านมา สังเคราะห์งานวิจัยต้นฉบับทางเคมีในหัวข้อที่
สนใจ น าเสนองานวิจัยต้นฉบับเชิงวิชาการ 
               Search and analyze previous researches in chemistry, develop original 
research proposal in interested chemistry topics, present original academic research 
proposal 
  
256571 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์  3(2-2-5) 
 Current Topics in Organic Chemistry   
               หัวข้อทีท่ันสมัยทางเคมีอินทรีย์ โดยเน้นการค้นคว้าศึกษากระบวนการและวิธีการใหม่ รวมถึง
การน าไปประยุกต์ใช้ และการออกแบบวิธีการวิเคราะห์ 
               Recent topics in the field of organic chemistry with an emphasis on novel 
procedures and process, including the applications and the method development of 
future research 
  
256572 เคมีอนุมูลอิสระขั้นสูงของสารประกอบอินทรีย์เคมี  3(2-2-5) 

 Advanced Free Radical Chemistry in Organic Compounds  
               บทน าเกี่ยวกับอนุมูลอิสระ ความเสถียรของอนุมูลอิสระ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
อนุมูลอิสระ การเปลี่ยนของหมู่ฟังก์ชัน ปฎิกิริยาการคลัปปลิงของโมเลกุลแรดิคัล  การรีดิวซ์ของโมเลกุล
แรดิคัล  การปิดวงภายในโมเลกุลของแรดิคัล และปฏิกิริยาการเพ่ิมระหว่างโมเลกุลแรดิคัล 
               General aspect of free radical, stability of free radical, physical and chemical 
property of free radical, functional groups conversion, radical coupling reactions, radical 
reduction, intramolecular radical cyclization, intermolecular radical addition reactions 
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256574 การสังเคราะห์แบบอสมมาตร 3(2-2-5) 

 Asymmetric Synthesis  
        สเตอริโอเคมีของสารประกอบคาร์บอน อสมมาตรของโมเลกุล สเตอริโอเคมีในปฏิกิริยาการ

สังเคราะห์ การควบคุมปฏิกิริยาชนิดการเลือกสรรสเตอริโอ และความจ าเพาะเจาะจงสเตอริโอ          
การสังเคราะห์แบบอสมมาตรโดยใช้โลหะและสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาการปิดวงและการควบคุม  
สเตอริโอ 
               Stereochemistry of organic compounds, asymmetry of molecules, 
stereochemistry in organic synthesis, stereoselective and stereospecific syntheses, 
asymmetric synthesis catalyzed by metal and organic compounds, stereocontrol and 
ring formation 
  
256575 การออกแบบและพัฒนายา 3(2-2-5) 

 Drug Design and development  
        กระบวนการค้นพบและพัฒนาตัวยา หมู่ฟังก์ชันที่ส าคัญต่อการออกฤทธิ์ของตัวยา การ

ออกแบบและปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุลยาเพ่ือการออกฤทธิ์ที่ดีขึ้น การออกแบบวิธีการเพ่ือ
สังเคราะห์สารอนุพันธ์ของยาพร้อมกันในปริมาณมาก และการอภิปรายงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
เคมีทางยา 

Drug discovery and development process, pharmacophore, chemical structure 
modification for activity and property improvement, combinatorial chemistry and high-
throughput screening, and discussion about current researches in medicinal chemistry 
 
256576 การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางเคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Utilization of Organic Material  

        พลังงานฟอสซิล แหล่งพลังงานจากชีวมวล การเปลี่ยนรูปและการใช้ประโยชน์จากชีวมวล 
วัตถุดิบอินทรีย์จากพืชและสัตว์ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด เมตาบอไลท์ทุติยภูมิ  และการน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ เช่น พอลิเมอร์ชีวภาพ สีย้อม และสีผสมอาหาร 

  Fossil fuel and energy resources from biomass, conversion and utilization of 
biomass, organic materials from plants, animals, carbohydrates, proteins, lipids, 
secondary metabolite and their applications such as biopolymer, dye and food coloring 
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256577 การเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยกลไกทางชีวภาพและเคมีสะอาด 3(2-2-5) 
 Biocatalysis and Green Chemistry  
               การเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยกลไกทางชีวภาพ ทางเลือกส าหรับปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบเคมี
สะอาด หลักการในการใช้เอนไซม์ส าหรับเป็นตัวเร่งทางชีวภาพโดยเน้นการตรึงเอนไซม์และการน าตัวเร่ง
ปฏิกิริยาทางชีวภาพไปใช้งานจริง รวมถึงหลักการพื้นฐานของเคมีสะอาดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเร่งปฏิกิริยา
โดยใช้ตัวเร่งทางชีวภาพ และตัวเร่งอินทรีย์ 
               Biocatalysis as an alternative way of performing chemical transformation for 
achieving the goals of green chemistry, principles of use of enzymes as biocatalysts with 
special focus on enzyme immobilization and practical uses of biocatalysts, and the basic 
principles of green chemistry related to biocatalysis and organocatalysis methods 
 
256581 หัวข้อเลือกเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry  

             อภิปรายเชิงลึกโดยเน้นวิธีการและแนวคิดในการท าวิจัยในหัวข้อทางเคมีวิเคราะห์ที่เฉพาะ
ทางและน่าสนใจ 

 Methodology and research discussion of selected and interesting topics in 
the field of analytical chemistry 
  
256582 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Analytical Chemistry  

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การมองปัญหา การเก็บตัวอย่าง การ
เลือกวิธี การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ การประเมินข้อมูล การอธิบายผล การรายงานผล วิธีมาตรฐาน 
และกฎระเบียบ การรับรองคุณภาพ พารามิเตอร์ทั่วๆ ไปทางเคมีในการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้ อม 
หลักการเก็บตัวอย่างน้ า อากาศ ดิน ขยะ การรักษาสภาพตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์
ตัวอย่าง การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพของสิ่งแวดล้อม มลพิษทาง
อากาศ น้ า และดิน โดยอาศัยเทคนิคและเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ 

Steps in environmental chemical analysis; problem defining, sampling, choice 
of methods, sample pretreatment, analysis data evaluation, interpretation and reporting, 
standard methods and regulations quality assurance, common chemical parameters in 
environmental analysis. Environmental sampling and preservation, sample preparation, 
analytical methods and instruments. Environmental analysis and assessment for air, 
water and soil pollutions by instrumental analytical techniques 
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256585 สถิติส าหรับเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Analytical Chemistry  

หลักการทางสถิติและการน าวิธีการสถิติมาประยุกต์ใช้ในเคมีวิเคราะห์ ในการเก็บข้อมูล การ
ประเมินผล การตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ การทดสอบความช านาญ 
การใช้โปรแกรม SPSS ทางสถิติ การจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรมออริจิน การสร้างกราฟมาตรฐาน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ 

Principles and applications of statistical methods for analytical chemistry: 
collecting data, evaluation of analytical data, decision, quality control, significant test, 
proficiency test, SPSS program for statistical analysis, data management by Origin 
program and calibration methods, regression and correlation 
  
256591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2  3 หน่วยกิต 

 Thesis 1, Type A 2  
               ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept 
Paper)  และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                Study the elements of thesis or thesis examples in the related field of study, 
determine thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature 
and related research synthesis    
  
256592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2  3 หน่วยกิต 

 Thesis 2, Type A 2  
               พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
               Develop research instruments and research methodology and prepare thesis 
proposal in order to present it to the committee 
  
256593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกิต 

 Thesis 3, Type A 2  
เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา   

         Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to 
the thesis advisor, and prepare full-text thesis and research article in order to get 
published according to the graduation criteria 
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256594 สัมมนา   1(0-2-1) 
 Seminar  
               การน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางเคมี 
               Discussion and presentation of research topics in chemistry field 
  
277543 การจัดการของเสียและน้ าเสียในอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Waste and Wastewater Management in Industry   
               ประเภทและแหล่งก าเนิดของเสียในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือการแยกประเภท
บ าบัดและก าจัดของเสีย การลดของเสียอันตราย ประเภทของน้ าเสียในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการ
บ าบัดและการก าจัดน้ าเสียอุตสาหกรรม ข้อก าหนดด้านของเสียและสิ่งแวดล้อม 

    Types and resources of waste in the industry. The chemical analysis for 
grouping treatment, and disposal.  Types of wastewater in the industry, appropriate 
technologies for wastewater treatment and disposal, environmental and safety guideline  
  
277551 เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์   3(2-2-5) 
 Organic Chemistry of Polymer   
               บทน าเกี่ยวกับประเภทและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ กลไกการเกิดปฏิกิริยาและจลนศาสตร์
ของปฏิกิริยาแบบขั้น ปฏิกิริยาแบบอนุมูลอิสระของพอลิเมอร์ชนิดเดียวและพอลิเมอร์ร่วม ปฏิกิริยาแบบ
แอนไอออน ปฏิกิริยาแบบแคทไอออน และปฏิกิริยาแบบโคออดิเนชันซีเกลอแนททา  การเตรียมพอลิเมอร์
ให้มีหมู่ฟังก์ชันเพื่อเตรียมพอลิเมอร์ร่วมแบบบล็อกและกร๊าฟ  
               Introduction to polymer chemistry, synthesis and reaction, kinetics of step-
growth polymerization, free radical polymerization of homopolymer and copolymer, 
anionic and cationic polymerization, Ziegler-Natta coordination reaction, synthesis of 
functionalized polymer for preparing block and graft copolymer 
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ความหมายเลขรหัสวิชา 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
1. เลขสามตัวแรก เป็น  กลุ่มเลขประจ าสาขาวิชา  
       256 หมายถึง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
2. เลขสามตัวหลัง เป็น  กลุ่มเลขประจ าวิชา  

2.1 เลขรหัสสามตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับชั้นปี ที่ควรเรียนรายวิชานี้ 
            เช่น 5 หมายถึงระดับปริญญาโท 
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ)     แสดงถึง    หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

เลข  1   หมายถึง   กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
      และเทคโนโลยี 

 เลข  2 และ 7 หมายถึง   กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 
 เลข 3   หมายถึง   กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์ 
          เลข      4                   หมายถึง                     กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 เลข 5 และ 8  หมายถึง   กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 
 เลข 6  หมายถึง   กลุ่มวิชาเคมีอ่ืน  
 เลข 9   หมายถึง   กลุ่มวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นางสาวบุญจิรา  รัตนากรพิทกัษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เคม ี
เคม ี
เคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2544 
2541 

10 10 

2 นางวิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
 
วท .ม.  
 
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคมีวิเคราะห์และ      
เคมีอนินทรีย์ประยุกต ์
เคม ี

University of 
Massachusetts 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

United States of 
America 

ไทย 
 

ไทย 

2548 
 

2542 
 

2538 

10 10 

3 นายวิกร ปัญญาอินทร์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
วท .ม.  
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคมีเชิงฟิสกิส ์
เคม ี

Graz University of 
Technology 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Austria 
 

ไทย 
ไทย 

2554 
 

2549 
2544 

10 10 

4 นางสาวสายรุ้ง อวยพรกชกร 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
วท .ม.  
 
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคมีวิเคราะห์และ      
เคมีอนินทรีย์ประยุกต ์
เคม ี

University of 
Aberdeen 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

United Kingdom 
 

ไทย 
 

ไทย 

2552 
 

2540 
 

2537 

10 10 

5 นางสาวหน่ึงฤทัย สุพรม อาจารย์ วท.ด. 
วท.บ. 

เภสัชศาสตร ์
เคม ี 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2555 
2550 

10 10 
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    3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ท่ี ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นางสาวปริญญา มาสวัสดิ ์
 

รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคม ี
เคม ี
เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2546 
2540 
2538 

10 10 

2 นายเมธา รัตนากรพิทกัษ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D.  
 
 
วท .บ.  

Chemistry 
 
 
เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Virginia Polytechnic 
Institute and State 
University 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

United States of 
America 

 
ไทย 

2545 
 
 

2539 

10 10 

3 นางรัตนา สน่ันเมือง 
 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
กศ .ม.  
 
กศ .บ.  

Human Development 
of Family Studies 
เคมี 
 
เคม ี

Oregon State University 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ บางแสน 

United States of 
America 

ไทย 
 

ไทย 

2535 
 

2523 
 

2521 

10 10 

4 นายสัมฤทธิ์ โม้พวง 
 

รองศาสตราจารย์ ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เคม ี
การสอนเคม ี
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2547 
2532 
2525 

10 10 

5 นางขวญัจิตต์ เหมะวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Chemistry 
เคม ี
เคม ี

University of Leeds 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2553 
2541 
2537 

10 10 
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 ท่ี ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

6 นายจตุรงค์ สุภาพพร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .ด.  
วท .บ.  

เคม ี
เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2549 
2542 

10 10 

7 นางจินตนา กล่ าเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
วท .ม.  
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคม ี
เคม ี

University of Newcastle  
upon Tyne 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

United Kingdom 
 

ไทย 
ไทย 

2544 
 

2537 
2535 

10 10 

8 นางสาว ช.วยากรณ์ 
เพ็ชญไพศิษฏ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
วท .บ.  

(Polymer Science and 
Technology),  
Docteur de 
l’Université du Maine 
(Chimie et 
Physicochimie des 
Polymères) 
พอลิเมอร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Le Maine University 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

ไทย 
 

France 
 
 
 
 

ไทย 

2546 
 

2546 
 
 
 
 

2538 

10 10 

9 เรือโทหญิงนิภาภทัร เจริญไทย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมเีชิงฟิสกิส ์
เคมเีชิงฟิสกิส ์
เคมีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2546 
2543 
2536 

10 10 

10* นางสาวบุญจิรา  รัตนากรพิทกัษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เคม ี
เคม ี
เคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2544 
2541 

10 10 
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 ท่ี ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

11 นายยุทธพงษ์ อุดแน่น 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เคม ี
เคม ี
เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2546 
2538 
2529 

10 10 

12 นางสาววันวสิา เจนรุ่งโรจน์สกุล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เคม ี
เคม ี
เคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2556 
2546 
2542 

10 10 

13* นายวิกร ปัญญาอินทร์ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
 
วท .ม.  
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคมีเชิงฟิสกิส ์
เคม ี

Graz University of 
Technology 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Austria 
 

ไทย 
ไทย 

2554 
 

2549 
2544 

10 10 

14 นายวิจิตร อุดอ้าย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร .ด.  
วท .ม.  
กศ .บ.  

เคม ี
การสอนเคม ี
เคม ี

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2532 
2527 

10 10 

15* นางวิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
 
วท .ม.  
 
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคมวีิเคราะห์และ      
เคมีอนินทรีย์ประยุกต ์
เคม ี

University of 
Massachusetts 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

United States of 
America 

ไทย 
 

ไทย 

2548 
 

2542 
 

2538 

10 10 

16 นางศุภัตรา ประทุมชาต ิ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
วท.ม.       
วท .บ.  

Polymer Physics 
วิทยาศาสตรพอลิเมอร์ 
เคมีอุตสาหกรรม 

University of Reading
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2549 
2541 
2539 

10 10 
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 ท่ี ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

17 นางสริน ศรีปรางค์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .ด.  
วท.ม.  
 
กศ .บ.  

เภสัชศาสตร ์
เคมีอินทรีย์ 
 
เคม ี
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพิษณุโลก 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

 

2549 
2533 

 
2526 

10 10 

18 นางสุกัญญา รอส 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
วท .ม.  
 
วท .บ.  

Bio-Materials 
ปิโตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เคมีอุตสาหกรรม 

Aston University 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

United Kingdom 
ไทย 

 
ไทย 

2555 
2544 

 
2540 

10 10 

19 นางสาวสุรัตน์ บุญผ่อง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร .ด.  
วท.ม.   
กศ .บ.  

เคม ี
เคมีอินทรีย์ 
เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพิษณุโลก 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2550 
2530 
2527 

10 10 

20 นางอรวรรณ กฤตสุนันทก์ุล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

ปร.ด.  
วท.ม. 
วท.บ.     

เคมี  
เคมี  
เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2548 
2540 
2537 

10 10 

21 นางสาวอญัชลี สิริกุลขจร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .ด.  
วท .ม.  
วท.บ. 

เคม ี
เคม ี
เคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2545 
2542 

10 10 

22 Filip Kielar 
 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ Ph.D. 
M.Sc. 
 

Chemistry 
Organic Chemistry 

Durham University 
Institute of Chemical 
Technology  

United Kingdom 
Czeck Republic 

 

2551 
2547 

10 10 
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 ท่ี ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

23 นางสาวจุฑาทพิย์ นมะหุต 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
วท .ม.  
วท .บ.  

Metallurgg And 
Materials 
เคม ี
เคมีอุตสาหกรรม 

University of 
Birmingham 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

United Kingdom 
 

ไทย 
ไทย 

2548 
 

2540 
2538 

10 10 

24 นางสาวดวงดาว จันทร์เนย อาจารย์ ปร .ด.  
วท .บ.  

เคม ี
เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

2558 
2552 

 

10 10 

25 นายนิมิตร ศรีปรางค์ 
 

อาจารย์ Ph.D.  
วท .ม.  
วท .บ.  

Inorganic Chemistry 
เคม ี
เคม ี

University of Leeds  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร์ 

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2541 
2530 
2528 

10 10 

26 นางสาวบุษบา บุญเซ่ง อาจารย์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemistry 
เคม ี
เคม ี

University of Bristol 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2559 
2552 
2550 

10 10 

27 นายรตนนท์ โชติมา อาจารย์ Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Chemistry 
เคม ี
เคม ี

University of Bristol 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2556 
2551 
2549 

10 10 

28 นางสาวศรารัตน์ มหาศรานนท ์
 

อาจารย์ Ph.D.  
วท .ม.  
 
วท .บ.  

Material Science 
เคมีอุตสาหกรรม 
 
เคมีอุตสาหกรรม 

University of Bradford 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยี       
พระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

United Kingdom 
ไทย 

 
ไทย 

2555 
2544 

 
2538 

10 10 
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 ท่ี ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

29* นางสาวสายรุ้ง อวยพรกชกร 
 

อาจารย์ Ph.D.  
วท .ม.  
 
วท .บ.  

Chemistry 
เคมวีิเคราะห์และ     
เคมีอนินทรีย์ประยุกต ์
เคม ี

University of Aberdeen 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

United Kingdom 
ไทย 

 
ไทย 

2552 
2540 

 
2537 

10 10 

30* นางสาวหน่ึงฤทัย สุพรม อาจารย์ วท.ด. 
วท.บ. 

เภสัชศาสตร ์
เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2555 
2550 

10 10 

31 นายอนุสรณ์ วรสิงห ์
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
วท.ม.           
วท .บ.  

Organic Chemistry 
 
เคมีอินทรีย์ 
เคม ี

Tokyo Metropolitan 
University   
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

Japan 
 

ไทย 
ไทย 

2542 
 

2538 
2530 

10 10 

32 นางอัจฉรา อิ่มค า พุฒค า 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
วท .ม.  
วท .บ.  

Chemistry 
 
เคม ี
เคม ี

University of Newcastle 
upon Type 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

United Kingdom 
 

ไทย 
ไทย 

2554 
 

2545 
2542 

10 10 

33 นายอุทัย วิชัย 
 

อาจารย์ Ph.D.  
 
M.S. 
 
วท .บ.  

Chemistry 
 
Chemistry 
 
เคม ี

University of Alabama 
 
University of Alabama 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

United States of 
America 

United States of 
America 

ไทย 

2545 
 

2539 
 

2537 

10 10 

34 Gareth Ross 
 

อาจารย์ Ph.D. 
B.Sc. 

Polymer Chemistry 
Chemistry (Hons) 

Aston University 
Aston University 

United Kingdom 
United Kingdom 

2552 
2547 

10 10 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 เชิญอาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานเอกชนแต่ละภาคการศึกษาตามความ
เหมาะสม 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  ไม่มี 

4.1.มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  - 
4.2 ช่วงเวลา 
  - 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  - 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางเคมีโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาควบคุมดูแล และเสนอเป็นรายงาน

โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
    1) มีทักษะและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการสร้างงานวิจัย มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและใช้
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 

    2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการสืบค้น คัดกรอง และรวบรวมข้อมูล เพ่ือการ
ประมวลผล แปลความหมายได้อย่างถูกต้อง สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์ผลงานวิชาการ
และบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอความรู้ใหม่ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน และแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 3) มีทักษะและความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานวิจัย ประยุกต์งานวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหา
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในศาสตร์ด้านเคมี 

 นอกจากนี้ ในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ส่งผลให้นิสิตตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการท าวิจัย ซึ่งเกิดจากความมีวินัยในทั้งการเรียน การท าวิจัยและความรับผิดชอบต่อ
ตัวเอง นิสิตมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาวิชาการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้า
อย่างสม่ าเสมอ นิสิตสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือนร่วมกลุ่มวิจัย
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นิสิตทุกคนในสาขาวิชาเคมี จะถูกก าหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ นิสิตได้พัฒนาทักษะในการสื่อสาร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้และน าเสนอผลงาน ซึ่งก่อนจบการศึกษานิสิตทุกคนต้อง
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เขียนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 12 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาควิชาและหลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือให้นิสิตเข้าใจถึง
กระบวนการเรียนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี การวางแผนการศึกษา การท าวิทยานิพนธ์ แนวทาง
ปฏิบัติ และข้อก าหนดต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการจบการศึกษา โดยนิสิตทุกคนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเคมีจะ
รับทราบหัวข้อวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาต้น ชั้นปีที่  1 และในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่  1 นิสิตลงทะ เบียนวิทยานิพนธ์และ
ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตด าเนินเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5.6. กระบวนการประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการด าเนินการในการประเมินผลการท าวิจัยของนิสิตระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ของหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.6.1 นิสิตลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
5.6.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
5.6.3 ก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
5.6.4 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
5.6.5 อนุมัติให้ท าวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
5.6.6 ด าเนินการวิจัย 
5.6.7 เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
5.6.8 สอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบที่แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
5.6.9 ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
5.6.10 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งนี้ นิสิตจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 

  



43 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพในการเป็นนักวิจัย
และพัฒนา 

สอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพท่ีดีของนักเคมีในการเป็นนักวิจัยและ
พัฒนา เน้นการน าเสนอทางด้านวิชาการเคมี โดยสอดแทรก
เข้าไปในรายวิชาสัมมนา รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย วิทยานิพนธ์
และการน าเสนอในรายวิชาต่างๆ 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ปลูกฝังการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น 
- มีการสอดแทรกเรื่องความขยัน อดทน มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงาน ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองต่อวิทยาการใหม่ๆ และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นิสิตสามารถท างานทางเคมีและ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงเมื่อนิสิตจบการศึกษา 
- สอดแทรกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี โดยมอบหมายให้เป็น
ผู้น ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในภาควิชาฯ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพรวมถึงข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับวิชาชีพทาง
เคมี 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เนื่องจากสาขาวิชาเคมีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน
ของตนเองและสังคม นิสิตต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกและ
กระตุ้นสิ่งต่อไปนี้ เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา    
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในระดับปริญญาโท ได้แก่ 
 (1) ตระหนักในคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ การเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย 
การตรงต่อเวลา และการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้ สามารถ
จัดล าดับความส าคัญในเรื่องต่างๆ ได้ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สอดแทรกแนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ท าการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย มีจิต

สาธารณะ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีม
และแก้ไขข้อขัดแย้ง สามารถจัดล าดับความส าคัญในเรื่องต่างๆ ได้ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึก
ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผู้อ่ืน เน้นให้นิสิตต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลเสมอใน
กรณีท่ีน าผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการท ารายงานหรืองานวิจัยของตน  
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   - ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
   - ประเมินจากความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   - ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   - ประเมินจากการสุ่มตรวจการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 
 

2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นิสิตต้องมีความรู้เกี่ยวกับเคมีและความรู้นั้นต้องเป็นสิ่งที่นิสิตต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบวิชาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาเคมีอย่าง
ถ่องแท้ 

 (2) มีความรู้ในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศ  

 (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิชาการทางเคมีในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 (4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เก่ียวข้องทางเคมี 
 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของ

แต่ละวิชา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า เรียนรู้และท าความเข้าใจประเด็นต่างๆ ด้วยตนเอง เน้นให้
ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริง ในกระบวนการเรียนการสอน  มอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
การฝึกฝนทักษะให้รู้จักคิดวางแผนการทดลองวิจัย วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีการพัฒนาค้นหา
ความรู้และการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ แล้วน ามาเสนอเพ่ือ
สร้างทักษะในการน าเสนอ การอภิปรายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้เรียน   
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 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้โดยค านึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียน และความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาโดยอาจใช้ การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ น าเสนอโดย
การบรรยาย การท ารายงาน การแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายโดยใช้องค์ความรู้ทางเคมี เป็นต้น 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ เช่น 
  (1) การทดสอบย่อย 
   (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 
  (4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 

ดังนั้น นิสิตจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาเคมี ในขณะที่ท าการสอน อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เกิดความเข้าใจที่มา
และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดของตนเองด้วย นิสิตต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการ
สอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

 (1) สามารถวางแผนและด าเนินการวิจัยด้านเคมีอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ 
 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ทางเคมี 
 (2) การอภิปรายกลุ่ม 
 (3) ให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 
 (4) โจทย์การบ้านและการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาร่วมกับการค้นคว้าองค์
ความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเพิม่เติม เพื่อวางแผนและด าเนินการวิจัยด้านเคมีอย่างเป็นระบบ รวมถึง
การสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ แล้วน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อหน้า
ชั้นเรียน ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผู้สอนต้องสอดแทรกและปลูกฝังสิ่งต่างๆ ระหว่างที่สอนในรายวิชาเพ่ือให้นิสิตมีคุณสมบัติ
ต่างๆ ดังนี้ 

 (1) สามารถสื่อสารทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
ดีและมีประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการท างานเป็นทีมทั้งในบทบาทของผู้น าและ
บทบาทของผู้ร่วมองค์กร 

 (3) มีความรับผิดชอบด้านการกระท าของตนเอง ต่อส่วนรวมและสังคม 
 (4) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้ 

 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีแนวคิดเชิงบวกและสนับสนุนในการท างาน
เป็นทีมทั้งในบทบาทของผู้น าหรือผู้ร่วมทีม 
  (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
  (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรกับบุคคลทั่วไป 
 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ในกระบวนการเรียนการสอนและประกอบอาชีพทางด้านสาขาเคมี มีความเกี่ยวข้องกับ
ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทางสถิติ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนั้น ในการเรียนการสอน อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปนี้ ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นิสิตไปเรียน
วิชาที่เก่ียวข้องทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
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 (1) มีทักษะในการสื่อสารเชิงวิชาการ  ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ น าเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
 (2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรมเฉพาะทางเพ่ือสืบค้นข้อมูลทั้งจาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศท้ังในและต่างประเทศ 
 (3) มีทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 
และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม วิธีการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ทาง
เคมีในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งการจัดท ารายงานหรือวิทยานิพนธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
  การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอนและการวิจัย โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้านหลัก ซึ่งแยกเป็นความรับผิดชอบ
หลักและความรับผิดชอบรอง เป็นดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ การเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การ
ตรงต่อเวลา และการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.2 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้ สามารถ
จัดล าดับความส าคัญในเรื่องต่างๆ ได้ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาเคมีอย่าง   
ถ่องแท้ 

 2.2 มีความรู้ในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศ  
 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิชาการทางเคมีในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 2.4 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางเคมี 
 
 3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถวางแผนและด าเนินการวิจัยด้านเคมีอย่างเป็นระบบ 
 3.2 สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ 
 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพ 
 4.2 สามารถให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการท างานเป็นทีมทั้งในบทบาทของผู้น าและ
บทบาทของผู้ร่วมองค์กร 
 4.3 มีความรับผิดชอบด้านการกระท าของตนเอง ต่อส่วนรวมและสังคม 
 4.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้ 
 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการสื่อสารเชิงวิชาการ  ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดความรู้ 
น าเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
 5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรมเฉพาะทางเพ่ือสืบค้นข้อมูลทั้งจาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศท้ังในและต่างประเทศ 
 5.3 มีทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
256511 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

               

256522 เคมีอินทรยี์เชิงฟิสิกส ์                
256524 ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติและการสังเคราะห์                
256528 การประยุกต์ใช้โลหะแทรนซิชันในอินทรีย์
สังเคราะห ์

               

256529 เคมีชีวอินทรีย์                 
256533 เคมโีคออร์ดิเนชันข้ันสูงและการหา
เอกลักษณ ์

               

256534 เคมีอนินทรยี์สถานะของแข็ง                
256538 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย ์                
256539 การถ่ายภาพเชิงโมเลกุล                
256542 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง                
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รายวิชา 

1. 
คุณ
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1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
256543 เคมีควอนตมัและโครงสร้างโมเลกุล                
256544 อุณหพลศาสตร์เคม ี                 
256545 จลนพลศาสตร์เคม ี                
256547 เคมีคอลลอยด์และพื้นผวิ                
256548 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีเชงิฟิสิกส ์                
256549 เคมีกายภาพเชิงแสงขั้นสงู                
256552 การวิเคราะหโ์ครงสร้างและสมบัติทางเคมี                 
256554 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า                  
256555 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห ์                
256556 เครื่องมือทางเทคนิคสเปกโทรสโกปีขั้นสูง                
256557 เทคนิคการเตรยีมและการแยกสารตัวอย่าง
เพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี        

               

256558 โครมาโทกราฟีข้ันสูง                
256562 นาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้กับ
วัสดุศาสตร ์
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รายวิชา 
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1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
256563 เคมีออร์แกโนเมทลัลิกและตัวเร่งปฏิกริิยา                
256564 เทคนิคการเตรยีมข้อเสนองานวิจัยต้นฉบับ                
256571 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอินทรีย ์                
256572 เคมีอนุมลูอิสระขั้นสูงของสารประกอบ
อินทรีย์เคม ี

               

256574 การสังเคราะห์แบบอสมมาตร                
256575 การออกแบบและพัฒนายา                
256576 การใช้ประโยชน์จากวัตถดุิบทางเคมี
อินทรีย์ 

               

256577 การเร่งปฏิกิริยาเคมโีดยกลไกทางชีวภาพ 
และเคมีสะอาด 

               

256581 หัวข้อเลือกเฉพาะทางเคมีวิเคราะห ์                
256582 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม                
256585 สถิตสิ าหรับเคมีวเิคราะห ์                
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รายวิชา 
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คุณ

ธร
รม

 จ
ริย

ธร
รม

 

2.
 ค

วา
มร

ู้ 

3. 
ทัก

ษะ
ทา

งป
ัญ

ญ
า 

4.
 ท

ักษ
ะค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์
ระ

หว่
าง

บุค
คล

แล
ะค

วา
ม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

5.
 ท

ักษ
ะก

าร
วิเ

คร
าะ

ห์เ
ชิง

ตัว
เล

ขก
าร

สื่อ
สา

ร 
แล

ะก
าร

ใช
้เท

คโ
นโ

ลย
ีสา

รส
นเ

ทศ
 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
256591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2                 
256592 วิทยานิพนธ ์2 แผน ก แบบ ก 2                 
256593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2                 
256594 สัมมนา                
277543* การจัดการของเสียและน้ าเสียใน
อุตสาหกรรม 

               

277551* เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์                

 
 หมายเหตุ: *ได้เทียบเคียงผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนรู้ของ วท.ม. (เคมี) แล้ว 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่งมี
การใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยแบ่ง
การก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับ
ขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น  ความหมาย        ค่าล าดับขั้น 
A    ดีเยี่ยม (excellent)  4.00 
B+   ดีมาก (very good)  3.50 
B    ดี (good)   3.00 
C+   ดีพอใช้ (fairy good)  2.50 
C    พอใช้ (fair)   2.00 
D+   อ่อน (poor)   1.50 
D    อ่อนมาก (very poor)  1.00 
F    ตก (failed)   0.00 

 
1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้   

อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
S    เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
U    ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
W    การถอนรายวิชา (withdrawn) 

 
1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
I    การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) 
P    การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 

 
 รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี นิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
 รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับ  
หน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ.3 โดยมีจ านวนรายวิชาที่ท าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์จ านวนอย่างน้อย 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ซึ่งทางหลักกสูตรด าเนินการ
จัดการทวนสอบกับทางนิสิต โดยมีอาจารย์ท่านอ่ืนที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ทวนสอบ เป็นผู้
ทวนสอบฯ (ใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือการท าแบบประเมิน) เพ่ือประเมินการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  

2.1.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมภาควิชาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ได้รับแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ 

2.1.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 4 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

2.1.4 การประเมินโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามจากนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษาถึงระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ของหลักสูตร ความพร้อมของสิ่งแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ านวยต่อการเรียนและ
การวิจัย 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ส ารวจภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต โดยส่งแบบสอบถามไปยังมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
จบการศึกษา เพ่ือประมวลข้อมูลด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ 
ความมั่นใจ ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมิน ความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.4 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่ เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.5 สอบถามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟัง 
7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 มีระบบอาจารย์พีเ่ลี้ยงที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัย ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด้านการ
สอนและวิจัยแก่อาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การท าวิจัยระยะสั้น ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยการบริหารหลักสูตร ตามวงจร TQF (มคอ. 2–มคอ. 7) หลักสูตรมีปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
ที่มุ่งให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาเคมี  

ทั้งนี้ได้มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท างานร่วมกับฝ่ายวิชาการของภาควิชา
และ กรรมการวิชาการประจ าคณะให้ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบ ทวิภาค แผน ก 
แบบ ก 2 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยเป็นหน่วยกิตการท าวิทยานิพนธ์       
12 หน่วยกิต มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 34 คน โดย
มีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร วางแผน การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์
ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการก ากับมาตรฐาน หลักสูตรตามเป้าหมายการด าเนินการและการประเมินผล แสดงดัง
ตาราง 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนิสิตสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเคมี 
2. กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ 
การแก้ไขปัญหา มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ
ที่ทันสมัย 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
หรือระดับชาติ(หากมีการ
ก าหนด) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้
นิสิตได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัย
ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ทางด้านเคมี 
 5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปริญญาเอก
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ และมี
จ านวน คณาจารย์ประจ าไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

1. หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ ก าหนด มีความ
ทันสมัย และมีการปรับปรุง 
สม่ าเสมอ 
2. จ านวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติและวิชา เรียนที่มี
แนวทางให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้า 
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
3. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และ บันทึกกิจกรรม 
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต 
5. จ านวนและรายชื่อ 
คณาจารย์ประจ า หลักสูตร 
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพัฒนา
อบรมของอาจารย์ 
6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบ ด้วย
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
ทุกๆ ปี 
7. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกทุกๆ 4 ปี 
8. ประเมินผล โดยอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร มหาบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาหรือนิสิตชั้นปี
สุดท้ายทุกๆ ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 6. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและร่วม มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย ที่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
7. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้น าในทางวิชาการ และหรือ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี 
9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนิสิต 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการประเมินของ
คณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของ
การบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมหาบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาหรือนิสิตชั้นปี
สุดท้าย 
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2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิต 

หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเคมีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกปีการศึกษา 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบัณฑิต ในทุกปี
การศึกษา 

2.3 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของนิสิตภายใน 1 

ปี หรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตสาขาวิชาเคมีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกปีการศึกษา 

2.4 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรมีการรวบรวมผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่

อย่าง ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา การเผยแพร่ผลงานของนิสิตโดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับเข้า  
 ก าหนดระบบการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

โดยมีเกณฑ์รายละเอียดดังนี้ 
 1. รับนิสิตที่จบปริญญาตรีสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับกรรมการประจ าหลักสูตร

และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปัจจุบัน
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นคราวๆ ไป (รายละเอียด แจ้งไว้ในภาคผนวก) 

 2. รับนิสิตจากการรับและเทียบโอนหน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับและเทียบโอนหน่วย
กิตให้กับนิสิตที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรมหาบัณฑิตเคมี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 3. ก่อนเปิดรับนิสิตกองบริการการศึกษาจะท าการสอบถามจ านวนที่ต้องการรับตามแผนการ
ศึกษามายังหลักสูตร หลักสูตรจะท าการยืนยันจ านวนนิสิตต้องการรับในแต่ละปีการศึกษา จากนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครเมื่อมีนิสิตสนใจสมัคร มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบสมัคร ใบผลการศึกษา 
และ ประวัติของนิสิตมายังภาควิชาและหลักสูตร จากนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดประชุมเพ่ือ
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พิจารณาใบสมัคร ใบผลกการศึกษา และประวัติของนิสิต และแจ้งผลการพิจารณาผ่านภาควิชาไปยัง
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและระหว่างการศึกษา 
 หลักสูตรเคมีได้วางระบบในการดูแล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่

ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือชี้แจงด้านการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของหลักสูตรก่อนเข้าเรี ยน การ
วางแผนการศึกษาของนิสิตตลอดหลักสูตร การเลือกรายวิชาเลือก การเลือกหัวข้อ วิทยานิพนธ์ การท า
วิจัย และปัญหาอ่ืนๆของนิสิต และการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษา 
นอกจากนี้ หลักสูตรร่วมกับภาควิชา และคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย และการให้ความรู้
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 

3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
         หลักสูตรก าหนดระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิทยานิพนธ์แก่

บัณฑิตศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาทั้งหมดของแผนการ
ศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

      3.3.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกท่านมีตารางเวลาให้นิสิตเข้าพบอย่างชัดเจนอย่างน้อย 

1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2) ทุกภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการรายงานผลเกี่ยวกับปัญหาในด้านต่างๆ 

(ถ้ามี) ของนิสิตมายังภาควิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง ผ่านกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดโดยภาควิชา และ
ภาควิชาส่งปัญหาเหล่านั้นมายังหลักสูตรผ่านประธานหลักสูตร 
 3) หลักสูตรท าการประชุม เมื่อได้รับปัญหาหรือเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานของภาคการศึกษานั้นๆ และน าผลการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมภาควิชาต่อไป 

3.3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านมีตารางเวลาให้นิสิตเข้าพบอย่างชัดเจน อย่างน้อย 

1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัย และปรึกษาหารือถึงแนวทางแก้ปัญหา และ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท าวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ แล้วยังเป็นแนวทางในการฝึกฝนและพัฒนานิสิตเพ่ือ
เสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2) ทุกสิ้นภาคการศึกษานิสิต (นิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทุกคน) ต้องน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ในรูปแบบปากเปล่า และท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

 3) มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการอบรมกระบวนการท าวิจัย การสืบค้น
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา/วิจัย การเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ และการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งได้มีการ
จัดการอบรมโดยบัณฑิตวิทยาลัยและส านักหอสมุด 

 4) มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ 
ระดับชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากภาควิชา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการการวิจัยด้านต่างๆ คณะหรือ
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มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เช่น นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศมาให้ความรู้และแนะแนวทางในการท าวิจัย 

 5) หลักสูตรประชุมสรุปปัญหา/อุปสรรคในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตและหาแนวทางใน
การแก้ไข/ด าเนินการส าหรับภาคการศึกษาถัดไป 

3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการควบคุม ติดตาม การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาของ
นิสิตที่มีต่อ หลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

3.5 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 หลักสูตรเคมีได้ร่วมกับภาควิชาเคมีจัดให้มีโครงการเคมีสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการพบปะพูดคุย
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับฟังปัญหา/ข้อร้องเรียนของนิสิตนอกจากนี้
นิสิตทุกชั้นปีจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งมีการก าหนดวัน/เวลา ให้นิสิตเข้าพบได้สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง เพ่ือรับฟังปัญหา/ข้อร้องเรียนของนิสิต อีกทั้งยังมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ/
ร่วมกลุ่ม ระหว่างอาจารย์ และนิสิต เพ่ือการกระจายข่าว และการรับฟังปัญหา หรือนิสิตสามารถส่งข้อ
ร้องเรียนส่งผ่านภาควิชามายังอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เช่นกัน หากมีข้อร้องเรียน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะจัดให้มีการประชุม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาให้กับนิสิต โดยการแก้ปัญหาจะมีการ
ส่งต่อปัญหาเพ่ือแก้ไขเป็นล าดับขั้นต่อไป ตามความรุนแรงของปัญหา คือ 
 - การแก้ปัญหาผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ/หรือ 
 - การแก้ปัญหาผ่านที่ประชุมของภาควิชา และ/หรือ 
 - การแก้ปัญหาผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการในระดับคณะที่เกี่ยวข้อง เช่นที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ หรือประชุมคณะกรรมการวิจัยเป็นต้น และ/หรือ 
 - การแก้ปัญหาผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
4. อาจารย ์
 คณะวิทยาศาสตร์มีแผนอัตราก าลังบุคลากรระยะ 5 ปี ซึ่งจัดท าทุก 5 ปี โดยพิจารณาจากค่า 
FTES ของทุกภาควิชา โดยแสดงถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนผู้เกษียณในแต่ละปี จ านวนที่ต้องการ
ทดแทนในแต่ละปี เพ่ือส่งให้ภาควิชาทราบถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ละปีตาม 
กระบวนการคัดสรรของแต่ละภาควิชา โดยการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาควิชาและสาขา (หลักสูตร)  
 4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
           ภาควิชาเคมี ได้มีการก าหนดแผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี ของภาควิชา ตามเกณฑ์การค านวณ
สัดส่วน จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า และได้น าเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย ทุกปี ทั้งนี้ 

1. การคัดเลือกอาจารย์ใหม่จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาและสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. ของมหาวิทยาลัย ก าหนด  

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยยอมรับ คือ  
1) TOEFL (IBT) 2) IELTS Academic และ 3) ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่
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มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL (IBT) หรือ IELTS ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในกรณี ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในประเทศ หากส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่จ าเป็นต้องมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

3. ในกรณีอาจารย์ใหม่ที่จะมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ คือ มี
ผลงาน ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย และมีเงื่อนไข พิเศษกรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบปริญญาเอก อนุโลมให้มี ผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้นภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณะจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของนิสิต และเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษา
ไว้เพ่ือใช้ส าหรับพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทั้งในเรื่องวิชาการ และการบริหารหลักสูตร ผ่านการให้
ข่าวสารการจัดประชุมวิชาการ/การอบรมต่างๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรมการบริหาร และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดท าหลักสูตร และเพ่ือการบริหารหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรมีระบบในการส่งเสริมพัฒนา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ทั้งในเรื่อง ทุนวิจัย เพ่ือให้มีการจัดท าผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
 4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพดี เพ่ือมุ่งให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาประสบการณ์การ
เรียนรู้แก่นิสิต นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง มีการออกแบบหลักสูตร การควบคุม การก ากับการจัดท ารายวิชา การวาง
ระบบผู้สอน และกระบวน การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียนการก ากับให้มี
การประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการ ประเมินที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีผล
การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรมีระบบการควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้ อหาที่ทันสมัยอย่าง
สม่ าเสมอ 
 2. หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนโดยพิจารณาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก และ
มีระบบ การทดแทนอัตราก าลังของอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยการจัดผู้สอนเป็นทีม ระหว่าง
อาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่ นอกจากนี้หลักสูตรยังพิจารณาผู้สอนโดยค านึงถึงความช านาญในเนื้อหา
ทีส่อนผลงานวิจัยและ/หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ และก าหนดให้ทุกรายวิชามีผู้สอน
ไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อการบริหารและการจัดการรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการบูรณาการกับ 
ศาสตร์อื่นได ้และในการก าหนดวิชาเลือกนั้น ประธานหลักสูตรจะแจ้งให้นิสิตทุกคนทราบว่ามีรายวิชาใด
ที่สามารถเรียนได้ และให้นิสิตลงชื่อว่าต้องการให้เปิดวิชาใดบ้าง หรืออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ได้
พูดคุยกับนิสิตและขอให้เปิดรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะน ามาแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ โดยผ่ านหัวหน้า
สาขาวิชา 
 4. หลักสูตรก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ และทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 5. หลักสูตรมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 - ผู้สอน จัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF ตามกรอบเวลาที่
ก าหนด 
 - ภาควิชารายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 - คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณส าหรับซื้อและซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนทุกปีงบประมาณ โดยอาจารย์ทุกคนสามารถแจ้งรายการซื้อหรือซ่อมแซมได้โดยตรงที่ภาควิชา 
หรือผ่านประธานสาขา/ประธานหลักสูตร และภาควิชาจะน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อหลักสูตรจากทั้งอาจารย์ และนิสิต ทุกปี
การศึกษาเช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีส่วนร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ
ในการจัดสรรงบประมาณของภาควิชาเพ่ือซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การปรับปรุง
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ตามความต้องการส าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตร ในโครงการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชาเคมีทุกปีงบประมาณ 
เพ่ือท าการประเมินการจัดซื้อว่าแต่ละรายการมีความเหมาะสมและจ าเป็นมากน้อยเพียงใด  นอกจากนี้ 
เมื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและการ
ท าวิจัย กรรมการบริหารหลักสูตรก็ได้มีส่วนร่วมในการเสนอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรรวมไปถึงในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้สอน และนิสิตทุกคนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
เพ่ือท าการจัดซื้อเข้าห้องสมุด นอกจากนี้ หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากทั้งอาจารย์และนิสิต เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่าง
น้อยตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (สกอ.) 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
2561 2562 2563 2564 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

x x x x 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

x x x x 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมิน ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 
7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และ
จะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
7.2  ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 

 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ. 2 
จะถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายโดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

 
ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ ระดับ นานาชาติ หรือบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 25 
 

2 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 
3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้าน

คุณธรรมและ จริยธรรม รวมไปถึงจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน เต็ม 5.0 

4 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านการ
คิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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 7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

2561 2562 2563 
1 รอ้ยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาค

ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
35 40  

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 20  

3 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

40 50  

4 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์  30  
5 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา   1 
6 จ านวน start-up/ entrepreneurship    1 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

 2  

8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน 

  1 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ  
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้

สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนิสิตปริญญาโท วท.ม. เคมี ทุกชั้นปี 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดรายภาคการศึกษา ปีการศึกษาและสิ้นสุดรอบ
การศึกษาโดยการจัดท าโครงการประเมินหลักสูตรประจ าปีงบประมาณทุกปี 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าคณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการ
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพ่ือ
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการ
ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 


