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ช่ือมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี 
 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัส    25410191100175 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Chemistry 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Chemistry) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.บ. (เคมี) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Chemistry) 
3. วิชาเอก    - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกติ  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   
   หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 
   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
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5.3 ภาษาที่ใช ้  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนิสิตไทย 
   รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
   รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
   อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2559 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 6/2558  
  วันท่ี  22  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 2/2559   
  วันท่ี  16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561                                                                                
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 หรือเอกชนท่ีท างานทางด้านวิทยาศาสตร์และเคมี 
8.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  
8.3  ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเคมี 
8.4  อาจารย์และบุคลากรในสายงานวิทยาศาสตร์และเคมี 

 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 (1)  นางวาร ีเนื่องจ านงค์     เลขประจ าตัวประชาชน  3-2001-0007X-XX-X   
  ปร.ด. (อินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532 
  วท.ม. (อินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526 
  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2524  
  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

 (2)  นางสาวจอมใจ สุกใส เลขประจ าตัวประชาชน  3-2001-0096X-XX-X  
  วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
  วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545 
  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (3)  นายสมศักด์ิ ศิริไชย     เลขประจ าตัวประชาชน  3-9599-0013X-XX-X 
  Ph.D. (Analytical Chemistry) University of London, UK พ.ศ. 2544 
  วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2536 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (4)  นายเอกรัฐ ศรีสุข     เลขประจ าตัวประชาชน  5-1006-9903X-XX-X 
  Ph.D. (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2547 
  วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 
  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 (5)  นางสาวสุชญา ผ่องใส     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1602-0001X-XX-X 
  Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Bristol, UK พ.ศ. 2544 
  วท.ม. (เคมีฟิสิกัล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537  
  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานท่ีต้ัง  
 นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่ ...................................... 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี11 (พ.ศ. 2555 - 2559 ) ท่ีได้ประมวลไว้ในวิสัยทัศน์ท่ีว่า “ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” มี 3 พันธกิจได้แก่การพัฒนาฐานการผลิตและบริการการสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์การสร้างฐานการผลิตให้
เข้มแข็งสมดุลอย่างสร้างสรรค์การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการผลิตการค้าการลงทุนการพัฒนา
คุณภาพคนท้ังความรู้คู่คุณธรรมเป็นองค์รวมท่ีแสดงถึงแนวทางนโยบายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
และได้ก าหนดนโยบายในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ต่อบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์อยู่ในสัดส่วน 60 ต่อ 
40 ประกอบกับนโยบายปี พ.ศ. 2554 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เน้นการส่งเสริมเร่งรัด
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศรวมท้ังการสร้างความ
ตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้และยัง
รวมถึงการท่ีประชาคมอาเซียนจะถือก าเนิดขึ้นปี 2558 นั้น ประเทศไทยจะได้ประโยชน์คือ ได้เข้าไปอยู่ใน
ตลาดเศรษฐกิจท่ีมีผู้บริโภคมากกว่า 590 ล้านคน มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศ
ไทยจะกลายเป็นแหล่งลงทุนท่ีน่าสนใจ เพราะมีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของประชาคม สินค้าท่ีผลิต
ในประเทศไทยสามารถส่งออกกระจายไปยังอีก 9 ประเทศได้เป็นอย่างดี รวมท้ังการส่งสินค้าไปขาย
ภายในประเทศไทยเอง นอกจากการค้าขายสินค้าแล้วการได้งานท าของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาท่ีเป็นท่ี
ต้องการของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนก็จะเกิดขึ้นได้ดีไม่แตกต่างกัน การพัฒนาด้านก าลังคนเพื่อ
รองรับการเติบโตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นส่ิงสาคัญ มหาวิทยาลัยบูรพามีท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้ นท่ี
ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งจัดเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเข้มแข็งของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เช่น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมขนาดย่อมอีกมากมาย ดังนั้นบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาเคมี จาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่าง
สอดคล้องกับบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไม่แต่เฉพาะภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเท่านั้น ท้ังนี้ยังมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนท่ีมี
ขนาดใหญ่อย่างมีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การอพยพย้ายถิ่นของประชากรหลังการเปิดตลาดเสรีอาเซียนจะท าให้เกิดการการ

ผสมผสานวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมท้ังการส่ือสารด้วยภาษาสากลท่ีจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เพิ่มพูนความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนของทุกภูมิภาค ทักษะทางด้านภาษาสากลเมื่อผนวกเข้ากับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้อย่างอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม เช่น การบริโภคเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประชาชน จึงท าให้เกิด
อุตสาหกรรมท่ีต้องผลิตสินค้าจ านวนมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีใหญ่ขึ้นนี้ และอาจมี
มลพิษที่มาจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ ท้ังนี้อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท าให้ต้องมีการควบคุมการผลิต 
การใช้สารเคมีในการผลิตและการจัดการท้ิงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วอย่างถูกต้อง  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเหล่านี้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท าให้ความต้องการบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาขาวิชาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เคมี วัสดุ
ชนิดใหม่ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์และการเกษตร วัสดุศาสตร์จ านวนมาก เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมี
จ านวนนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นรวมถึง
เข้าใจในผลกระทบทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อสังคม และตระหนักถึงการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ค านึงการตอบสนองความต้องการเหล่านี้โดย 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองการผลิตบัณทิตท่ีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล และมีมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  

- เพิ่มเติมรายวิชาท่ีจ าเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในระบบการค้าเสรี 

- จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงหลักสูตร 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานและมีความสามารถในการ

ท างานท าวิจัย เพื่อรองรับต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมี
ความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม บนพื้นฐานของ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเคมี จึงมีหน้าท่ีผลิต
บัณฑิตด้านเคมีท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ    
บูรณาการกับสาขาวิชาการอื่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม 
การวิจัย และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

กลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไปจัดให้นิสิตเรียนท่ีคณะท่ีช านาญการสอนวิชาเหล่านั้นในมหาวิทยาลัย 
บูรพา และกลุ่มรายวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านท่ีไม่ใช่วิชาเคมี จัดให้นิสิตเรียนกับภาควิชาท่ีสอนวิชาเหล่านั้น
โดยตรง ในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
เปิดสอนรายวิชาแกนให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 8 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาจุลซีววิทยา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ 
บางรายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้กับให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
คณะสหเวชศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ และคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาท่ีนิสิตสามารถเรียนเป็น 
วิชาเลือกเสรีได้ ดังต่อไปนี้  
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รหัส ชื่อวิชา สอนใหก้ับหลักสตูร 

30310159 เคมี 1  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์) 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เฉพาะสาขาวิชาการสอนทางด้าน 
  วิทยาศาสตร์) 

30310259 เคมี 2     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์) 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เฉพาะสาขาวิชาการสอนทางด้าน 
  วิทยาศาสตร์) 

30310359 ปฏิบัติการเคมี - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์) 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เฉพาะสาขาวิชาการสอนทางด้าน 
  วิทยาศาสตร์) 

30310559 เคมีท่ัวไป - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต    
30310659 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต    
30310759 เคมีพื้นฐาน - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา)  

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  

30310859 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา)  
- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  

30311159 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล ทุกหลักสูตร (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
30322059 เคมีอินทรีย์ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา 

  จุลชีววิทยา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

30322159 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา 
  จุลชีววิทยา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

30322259 เคมีอินทรีย์ 1 - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 

30322359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 

30322459 เคมีอินทรีย์ 2 - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
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รหัส ชื่อวิชา สอนใหก้ับหลักสตูร 
30322559 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
30323059 เคมีฟิสิกัล - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
30323159 เคมีฟิสิกัล - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  การอาหาร 
30323259 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  การอาหาร 
30324059 ปฏิบัติการคุณภาพ

วิเคราะห์เคมีอนินทรีย์ 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 

30324159 เคมีอนินทรีย์ 1 - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
30324259 เคมีอนินทรีย์ 2 - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
30325059 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา 

  จุลชีววิทยา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การอาหาร 

30325159 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
พื้นฐาน 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา 
  จุลชีววิทยา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การอาหาร 

30333459 เคมีฟิสิกัลส าหรับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

30333559 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล
พื้นฐาน 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

1. ภาควิชาเคมีและกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงาน วางแผนร่วมกับอาจารย์ซึ่งเป็น
ตัวแทนของภาควิชาและคณะอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีบางรายวิชา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรเหล่านี้ 

2. มีการวางแผนก าหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยภาควิชาจัดให้มีผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อ
ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน 

3. กรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยให้ผู้ประสานงาน
สาขาด าเนินการจัดผู้สอนตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับรายวิชานั้น ๆ 

4. ก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้นิสิตบรรลุผลการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

5. การก าหนดผู้สอนในรายวิชาท่ีสอนให้ หลักสูตรอื่น ๆ ต้องผ่านความเห็นชอบของภาควิชาเคมี 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

-ปรัชญา- 
 สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 

-ความส าคัญ- 
 วิชาเคมีเป็นรากฐานท่ีส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีการพัฒนาไปตลอดเวลา การ
ผลิตนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชานี้จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังทางด้าน การศึกษา การวิจัย 
และอุตสาหกรรม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

-เหตุผลในการปรับปรุง- 
 เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน 
มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้มีความทันสมัย 
ตามผลการประเมินของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 อาจารย์ผู้สอน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทุก 5 ปี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ ปรับวิชา
ชีวเคมีจากวิชาเอกเลือกเป็นวิชาบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  ท าให้จ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นเพราะหลักสูตรยังคงจ านวนหน่วย
กิตวิชาเอกเลือกไว้เพี่อเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเลือกท่ีมีเนื้อหาทันสมัยได้ตามความจ าเป็นและ
ความถนัดของผู้เรียน 
 

-วัตถุประสงค์- 
1. เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศ หลักสูตรมุ่งหวังผลิตบัณฑิตใหไ้ด้งานท าในภาครัฐและเอกชน ตามวุฒิ วท.บ. เคมี 
และศึกษาต่อในสาขาเคมี หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีสมรรถณะดังนี ้
2.1 มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  และน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
2.2 มีความรู้ในศาสตร์ทางเคมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี และสามารถน า

ความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรใฝุรู้และสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในส่ือสาร
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริม
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 

 
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาและกิจกรรม 
 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
4. พัฒนากระบวนการทวนสอบ 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
ระบบอาจารย์ปรึกษาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ 

3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ผลการประกันคุณภาพหลักสูตร 

แผนการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผล
ของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร การวิจัย และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์
ผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะ
การสอน การวิจัย และการ
ประเมินผลตามผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่
มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค 
  ระบบไตรภาค 
  ระบบจตุรภาค 
  ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน  ภาค ภาคละ   สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)  ไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็น

โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ  
2.3.2 ระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกับระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ท าให้นิสิตมีปัญหาในการปรับตัวในการเรียน  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดให้มีการสอนเสริมก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัด “โครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนป ี1 ส าหรับนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา 

2.4.2 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้ค าแนะน าแก่นิสิตอย่างใกล้ชิดท้ังด้านการ
เรียนและการปรับตัวกับส่ิงแวดล้อมใหม่  
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนรับเข้า  ปีท่ี 1 80 80 80 80 80 

ปีท่ี 2 - 80 80 80 80 
ปีท่ี 3 - - 80 80 80 
ปีท่ี 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

             หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 3,076 3,150 3,308 3,473 3,647 
2. งบด าเนินการ 5,693 6,529 6,529 6,529 6,529 
3. งบลงทุน 938 938 938 938 938 
4. งบเงินอุดหนุน 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 

รวม 12,362 13,272 13,430 13,595 13,769 
 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อื่น ๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  134  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30     หน่วยกิต 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร    12     หน่วยกิต 
1.2)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต  
       บัณฑิตบูรพา         4     หน่วยกิต 
1.3)  กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ 
       ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม       7     หน่วยกิต 
1.4)  กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   4     หน่วยกิต 
1.5)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     3     หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า       98     หน่วยกิต 
2.1)  หมวดวิชาแกน    27     หน่วยกิต 
2.2)  หมวดวิชาเอก           ไม่น้อยกว่า 71     หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบังคับ     61      หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  10      หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า        6      หน่วยกิต 
 

 
3.1.3 รายวิชา 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต 
 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร   12  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 

 ภาษาอังกฤษบังคับ   9  หน่วยกิต  
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
 English for Communication  
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (3-0-6) 
 Collegiate English  
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  3 (3-0-6) 
 English Writing for Communication  
 

 ภาษาอื่น ๆ     3  หน่วยกิต 
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
 Thai Language Skills for Communication 
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 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา    4  หน่วยกิต 
30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล  2 (2-0-4) 
 Marine Science  
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 2 (2-0-4) 
 Life Skill and Adolescent Health  
 

 1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    7  หน่วยกิต 
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 Economics of Everyday Life 
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 2 (2-0-4) 
 Volunteer Spirit for Social Development 
77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
 ASEAN Living through Culture 
 

 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์     4  หน่วยกิต 
30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 2 (2-0-4) 
 Contemporary Scientific Innovation 
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์  2 (2-0-4) 
   Arts and Creativity 

 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     3  หน่วยกิต 
 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 3 (2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   98  หน่วยกิต 
 

 2.1) หมวดวิชาแกน    27  หน่วยกิต 
30211159 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
 Calculus I 
30211259 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
 Calculus II 
30310159 เคมี 1 3 (3-0-6) 
 Chemistry I 
30310259 เคมี 2  3 (3-0-6) 
 Chemistry II 
30310359 ปฏิบัติการเคมี 1 (0-3-1) 
 Chemistry Laboratory 
30610059 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3 (3-0-6) 
 General Biology I 
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30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1 (0-3-1) 
 General Biology Laboratory I 
30810059 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 
 Physics I 
30810159 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 
 Physics II 
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 1 1 (0-3-1) 
 Introductory Physics Laboratory I 
31220159 สถิติเบ้ืองต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Elementary Statistics for Science 
 
 2.2) หมวดวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า  71  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบังคับ     61  หน่วยกิต  
30320059 คณิตศาสตร์ส าหรับเคมี 3 (3-0-6) 
 Mathematics for Chemistry 
30320159 ความปลอดภัยทางเคมี 2 (2-0-4) 
 Chemical Safety 
30322259 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
30322359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-1) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
30322459 เคมีอินทรีย์ 2 3 (3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
30322559 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 (0-3-1) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
30323359 เคมีฟิสิกัล 1 3 (3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
30324059 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์ 1 (0-3-1) 
 Qualitative Inorganic Analysis Laboratory 
30324159 เคมีอนินทรีย์ 1 3 (3-0-6) 
 Inorganic Chemistry I 
30324259 เคมีอนินทรีย์ 2 3 (3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
30325259 เคมีวิเคราะห์ 3 (3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
30325359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (0-6-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
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30330059 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี 2 (1-2-3) 
 Chemical Information Technology 
30332159 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์  3 (3-0-6) 
 Spectroscopy of Organic Compounds 
30332259 เคมีอินทรีย์ 3 3 (3-0-6) 
 Organic Chemistry III 
30333059 เคมีฟิสิกัล 2 3 (3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
30333159 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 1 (0-3-1) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
30333259 เคมีฟิสิกัล 3 3 (3-0-6) 
 Physical Chemistry III 
30333359 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 1 (0-3-1) 
 Physical Chemistry Laboratory II 
30334059 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 (0-3-1) 
 Inorganic Chemistry Laboratory 
30334159 เคมีอนินทรีย์ 3 3 (3-0-6) 
 Inorganic Chemistry III 
30335159 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 2 (2-0-4) 
 Instrumental Analysis I 
30335259 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2  2 (2-0-4) 
 Instrumnetal Analysis II 
30335359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 (0-6-2) 
 Instrumental Analytical Chemistry Laboratory 
31620159 ชีวเคมีท่ัวไป 3 (3-0-6) 
 General Biochemistry 
31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป 1 (0-3-1) 
 General Biochemistry Laboratory 
30349159 สัมมนาเคมี 1 (0-2-1) 
 Chemistry Seminar 
30349259 โครงงานเคมี 2 (0-4-2) 
 Chemistry Project 

หมวดวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 

กลุ่มสหวิทยาการ   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 
30337159 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมี 2 (1-2-3) 
 Computer for Chemistry 
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30343059 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
 Nanoscience and Nanotechnology 
30344159 เคมีชีวอนินทรีย์ 2 (2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry 
30347459 เคมีพอลิเมอร์ 2 (2-0-4) 
 Polymer Chemistry 
30347559 เคมีส่ิงแวดล้อม 2 (2-0-4) 
 Environmental Chemistry 
30347859 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2 (2-0-4) 
 Polymer Technology 

กลุ่มที่ไม่ใช่สหวิทยาการ   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
30335459 การแยกเชิงเคมี 2 (2-0-4) 
 Chemical Separations 
30340059 หัวข้อทันสมัยในวิชาเคมี 2 (2-0-4) 
 Current Topics in Chemistry 
30342159 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 2 (2-0-4) 
 Natural Products 
30342259 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2 (2-0-4) 
 Organic Synthesis 
30342359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 1 (0-3-1) 
 Organic Chemistry Laboratory III 
30343159 เซลล์แสงอาทิตย์ 2 (2-0-4) 
 Solar Cell 
30343259 เคมีพื้นผิว 2 (2-0-4) 
 Surface Chemistry 
30343359 เคมีคอลลอยด์ 2 (2-0-4) 
 Colloid Chemistry 
30343459 เคมีควอนตัม 2 (2-0-4) 
 Quantum Chemistry 
30343559 เคมีเชิงค านวณ 3 (2-2-5) 
 Computational Chemistry 
30343659 จลนศาสตร์เคมีและพลศาสตร์โมเลกุล 2 (2-0-4) 
 Chemical Kinetics and Molecular Dynamics 
30343759 การออกแบบโมเลกุลยา 3 (2-2-5) 
 Molecular Drug Design 
30344059 เคมีเกี่ยวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก 2 (2-0-4) 
 Organometallic Chemistry 
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30344259 เคมีนิวเคลียร์ 2 (2-0-4) 
 Nuclear Chemistry 
30344359 เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสง 2 (2-0-4) 
 Chemical Optical Sensor 
30344459 การเร่งปฏิกิริยาเชิงอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
 Industrial Catalysis 
30344559 เคมีวัสดุอนินทรีย์ 2 (2-0-4) 
 Inorganic Materials Chemistry 
30345159 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยไมโครชิฟ 2 (2-0-4) 
 Chemical Analysis on Microchip 
30345259 โครมาโทกราฟีของการแยกเชิงไฟฟูา 2 (2-0-4) 
 Electroseparation Chromatography 
30345359 ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห์ 2 (2-0-4) 
 Automation in Analytical Chemistry 
30345659 เทคโนโลยีของไหลจุลภาคส าหรับเคมีวิเคราะห์ 2 (2-0-4) 
 Microfluidic Technology for Analytical Chemistry 
30347659 เคมียา 2 (2-0-4) 
 Medicinal Chemistry 
30347959 เทคโนโลยียาง 2 (2-0-4) 
 Rubber Technology 
30348159 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
 Industrial Chemical Processes 
30348359 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2 (2-0-4) 
 Petroleum and Petrochemistry 
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-3-1) 
 Pre-cooperative Education 
30349559 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
 Co-operative Education 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  

 เลขรหัส 3 หลักแรก  หมายถึง รหัสของหน่วยงาน  
 เลขรหัส  303  หมายถึง  สาขาวิชาเคมี 
 เลขรหัสหลักที่ 4  หมายถึง ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
 เลขรหัสหลักที ่5  หมายถึง กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
 เลข  0 และ 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐาน  
 เลข  2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 
 เลข  3 หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีฟิสิกัล 
 เลข  4 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์ 
 เลข  5 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 
 เลข  7 และ 8 หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์ 
 เลข  9 หมายถึง  วิชาสัมมนาและโครงงาน  
 เลขรหัสหลักที ่6  หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8  หมายถึง ปีท่ีสร้างรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ในแต่ละภาคเรียน ของ

ปีการศึกษา  ดังนี้ 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 

30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Contemporary Scientific Innovation 

2 (2-0-4) 

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 2 (2-0-4) 
Life Skill and Adolescent Health 

2 (2-0-4) 

99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 

30211159 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

3 (3-0-6) 

30310159 เคมี 1  
Chemistry I 

3 (3-0-6) 

30610059 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
General Biology I 

3 (3-0-6) 

30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1  
General Biology Laboratory I 

1 (0-3-1) 

30810059 ฟิสิกส์ 1 
Physics I 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 

40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 
Volunteer Spirit for Social Development 

2 (2-0-4) 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English  

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 

30211259 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3 (3-0-6) 

30310259 เคมี 2  
Chemistry II 

3 (3-0-6) 

30310359 ปฏิบัติการเคมี  
Chemistry Laboratory 

1 (0-3-1) 

30810159 ฟิสิกส์ 2  
Physics II 

3 (3-0-6) 

30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 1  
Introductory Physics Laboratory I 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 19 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์  
Arts and Creativity 

2 (2-0-4) 

77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
ผ่านวัฒนธรรม 
ASEAN Living through Culture 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 

30320059 คณิตศาสตร์ส าหรับเคมี 
Mathematics for Chemistry 

3 (3-0-6) 

30322259 เคมีอินทรีย์ 1 
Organic Chemistry I  

3 (3-0-6) 

30322359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
Organic Chemistry Laboratory I  

1 (0-3-1) 

30324059 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์ 
Qualitative Inorganic Analysis Laboratory 

1 (0-3-1) 

30325259 เคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry 

3 (3-0-6) 

31220159 สถิติเบ้ืองต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Elementary Statistics for Science 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 19 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 

22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai Language Skills for Communication 

3 (3-0-6) 

25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 

30320159 ความปลอดภัยทางเคมี 
Chemical Safety  

2 (2-0-4) 

30322459 เคมีอินทรีย์ 2 
Organic Chemistry II  

3 (3-0-6) 

30323359 เคมีฟิสิกัล 1 
Physical Chemistry I  

3 (3-0-6) 

30324159 เคมีอนินทรีย์ 1 
Inorganic Chemistry I  

3 (3-0-6) 

30325359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry Laboratory 

2 (0-6-2) 

30335159 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 
Instrumental Analysis I  

2 (2-0-4) 

รวม (Total) 20 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 
30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

Marine Science 
2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 

31620159 ชีวเคมีท่ัวไป 
General Biochemistry 

3 (3-0-6) 

31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป 
General Biochemistry Laboratory 

1 (0-3-1) 

30322559 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  
Organic Chemistry Laboratory II 

1 (0-3-1) 

30324259 เคมีอนินทรีย์ 2  
Inorganic Chemistry II 

3 (3-0-6) 

30332159 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 
Spectroscopy of Organic Compounds 

3 (3-0-6) 

30333059 เคมีฟิสิกัล 2 
Physical Chemistry II 

3 (3-0-6) 

30333159 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 
Physical Chemistry Laboratory I 

1 (0-3-1) 

30335259 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 
Instrumental Analysis II 

2 (2-0-4) 

รวม (Total)   19 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English Writing for Communication 
3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 

30330059 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี 
Chemical Information Technology 

2 (1-2-3) 

30332259 เคมีอินทรีย์ 3 
Organic Chemistry III 

3 (3-0-6) 

30333259 เคมีฟิสิกัล 3 
Physical Chemistry III 

3 (3-0-6) 

30333359 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 
Physical Chemistry Laboratory II 

1 (0-3-1) 

30334059 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 
Inorganic Chemistry Laboratory 

1 (0-3-1) 

30334159 เคมีอนินทรีย์ 3 
Inorganic Chemistry III 

3 (3-0-6) 

30335359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 
Instrumental Analytical Chemistry Laboratory 

2 (0-6-2) 

30130159* เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-cooperative Education 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 19 
 
* เฉพาะนิสิตที่จะเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ปี 4 ภาคการศึกษาต้น
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 

30349159 สัมมนาเคมี 
Chemistry Seminar 

1 (0-2-1) 

303XXX59* วิชาเอกเลือก 
Major Elective 

6 

วิชาเลือกเสร ี
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 
6 

รวม (Total) 13 
 
* เฉพาะนิสิตที่เลอืกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ให้ลงเรียนวิชา 30349559 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 

30349259 โครงงานเคมี 
Chemistry Project 

2 (0-4-2) 

303XXX59 วิชาเอกเลือก  
Major Elective 

4 

รวม (Total) 6 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

(1)  นางวารี เนื่องจ านงค์     เลขประจ าตัวประชาชน  3-2001-0007X-XX-X 
 ปร.ด. (อินทรียเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532 
 วท.ม. (อินทรียเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526 
 วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2524  

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
303222 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6) 
303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 (0-3-1) 
303429 หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2 (2-0-4) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30322259 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6) 
30322559 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 (0-3-1) 
30340059 หัวข้อทันสมัยในวิชาเคมี 2 (2-0-4) 

 
 

(2)  นางสาวจอมใจ สุกใส เลขประจ าตัวประชาชน  3-2001-0096X-XX-X  
 วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
303101 เคมี 1 3 (3-0-6) 
303242 เคมีอนินทรีย์ 2 3 (3-0-6) 
303341 เคมีอนินทรีย์ 3  3 (3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30310159 เคมี 1 3 (3-0-6) 
30334159 เคมีอนินทรีย์ 3 3 (3-0-6) 
30344059 เคมีเกี่ยวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก 2 (2-0-4) 
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(3)  นายสมศักด์ิ ศิริไชย     เลขประจ าตัวประชาชน  3-9599-0013X-XX-X 
 Ph.D. (Analytical Chemistry) University of London, UK พ.ศ. 2544 
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2536 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
303252 เคมีวิเคราะห์ 1 3 (3-0-6) 
303352 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 (0-6-2) 
303371 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมี 2 (1-2-3) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30325259 เคมีวิเคราะห์  3 (3-0-6) 
30335159 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 2 (2-0-4) 
30335259 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 2 (2-0-4) 

 
 

(4)  นายเอกรัฐ ศรีสุข     เลขประจ าตัวประชาชน  5-1006-9903X-XX-X 
 Ph.D. (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2547 
 วท.ม. (เคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 
 วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ    (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
303224 เคมีอินทรีย์ 2 3 (3-0-6) 
303373 เอกสารทางเคมีและระเบียบวิธีวิจัย  2 (1-2-3) 
303476 เคมียา 2 (2-0-4) 

        ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30322559 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 (0-3-1) 
30330059 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี 2 (1-2-3) 
30347659 เคมียา 2 (2-0-4) 
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(5)  นางสาวสุชญา ผ่องใส     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1602-0001X-XX-X  
 Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Bristol, UK พ.ศ. 2544 
 วท.ม. (เคมีฟิสิกัล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537  
 วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
303101 เคมี 1 3 (3-0-6) 
303330 เคมีฟิสิกัล 2 3 (3-0-6) 
303331 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 1 (0-3-1) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30323359 เคมีฟิสิกัล 1 3 (3-0-6) 
30333059 เคมีฟิสิกัล 2 3 (3-0-6) 
30343759 การออกแบบโมเลกุลยา 3 (2-2-5) 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 (1)  นางสาวการะเกด เทศศรี เลขประจ าตัวประชาชน  3-2501-0013X-XX-X  

คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemistry) University of Oxford, UK พ.ศ. 2553 
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (2)  นายขจัดภัย ทิพยผ่อง      เลขประจ าตัวประชาชน  3-1005-0017X-XX-X 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Pharmarceutical Science) Chiba University, Japan พ.ศ. 2554  
 วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2528   
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (3)  นางสาวจงกลณี จงอร่ามเรือง เลขประจ าตัวประชาชน  3-2097-0005X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemistry) University of Tasmania, Australia พ.ศ. 2545 
 วท.ม. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535  
 วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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 (4)  นายจเร จรัสจรูญพงศ์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-8498-0007X-XX-X  
คุณวุฒิ  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (5)  นางสาวชุลีพร พุฒนวล เลขประจ าตัวประชาชน  3-1002-0018X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Delaware, USA พ.ศ. 2545 
 วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2525 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   -ไม่มี- 

 (6)  นายณัฐพงษ์ ศรีสุข เลขประจ าตัวประชาชน  3-2402-0024X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemistry) University of Georgia, USA พ.ศ. 2547 
 M.Sc. (Chemistry) University of Maine, USA พ.ศ. 2543 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   -ไม่มี- 

 (7)  นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ เลขประจ าตัวประชาชน  3-1199-0011X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Bristol, UK พ.ศ. 2552 
 วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์ หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (8)  นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค เลขประจ าตัวประชาชน  3-2499-0037X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Polymer Science and Technology) Loughborough University, UK 
 พ.ศ. 2543 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
 วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 พ.ศ. 2535 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (9)  นางสาวนภา ต้ังเตรียมจิตม่ัน เลขประจ าตัวประชาชน  3-1018-0016X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Analytical Chemistry) Monash University, Australia พ.ศ. 2550 
 M.Sc. (Analytical Chemistry) Brock University, Canada พ.ศ. 2541 
 วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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 (10)  นายนรวิชญ์ ไกรนรา เลขประจ าตัวประชาชน  3-8007-0001X-XX-X  
คุณวุฒิ  วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 
 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (11)  นายนวศิษฏ์ รักษ์บ ารุง เลขประจ าตัวประชาชน  3-2099-0006X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemistry) Liverpool John Moores University, UK พ.ศ. 2546 
 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538 
 วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2535 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (12)  นางสาวประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-1001-0093X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Organic Catalysis) Seton Hall University, USA พ.ศ. 2535 
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2522 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (13)  นางปิยะพร ณ หนองคาย เลขประจ าตัวประชาชน  5-4712-0001X-XX-X  
คุณวุฒิ  ปร.ด. (ปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (14)  นางสาวพรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-2003-0013X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Materials Science and Engineering) Pennsylvania State University, 
 USA พ.ศ. 2550 
 วท.ม. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539  
 วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (15)  นายภูมิพัฒน์ ภาชนะ เลขประจ าตัวประชาชน  3-1014-0046X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Fundamental Geochemistry and Application) University of Paris 7  
 (Denis Diderot), France พ.ศ. 2547 

D.E.A (Fundamental Geochemistry and Application) University of Paris 7 
(Denis Diderot), France พ.ศ. 2540 

 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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 (16)  นางสาวยุภาพร สมีน้อย เลขประจ าตัวประชาชน  3-4010-0058X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Analytical Chemistry), Colorado State University, USA พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2548 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (17)  นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง เลขประจ าตัวประชาชน  4-1017-0003X-XX-X  
คุณวุฒิ  D.Agr.Sc. (Organic Chemistry), Nagoya University, Japan พ.ศ. 2542 
 วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (18)  นางสาววรรณภา บุญวานิช เลขประจ าตัวประชาชน  3-1024-0035X-XX-X  
คุณวุฒิ  วท.ม. (เคมีฟิสิกัล) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   -ไม่มี- 

 (19)  นางศศิธร ม่ันเจริญ เลขประจ าตัวประชาชน  3-2499-0020X-XX-X  
คุณวุฒิ  ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 
 วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (20)  นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-1006-0176X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management)  
 Asian Institute of Technology พ.ศ. 2549 
 M.Sc. (Analytical Chemistry) Brock University, Canada พ.ศ. 2542 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2526 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (21)  นางสุปราณี แก้วภิรมย์ เลขประจ าตัวประชาชน  3-4699-0029X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Polymer Science and Technology) University of Manchester Institute  
 of Science and Technology, UK พ.ศ. 2545 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540  
 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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 (22)  นายอนันต์ อธพิรชัย เลขประจ าตัวประชาชน  5-1401-0000X-XX-X  
คุณวุฒิ  ปร.ด. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2549 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (23)  นางอภิญญา นวคุณ เลขประจ าตัวประชาชน  3-2404-0012X-XX-X  
คุณวุฒิ  D.Sc. (Earth and Planetary Sciences) Tokyo Institute of Technology, Japan  
 พ.ศ. 2548 
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
 วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (24)  นางสาวอุทัยวรรณ ศิริอ่อน เลขประจ าตัวประชาชน  3-1803-0012X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2552 
 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (25)  นางสาวอุบลลักษณ์ รัตนศักด์ิ เลขประจ าตัวประชาชน  3-5013-0012X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemical Engineering) University of Birmingham, UK พ.ศ. 2548 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542 
 วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (26)  นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา เลขประจ าตัวประชาชน  3-1015-0077X-XX-X  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Theoretical Chemistry) Universidade do Porto, Portugal พ.ศ. 2549 
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  
 วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
  อาจารย์ที่แต่งต้ังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ  
 พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  จัดให้มีการฝึกงานในหน่วยงานท่ีภาควิชาจัดหาให้ จ านวนไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง โดยไม่นับ
หน่วยกิต ใหเ้ป็นไปตามความสมัครใจของนิสิต และมีการประเมินผลจากหน่วยงานท่ีรับฝึกงาน หรือ เลือก
เรียนวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีท่ี 4 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม นิสิตมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
งานในสถานประกอบการ 
 

4.2 ช่วงเวลา  ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม  
หรือ ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีท่ี 4 ส าหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ฝึกงานจ านวนไม่นอ้ยกว่า 200 ช่ัวโมง  
หรือไม่น้อยกว่า 4 เดือนส าหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ก าหนดหัวข้อและท าโครงงานภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลงาน และส่งภาคนิพนธ ์

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ    เอกสารแนบหมายเลข 1 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ เอกสารแนบหมายเลข 3 
5.3 ช่วงเวลา  ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของนิสิตช้ันปีท่ี 4 ในวันจันทร์ ถึง วัน

ศุกร์ ตามเวลาท าการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
5.4 จ านวนหน่วยกิต   2 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 ประชาสัมพันธ์แนวทางงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเคมีต่อนิสิต 
 5.5.2 การเลือกโครงงาน ท าได้ 2 แบบ ตามความสมัครใจของนิสิต ดังนี้ 
      แบบที่ 1 

1) ในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น นิสิตปี 4 ทุกคน เข้าพบอาจารย์อย่างน้อย 
3 ท่าน เพื่อปรึกษาการหาหัวข้อโครงงานเคมี ตามแบบฟอร์มท่ีภาควิชาเคมี
ก าหนด 

2) ให้นิสิตแจ้งภาควิชาเคมีว่า มีความประสงค์ท าโครงงานเคมีกับอาจารย์ท่านใด 
3) อาจารย์พิจารณารับนิสิต ตามจ านวนท่ีผ่านการประชุมของภาควิชาเคมี 
4) ภาควิชาเคมีประกาศหัวข้อโครงงาน รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต 

 แบบที่ 2 
1) นิสิตท่ีได้เกรดเฉล่ียรายวิชาเอกบังคับของวิชาเคมีสาขาท่ีสนใจ เท่ากับหรือ

มากกว่า C+ ได้สิทธิเลือกสาขานั้นในการท าโครงงานเคมี 
2) อาจารย์พิจารณารับนิสิต ตามจ านวนท่ีผ่านการประชุมภาควิชา 
3) นิสิตไม่มีสิทธิดังกล่าว ให้ท าตามแบบท่ี 1 
4) ภาควิชาเคมีประกาศหัวข้อโครงงาน รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต 

5.5.3 เมื่อเริ่มภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 4 นิสิตส่งหัวข้อโครงงานเคมี ต่อภาควิชา
เคมี และน าเสนอเค้าโครงในท่ีประชุมนิสิตช้ันปีท่ี 3 และ 4  
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงงานเคมี โดยหัวหน้าภาควิชาเคมี นิสิต และอาจารย์ท่ี

ปรึกษา ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบโครงงานเคมี นิสิตส่งรูปเล่มให้คณะกรรมการสอบ
พิจารณา ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ ด าเนินการเสนอผลงานและภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน และกรรมการเป็นผู้ประเมินค่าระดับตามก าหนด ส่งผลการสอบและรูปเล่มภาคนิพนธ์ 
ภายใน 3 สัปดาห์ หลังการสอบ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1.  บัณฑิตมีความสามารถในการคิด สร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิจัย และแก้โจทย์ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ท้ังทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติการ 

1.  มีการท าโครงงานเคมี เพื่อเป็นการฝึกทักษะ
ในการค้นคว้า และแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
ด้วยตนเอง รวมถึงมีการน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในวิชาชีพ 

2.  บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ ความช านาญ 
ทางด้านเทคนิคและการใช้เครื่องมือวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  มีการฝึกท าปฏิบัติการเคมีโดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือท่ีทันสมัย และเปิดโอกาศให้นิสิตไป
ฝึกประสพการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นิสิตมีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

3.  บัณฑิตมีความสามารถพิเศษในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังในส่วนของงาน
พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์
เฉพาะด้าน มีความสามารถทางการส่ือสาร
โดยใช้ภาษาต่างประเทศ 

3.  มีการเรียนการสอนและกิจกรรมในหลักสูตร 
เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้าน ภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเคมี 
โดยใหน้ิสิตปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.2  มีวินัย เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 
1. สอดแทรกให้นิสิตเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับเนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสิตมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักการให้การแบ่งปัน 

2.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นิสิตมีวินัย ตรงต่อเวลาใน
การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเห็นคุณค่าของผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
โดยมอบหมายให้ท างานรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม 

 
1.  ประเมินจากพฤติกรรมท่ีไม่กระท าการทุจริตในการเรียน

และการสอบ ประเมินจากความขยันอดทนรับผิดชอบใน
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ประเมินจากการเอื้อเฟื้อในการ
ท ากิจกรรมการเรียน 

2.  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของนิสิตในการ
เข้าช้ันเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการ

และทฤษฎีพื้นฐาน 
2.2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จาก

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
2.2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการ และพัฒนาความรู้ใหม่ 

 
1.  จัดการเรียนรู้หลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้

ได้สาระเนื้อหาครบของรายวิชา 
2.  จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท าปฏิบัติการและ

สามารถใช้ความรู้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
3.  ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และน าความรู้มาแก้ไขปัญหาและ

สร้างสรรค์ผลงาน 

 
1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เช่น การถามตอบ การสอบย่อย การสอบกลางภาค การ
สอบปลายภาค การท ารายงาน การสัมนา การท า
โครงงาน และการท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวชิาการ 

2.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติโดยการวิเคราะห์จากการ
ท ารายงาน การท าโครงงาน 

3.  ประเมินจากกระบวนการวางแผน การคิด การแก้ปัญหา 
และผลงาน 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  มีทักษะการแสวงหาความรู้ 

ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
1.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ ท่ีฝึกให้นิสิตได้แสวงหา

ความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด เพื่อประเมินตนเองท้ังด้านความรู้
และกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
1.  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษาด้วยวิธีการที่

หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การ
น าเสนอรายงาน ประเมินจากผลงานหรือโครงการท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.3.2  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

2.3.3  สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมีเหตุมีผลตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.  จัดการเรียนรู้โดยฝึกแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูล
อย่างรอบด้านเพื่อวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล 

3. จัดให้มีการเรียนรู้โดยการระดมสมอง เพื่อต้ังสมมุติฐาน 
ออกแบบท าการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผล โดยการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ 

2. ประเมินผลจากประสิทธิภาพของผลงาน  และความ
เหมาะสมของการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา 

3.  ประเมินจากรายงาน การน าเสนอ และการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

2.4.1  มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองท่ี
มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 

2.4.2  มีภาวะผู้น า และสามารถ
ท างานเป็นทีม 

 
 
1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
 
2. จัดการเรียน/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเป็นผู้น าและการท างาน

เป็นทีม 

 
 
1. ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของการจัด

และการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียน/การท า

กิจกรรม 

2.5  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.5.1  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 

และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
2.5.2  สามารถใช้ภาษาในการ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.  จัดการเรียนรู้ให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

วิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการเลือกใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ 
และสามารถน ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ 

 2. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน โดยส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้น าเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 
1.  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล 

และน าความรู้ไปใช้เพื่อการตอบค าถามหรือการแก้ปัญหา 
2.  ประเมินจากการน าเสนอผลงานวิชาการแบบเป็นกลุ่ม

และรายบุคคล เพื่อส่ือสารความรู้ความคิดของตนเอง 
เช่น บทความทางวิชาการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 
 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

ข้อ 18 ระบบการให้คะแนน (เอกสารแนบหมายเลข 6) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา  

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 
1) มีคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินข้อสอบให้เป็นไป

ตามเนื้อหาและวิธีการ ท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา  
2) มีคณะกรรมการหรือผู้สอนร่วม พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผล

การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา หรือการใช้ข้อสอบกลางใน
วิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียน 

3) มีการประเมินการให้คะแนน การประเมนิผลทุกรายวิชาได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมภาควิชา 

4) มีการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตผู้เรียน 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนิสิตในหลักสูตรว่าเป็นไปตามแผนการ
ศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสูตร 

2) มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่นิสิตท่ีไม่สามารถเรียนได้อย่าง
เป็นผลสัมฤทธิ์ตามแผนการศึกษา 

3) มีกระบวนการส่งเสริมผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 
4) มีการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตช้ันปีท่ี 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต เพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

1) มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 
2) มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับท้ังในและต่างประเทศ 
3) มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
4) มีการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2  ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต่ า 2.00 
3.3  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้ค าแนะน า
ต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่ 

1.2  ให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ในด้านการบริหารวิชาการของคณะ การประกันคุณภาพการศึกษา 
กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 

1.3  มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะ
สอน พร้อมท้ังมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  มหาวิทยาลัย/คณะ มีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับการสอนท่ัวไป 
และการวัดและประเมินผล 

2.1.2  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้าง
แบบทดสอบต่าง ๆ  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพฒันาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน และการผลิตและใช้ส่ือการสอน 

2.1.3  สนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
2.2.1 ภาควิชาสนับสนุนทุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ 
2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน โดยทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยหน่วยงานภายนอก  
2.2.3  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้ และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 

2. บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ บัณฑิตมีการท าหรือประกอบอาชีพอิสระ มีผลงานวิจัยของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

3. นิสิต 
มีการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแก่นิสิต มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
 

4. อาจารย์ 
มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ี

เหมาะสม โปร่งใส อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ความเช่ียวชาญทาง
สาขาวิชา มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย มีการวาง

ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพี่อความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท้ัง

ความพร้อมทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีจ านวนส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
 (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา  

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 

 
 



- 42 - 

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1)  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโต้ตอบการ
ตอบค าถาม การท ากิจกรรมในช้ันเรียน และผลการสอบ 

2)  มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการประเมิน และกลยุทธ์การสอน 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกปลายภาคการศึกษาจากนิสิต และสรุปโดย

ส านักทะเบียนและประเมินผล  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 

1)  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีท่ี 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา ในรูป
ของแบบสอบถาม 

2)  ส าหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสท่ี
เหมาะสม 

 

2.2 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานในข้อ 7 หมวด 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1)  มีการแจ้งผลการประเมินของนิสิตให้อาจารย์ประจ าวิชารับทราบเพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชาให้

ความเหน็ของการประเมิน และเสนอแผนการปรับปรุง (ถ้ามี)  
2)  มีการปรับปรุงหลักสูตรจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ 7) ตามข้อเสนอแนะ

ของกรรมการบริหารหลักสูตร 
3)  ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 

 
หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หมายเลข  3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

หมายเลข  4 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

หมายเลข  6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

หมายเลข  7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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หมายเลข  1 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร     12  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

 ภาษาอังกฤษบังคับ  9  หน่วยกิต  
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     3 (3-0-6) 
  English for Communication 
  ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา  
เพื่อใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  
  Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and 
language structure; language skills for communication in daily life 
 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย     3 (3-0-6) 
  Collegiate English 
  ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้ส่ือสารในระดับมหาวิทยาลัย 
  Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and 
language structure; strategies for English language learning; language skills for 
communication in college level 
 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    3 (3-0-6) 
  English Writing for Communication 
  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การ
เรียบเรียงท่ีเหมาะสม 
  English writing for daily-life and workplace communication using 
appropriate organizations 

 ภาษาอื่น ๆ      3  หน่วยกิต 
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
 Thai Language Skills for Communication 
 ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ท้ังในชีวิตประจ าวันและในเชิงวิชาการ 
 Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient 
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic 
purposes 
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2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา     4  หน่วยกิต 

30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2 (2-0-4) 
 Marine Science 
 ลักษณะท่ัวไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและ
มหาสมุทรทรัพยากรท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศท่ีส าคัญในทะเล 
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเล้ียง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจ าวัน
และการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน 
 General of sea and ocean, physical and chemical properties of sea and 
ocean, life and non-life marine natural resources, utilization of marine resources, marine 
ecosystem, impact of human activity, fisheries and aquaculture, marine science in 
everyday and sustainable conservation of marine natural resources 

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 2 (2-0-4) 
 Life Skill and Adolescent Health 
 ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต 
บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Definition, concept, situation and factors related to adolescent, health, 
life skill, personality, sexual health and health promotion for sexual health behavior, life 
planning based on the philosophy of sufficiency economy 

 
3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     7  หน่วยกิต 

25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 Economics of Everyday Life 
 แนวคิดและหลักการเบ้ืองต้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมท้ังทาง
จุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและ 
การธนาคาร เงินเฟูอ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
 Concepts and basic principles of economic activities in both micro and 
macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of 
production, national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, 
international trade, the concepts of economic self-sufficiency, and the application of 
economic perception on everyday life in general 
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40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 2 (2-0-4) 
 Volunteer Spirit for Social Development 
 ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ  
วงจรการด าเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้าง
นวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการท่ีดี โดยเน้นโครงการ 
ท่ีสอดคล้องกับการวางแผน การส่ือสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
 Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside the 
country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members and 
promote solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project arrangement, 
techniques to manage good projects focusing on particular projects relevant to planning, 
good communication, and continuity of volunteer spirit activity operation 
 

77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
 ASEAN Living through Culture 
 วัฒนธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี  
ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมท่ีแพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคน 
ในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  
ความตระหนักและส านึกสาธารณะในฐานะพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก 
 The importance of ASEAN culture through musics, performances, and 
literature overspreading in ASEAN and shared identities of people in ASEAN from the past 
until the present, activities related to the living of ASEAN people with awareness of good 
citizenship suitable for Thai society ASEAN society and the world society 
 

4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์      4  หน่วยกิต 

30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 2 (2-0-4) 
 Contemporary Scientific Innovation 
 หลักการและท่ีมาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ชีวิตประจ าวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว 
และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา 
 Scientific basis of discovery, invention and innovation, emphasizing on 
knowledge integration, case study analysis, creative thinking, problem solving and 
intellectual property awareness 
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77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์     2 (2-0-4) 
 Arts and Creativity 
 ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ท่ีมีต่อชีวิตและ
สังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล  
 Introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and aesthetics, 
creativity concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and creative 
work for life and society, the course offers opportunity for the students to using holistic 
thinking skill gained from their experience to improve their quality of life, and to be 
knowledgeable and visionary 
 

5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     3  หน่วยกิต 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 3 (2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และ
การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและ
จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในอนาคต 
 Information technology and communication for digital society, information 
technology and communication applications, accessing and applying data, data 
communication and computer networks, services and applications on the internet,  
internet threats and safety, information technology law and ethics, information 
technology future trends 
 

 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1) หมวดวิชาแกน     27  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

30211159 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
 Calculus I 

 ฟังก์ชันและกราฟของฟงัก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชัน การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพนัธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นต้ังฉาก ผลต่าง
เชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ าสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์
ปัญหาค่าเหมาะสมท่ีสุด  ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟงัก์ชัน
ตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการท าเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบ้ืองต้นและการประยุกต์ 
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Functions and graphs of functions;  limits and continuities of functions;  
derivatives of algebraic and transcendental functions;  applications of derivatives, 
equation of tangent and normal lines, differential and linearization, related rates, 
maximum-minimum values, curve sketching using the first and second derivatives, 
optimization problems; indefinite integrals, techniques of integration, integration by parts, 
integration of trigonometric functions, partial fractions; introduction to ordinary 
differential equations and their applications 

 

30211259 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
 Calculus II 
 บุรพวิชา:  30211159 
 Prerequisite:  30211159 

 ปริพันธ์จ ากัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขตใน
ระบบพิกัดฉาก พื้นท่ี ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นท่ีผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์
จ ากัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นท่ี ความยาวของส่วนโค้ง พื้นท่ีผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่า
ของปริพันธ์จ ากัดเขต รูปแบบยังไม่ได้ก าหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ล าดับและอนุกรม 
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยกุต์ 

 Definite integrals, fundamental theorem of calculus; applications of 
definite integrals in rectangular coordinate system, areas, volumes, arc length of curves, 
areas of surfaces of revolutions;  applications of definite integrals in polar coordinate 
system, areas, arc length of curves, areas of surfaces of revolutions; numerical 
approximations of definite integrals;  indeterminate forms and L’Hospital’s rule,  
improper integrals; sequences and series, Taylor series expansions; function of several 
variables, limits and continuities of function of several variables, partial derivatives, chain 
rule and applications 

 

30310159 เคมี 1 3 (3-0-6) 
 Chemistry I 
 ปริมาณสารสัมพันธ์  โครงสร้างของอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  แก๊ส  ของเหลว 
ของแข็ง  สารละลาย  อุณหพลศาสตร์  จลนศาสตร์เคมี 
 Stoichiometry; atomic structure; periodic table of element; chemical 
bonds; gas; liquid; solid; solution; thermodynamics; chemical kinetics 
 

30310259 เคมี 2  3 (3-0-6) 
 Chemistry II 
 บุรพวิชา:  30310159 
 Prerequisite:  30310159 



- 49 - 

 สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส  สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
เคมีไฟฟูา  ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน  เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น  สารชีวโมเลกุล 
 Chemical equilibrium; acid-base equilibrium; solubility equilibrium; 
complex formation; redox reaction; electrochemistry; representative and transition 
elements; basic organic chemistry; biomolecular compound 
 

30310359 ปฏิบัติการเคมี 1 (0-3-1) 
 Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา : 30310259 หรือเรียนพร้อมกับ 30310259 
 Prerequisite(s) or co-requisite(s) : 30310259 
 การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟูา 
กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี 
 Data analysis, chemical equilibrium, acid-base titration, buffer solution, 
electrochemistry, gas law, observing chemical reactions 
 

30610059 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3 (3-0-6) 
 General Biology I 
 หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบ 
โครงสร้าง และหน้าท่ีของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ 
นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
 Principles of biology, scientific process, chemical basis of life, cell 
organization, cell structure and function, genetics, cellular respiration, photosynthesis, 
biodiversity, classification, structure and function of plants and animals, physiology, 
evolution, ecology and behavior 
 

30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1 (0-3-1) 
 General Biology Laboratory I 
 บุรพวิชา: 31620159  หรือเรียนพร้อมกับ 31620159 
 Prerequisite or co-requisite: 31620159 
 พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทาง
พันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิตและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
                Basics on microscope, cell structure, cell division, genetic traits, tissue, 
photosynthesis and cellular respiration, classification and biodiversity, physiology, 
evolution, ecology and behavior 
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30810059 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 
 Physics I 
 โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์   เวคเตอร์   จลนศาสตร์   แรงและการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ งานและพลังงาน   การเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาค   การเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง   กลศาสตร์ของ
ไหล   การส่ัน  คล่ืนกล   อุณหภูมิและความร้อน   สมบัติเชิงความร้อนของสสาร   กฎข้อท่ีหนึ่งของอุณ
หพลศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
 The structure of physics, vectors, kinetics, force and motion, work and 
energy, the motion of particles, the motion of rigid bodies, fluid mechanics, vibrations, 
mechanical waves, temperature and heat, thermal properties of matter, the first law of 
thermodynamics, the second law of thermodynamics 
 

30810159 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 
 Physics II 
 บุรพวิชา:  30810059 
 Prerequisite:  30810059 
 ไฟฟูาสถิต  วงจรไฟฟูากระแสตรง  แม่เหล็กไฟฟูา  ไฟฟูากระแสสลับ  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา  
และแสง   แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ   ฟิสิกส์ยุคใหม่   ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 Electrostatics, direct current circuits, electromagnetism, alternating current 
circuits, electromagnetic wave and light, geometric and physical optics, modern physics, 
nuclear physics 
 

30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 1 1 (0-3-1) 
 Introductory Physics Laboratory I 
 บุรพวิชา  : 30810059 และ 30810159  หรือเรียนพร้อมกับ 30810159 
 Prerequisite(s) : 30810059 and 30810159 or co-requisite(s) : 30810159 
 การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคล่ือนท่ี งานและพลังงาน 
การเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาค การเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การส่ัน คล่ืนกล อุณหภูมิ
และความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพล
ศาสตร์ 
 Measurement of physics quantities, vectors, kinetics, force and motion, 
work and energy, the motion of particles, the motion of rigid bodies, fluid mechanics, 
vibrations, mechanical waves, temperature and heat, thermal properties of matter, the 
first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics 
 

31220159 สถิติเบ้ืองต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Elementary Statistics for Science 
 ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์
ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
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 Data, data presentations and interpretations, elementary probability, 
random variables and probability distributions of random variables, estimation and 
hypothesis testing about parameter of one and two populations, chi-square tests 
 

2.2) หมวดวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  71  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

 หมวดวิชาเอกบังคับ      61  หน่วยกิต 
30320059 คณิตศาสตร์ส าหรับเคมี 3 (3-0-6) 
 Mathematics for Chemistry 
 บุรพวิชา:  30211259 
 Prerequisite:  30211259 
 คณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาทางเคมี ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  แคลคูลัสเชิง
อนุพันธ์และเชิงอินทิกรัล  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและสอง  ฟังก์ชันพิเศษ  ปัญหาค่าไอเกนใน
รูปแบบเมทริกซ์  ทฤษฎีกลุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น 
วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 
 

 Mathematics for chemistry problems; functions of several variables, 
partial derivatives, differential and integral calculus, first and second order differential 
equations, special functions, Eigenvalue problem in matrix form, group theory, 
probability distribution, linear and nonlinear regression, introduction to numerical 
analysis 
 

30320159 ความปลอดภัยทางเคมี     2 (2-0-4) 
 Chemical Safety 
 บุรพวิชา:  30310259 
 Prerequisite:  30310259 
 ความปลอดภัยเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสารเคมี  กฎและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อุปกรณ์ปูองกันสารเคมี  การจ าแนกความเป็นพิษของสารเคมี  การจัดการกับสารเคมีท่ีเป็นพิษ และการ
จัดการของเสียจากสารเคมี 
 Basic chemical safety; safety regulations and standard; protective 
equipment; hazard identification; management of chemical hazards; chemical waste 
management 
 

30322259 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 พันธะเคมี  การเรียกชื่อสารอินทรีย์  สเตอริโอเคมี โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ 
ปฏิกิริยาเคมีและประโยชน์การน าไปใช้ของสารอินทรีย์ในกลุ่มแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคล  
แอลคีน ไดอีน แอลไคน์ อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ 
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 Chemical bonding; nomenclature; stereochemistry; structure, physical 
properties, chemical reactions and applications of organic compounds of alkane, 
cycloalkane, alkene, cycloalkene, diene, alkyne, alkyl halide, alcohol, phenol, ether, 
epoxide 
 

30322359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-1) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 บุรพวิชา:  30322259 หรือเรียนพร้อม 30322259 
 Prerequisite or co-requisite:  30322259 
 การตกผลึก  จุดหลอมเหลว  การกล่ัน  การสกัดกรดเบส  การสกัด และโครมาโทกราฟี  
สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และการทดสอบทางเคมีของหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์   
 Crystallization, melting point, distillation, acid-base extraction, extraction 
and chromatography, stereochemistry of organic compounds, and chemical tests for 
organic functional groups 
 

30322459 เคมีอินทรีย์ 2 3 (3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 บุรพวิชา:  30322259 
 Prerequisite:  30322259 
 การเรียกช่ือ  โครงสร้าง  สมบัติทางกายภาพ  ปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติกไฮโดร คาร์บอน 
อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  สารประกอบไนโตรเจน  พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลและ
โครงสร้างท่ีเกี่ยวข้อง 
 Nomenclature, structure, physical properties, and chemical reactions of 
aromatic hydrocarbon, aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, nitrogen, 
compound, polymer, biomolecule and related structures 
 

30322559 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 (0-3-1) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 บุรพวิชา:  30322459 หรือเรียนพร้อม 30322459 
 Prerequisite or co-requisite:  30322459 
 การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสกัดแยกสารอินทรีย์จากธรรมชาติ และวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบท่ีได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 Synthesis of organic compounds; separation of organic compounds from 
natural products and chemical constituents analysis of the crude extracts from natural products 
 

30323359 เคมีฟิสิกัล 1 3 (3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
 บุรพวิชา:  30310259 และ 30320059 
 Prerequisite:  30310259 and 30320059 
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 สมการชเรอดิงเงอร์  หลักการทางทฤษฎีควอนตัมและการประยุกต์ส าหรับระบบ
อย่างง่าย เช่น อนุภาคในกล่อง ตัวส่ันฮาร์มอนิก และตัวหมุนแข็งเกร็ง  โครงสร้างและสเปกตรัมของ
อะตอม  ออร์บิทัลของอะตอม  พันธะเคมี  โครงสร้างและออร์บิทัลของโมเลกุล  หลักการของสเปกโทรส
โกปีของโมเลกุล 
 Schrödinger equation; principles of quantum theory and applications for 
simple systems: particle in a box, harmonic oscillator, and rigid rotor; atomic structures 
and spectra; atomic orbitals; chemical bonds; molecular structures and orbitals; 
principles of molecular spectroscopy 
 

30324059 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์ 1 (0-3-1) 
 Qualitative Inorganic Analysis Laboratory 
 บุรพวิชา:  30310359 
 Prerequisite:  30310359 
 การวิเคราะห์ทางคุณภาพของแคทไอออนและแอนไอออนของธาตุหมู่ต่าง ๆ  
 Qualitative analysis for cations and anions  
 

30324159 เคมีอนินทรีย์ 1 3 (3-0-6) 
 Inorganic Chemistry I 
 บุรพวิชา:  30310259 
 Prerequisite:  30310259 
 โครงสร้างอะตอม สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและสัญลักษณ์เทอม พันธะเคมีและ
ทฤษฎีพันธะ เคมีของกรดและเบส โครงสร้างผลึก ของแข็งอนินทรีย์  
 Atomic structure; state of atomic energy and term symbol; chemical 
bonding and bond theory; acid-base chemistry; crystal structure; inorganic solid 
 

30324259 เคมีอนินทรีย์ 2 3 (3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
 บุรพวิชา:  30324159 
 Prerequisite:  30324159 
 เคมีโคออร์ดิเนชัน โครงสร้างและพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีพันธะ 
เวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติเชิงแม่เหล็ก กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ
โคออร์ดิเนชัน สเปกโทรสโกปีเชิงอิเล็กตรอนของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน  
 Coordination chemistry; structure and bonding of coordination 
compound, valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory, magnetic 
properties, reaction mechanism of coordination compound, electronic spectroscopy of 
coordination compound 
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30325259 เคมีวิเคราะห์ 3 (3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
 บุรพวิชา:  30310259 
 Prerequisite:  30310259 
 การเก็บตัวอย่าง  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ความแม่นและความเท่ียง  การวิเคราะห์
เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์น้ าหนัก  การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรต
แบบการเกิดสารเชิงซ้อน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ 
 Sampling; statistical data analysis; accuracy and precision; quantitative 
analysis by gravimetric analysis; acid-base titration; precipitation titration; complexometric 
titration; redox titration 
 

30325359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (0-6-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา:  30325259 หรือเรียนพร้อม 30325259 
 Prerequisites or co-requisite 30325259 
 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การ
ไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโทรโฟโตเมทรี การใช้เครื่องวัดพีเอช 
 Quantitative analysis technique; acid-base titration; precipitation titration; 
complexometric titration; redox titration; spectrophotometry; use of pH meter 
 

30330059 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี     2 (1-2-3) 
 Chemical Information Technology 
 บุรพวิชา:  30310259 
 Prerequisite:  30310259 
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี การสืบค้นข้อมูลทางเคมีจากวารสารทาง
วิชาการและฐานข้อมูล  การเขียนเอกสารอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย  การเขียนรายงานวิจัย และการน าเสนอ
ในการประชุม 
 Technology in chemical information; searching chemical information 
from journals and databases; writing references; research methodology; writing research 
projects; conferences presentation 
 

30332159 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์  3 (3-0-6) 
 Spectroscopy of Organic Compounds 
 บุรพวิชา:  30322259 
 Prerequisite:  30322259 
 หลักการและทฤษฎีของอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี  อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรสโกปีในการหาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ 
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 Principle and theory of ultraviolet spectroscopy, infrared spectroscopy, 
nuclear magnetic resonance and mass spectroscopy for the structure determination of 
organic compounds 
 

30332259 เคมีอินทรีย์ 3 3 (3-0-6) 
 Organic Chemistry III 
 บุรพวิชา:  30322459 
 Prerequisite:  30322459 
                           เคมีอินทรีย์ฟิสิกัล  การใช้ข้อมูลทางเคมีอินทรีย์ฟิสิกัลเพื่ออธิบายหรือท านายกลไกของ
ปฏิกิริยา  ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ขบวนการเคมีเกี่ยวกับแสงและ
ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้อง 
            Physical organic chemistry; the use of physical organic data for 
explanation or prediction the reaction mechanism; reaction and reaction mechanism for 
formation of organic compounds; photochemistry and related reaction 
 

30333059 เคมีฟิสิกัล 2 3 (3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
 บุรพวิชา:  30323359 
 Prerequisite:  30323359 
 สมบัติมหภาคของแก๊ส  อุณหพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลวัฏภาคและ
แผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์ สารละลาย และของผสม  อุณหพลศาสตร์ของระบบทางเคมีไฟฟูา 
 Macroscopic properties of gases; chemical thermodynamics; chemical 
equilibrium; phase equilibria and phase diagrams of pure substances, solutions, and 
mixtures; thermodynamics of electrochemical systems 
 

30333159 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 1 (0-3-1) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
 บุรพวิชา:  30333059 หรือเรียนพร้อม 30333059 
 Prerequisite or co-requisite:  30333059 
 กฎของแก๊ส  อุณหพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลวัฏภาค 
 Gas law; chemical thermodynamics; chemical equilibrium; phase 
equilibria 
 

30333259 เคมีฟิสิกัล 3 3 (3-0-6) 
 Physical Chemistry III 
 บุรพวิชา:  30333059 
 Prerequisite:  30333059 
 อุณหพลศาสตร์สถิติ  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  กระบวนการขนส่ง  อัตราและกลไกของ
ปฏิกิริยาเคมี  เคมีพื้นผิว 
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 Statistical thermodynamics; kinetic theory of gases; transport processes; 
rates and mechanisms of chemical reactions; surface chemistry 
 

30333359 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 1 (0-3-1) 
 Physical Chemistry Laboratory II 
 บุรพวิชา:  30333259 หรือเรียนพร้อม 30333259 
 Prerequisite or co-requisite:  30333259 
 เคมีเชิงค านวณ  ความหนืด  สภาพการน าไฟฟูา  อัตราและกลไกของปฏิกิริยาเคมี  
เคมีพื้นผิว 
 Computational chemistry; viscosity; conductivity; rates and mechanisms 
of chemical reactions; surface chemistry 

 

30334059 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 (0-3-1) 
 Inorganic Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา:  30324259 
 Prerequisite:  30324259 
 บุรพวิชา:  30324259 
 Prerequisite:  30324259 
 ปฏิกิริยาของธาตุทรานสิชัน  การหาสูตรสารประกอบโคออร์ดิเนชันโดยวิธีการของ 
Job อัตราส่วนโมล และวิธีหาอัตราส่วนของความชัน ค่าคงท่ีความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อน  สมบัติ
แม่เหล็กและการดูดกลืนแสงของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน  ความแรงของสนามลิแกนด์ การสังเคราะห์
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน จีโอเมตริคัลไอโซเมอร์ ลิงเกจ ไอโซเมอร์ จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาอะเควชัน                                                                     
 Reaction of transition metal ion; stoichiometric determination of 
coordination compound by Job’s method mole ratio and slope ratio method, stability 
constant of coordination complex, magnetic and UV-vis properties, ligand field strength, 
synthesis of coordination compounds; geometrical isomers; linkage isomer; kinetic study 
of aquation reaction 
 

30334159 เคมีอนินทรีย์ 3 3 (3-0-6) 
 Inorganic Chemistry III 
 บุรพวิชา:  30324259 
 Prerequisite:  30324259 
 สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม ตารางคาแรคเตอร์ สเปกโทรสโกปีการส่ัน เคมีออร์แกโนเมทัลลิก 
เคมีอนินทรีย์ชีวภาพ สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์  
 Symmetry and group theory; character table; vibrational spectroscopy; 
organometallic chemistry; bioinorganic chemistry; spectroscopy of inorganic compounds 
 
 
 
 
 



- 57 - 

30335159 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 2 (2-0-4) 
 Instrumental Analysis I 
 บุรพวิชา:  30325259 
 Prerequisite:  30325259 
 ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือส าหรับสเปกโทรเมตรรีะดับอะตอมและโมเลกุล
ครอบคลุมถึง อะตอมมิกแอพซอร์พชันสเปกโทรเมตร ี อะตอมมิกฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรเมตร ี   
อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี  อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี  ลูมิเนสเซนส์สเปกโทรเมตรี  
อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี  รามานสเปกโทรเมตรี  นิวเคลียรแ์มกเนติกส์เรโซแนนสเปกโทรสโกปี 
และแมสสเปกโทรเมตรี 
 Theory, principles, and instrumentation for atomic and molecular 
spectrometry including atomic absorption spectrometry, atomic fluorescence 
spectrometry, atomic emission spectrometry, ultraviolet-visible spectrophotometry, 
luminescence spectrometry, infrared spectrometry, Raman spectrometry, nuclear 
magnetic resonance spectroscopy, and mass spectrometry 
 

30335259 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2  2 (2-0-4) 
 Instrumnetal Analysis II 
 บุรพวิชา:  30335159 
 Prerequisite:  30335159 
 ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือส าหรับเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟูา  โพเทนชิโอเมตรี  คูลอมบ์เมตรี 
โวลแทมเมตรี  แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี  ซุปเปอร์คริทิคัลฟลูอิดโครมา
โทรกราฟี  แคปปีลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส และแคปปีลารีอิเล็กโทรโครมาโทรกราฟี 
 Theory, principles, and instrument for electroanalytical chemistry, 
potentiometry, coulometry, voltammetry, gas chromatography, high-performance liquid 
chromatography, supercritical fluid chromatography, capillary electrophoresis, and 
capillary electrochromatography 
 

30335359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 (0-6-2) 
 Instrumental Analytical Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา: 30335159 หรือ 30335259 
 Prerequisite: 30335159 or 30335259 
 ยูวี-วิสิเบ้ิลแอพซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกแอพซอร์พชันสเปกโทรสโกปี 
อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรสโกปี  อะตอมมิกฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรสโกปี  แก๊สโครมาโทกราฟี  
ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี  เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟูา  อิเล็กโทรโฟรีซีส 
 UV-Visible absorption spectroscopy; atomic absorption spectroscopy; 
atomic emission spectroscopy; atomic fluorescence spectroscopy; gas chromatography; 
high-performance liquid chromatography; electroanalytical chemistry; electrophoresis 
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31620159 ชีวเคมีท่ัวไป 3 (3-0-6) 
 General Biochemistry 
 บุรพวิชา: 30322059  หรือ 30322259 
 Prerequisite: 30322059 or 30322259 
 ชีวเคมีเบ้ืองต้น ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์  เมแทบอลิ
ซึมของชีวโมเลกุล  เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุม  กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและ
โปรตีน 
 Basic knowledge biochemistry,  characteristics, structure and function of 
biomolecules, enzymes and metabolisms of biomolecules,  integration metabolism and 
its regulation, nucleic acid and protein synthesis 
 

31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป 1 (0-3-1) 
 General Biochemistry Laboratory 
 บุรพวิชา: 31620159  หรือเรียนพร้อมกับ 31620159 
 Prerequisite or co-requisite: 31620159 
 บทน าเกี่ยวกับปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะ
มิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท 
 Introduction to general biochemistry laboratory, spectrophotometry, 
carbohydrate, lipid, amino acid, protein, enzyme, enzyme kinetics, nucleic acid, and 
carbohydrate metabolism 
 

30349159 สัมมนาเคมี 1 (0-2-1) 
 Chemistry Seminar 
 เงื่อนไข : ส าหรับนิสิตปีท่ี 4 หรือตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Condition: For fourth year students or recommendation by their advisors 
 การน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวิชาเคม ี 
 Oral presentation and discussion of published papers in chemistry  
 

30349259 โครงงานเคมี 2 (0-4-2) 
 Chemistry Project 
 เงื่อนไข: ส าหรับนิสิตปีท่ี 4 หรือตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Condition: For fourth year students or recommendation by their advisors  
 สืบค้นส่ิงตีพิมพ์ของหัวข้อท่ีน่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารและรายงาน
การวิจัย วางแผนการด าเนินงานโครงงานเคมี วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเสนอภาค
นิพนธ์ และน าเสนอผลงาน 
 Literature survey of interesting topics via information technology, 
journals and research reports, planning for chemistry project, data analysis by sciencetific 
method, submitting and presenting the project 
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 หมวดวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 

กลุ่มสหวิทยาการ   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 
30337159 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมี 2 (1-2-3) 
 Computer for Chemistry 
 บุรพวิชา:  30325259 
 Prerequisite:  30325259 
 การใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ  การประยุกตไ์มโครซอฟต์เอ็กเซลในวิชาเคมี    
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเขียนโครงสร้างโมเลกุลและสมการเคมี 
 Use of Microsoft Office; applications of Microsoft Excel in chemistry; use 
of computer program for drawing molecular structure and chemical equation 
 

30343059 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
 Nanoscience and Nanotechnology 
 บุรพวิชา:  30333259 
 Prerequisite:  30333259 
 ภาพรวมของวิทยาศาสตร์นาโน  ทฤษฎีพื้นฐานและเครื่องมือส าหรับวิทยาศาสตร์นาโน  
หัวข้อเฉพาะของนาโนเทคโนโลยี  นาโนเคมี  นาโนชีวภาพ  อุปกรณ์นาโน และนาโนอิเล็กโทรนิกส์ 
 Overview of nanoscience; fundamental theory and instruments for 
nanoscience; thematic areas of nanotechnology: nanochemistry, nanobiology, nanoscale 
devices, and nanoelectronics 
 

30344159 เคมีชีวอนินทรีย์ 2 (2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry 
 บุรพวิชา:  30334159 
 Prerequisite:  30334159 
 สารประกอบอนินทรีย์ในระบบของส่ิงมีชีวิต และอิทธิพลของสารประกอบอนินทรีย์ต่อ
ส่ิงมีชีวิต 
 Bioinorganic compounds for living system and its effect to living system 
 

30347459 เคมีพอลิเมอร์ 2 (2-0-4) 
 Polymer Chemistry 
 บุรพวิชา: 30322259 หรือ 30322459 
 Prerequisite: 30322259 or 30322459 
 ภาพรวมของพอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น 
พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่ท้ังแรดิคัล ไอออนิกและโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ สมบัติ
เชิงกลของพอลิเมอร์ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 
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 An overview of polymers; mechanisms of polymerization reactions, step-
growth polymerization, chain-growth polymerization via radical, ionic and coordination 
intermediates; copolymerization; mechanical properties of polymers; characterization; 
industrial polymers 
 

30347559 เคมีส่ิงแวดล้อม 2 (2-0-4) 
 Environmental Chemistry 
 บุรพวิชา:  30310259 
 Prerequisite:  30310259 
 มลภาวะทางน้ า อากาศ ดิน ขยะ เทคนิคการเก็บตัวอย่าง  ภาชนะบรรจุตัวอย่าง     
การรักษาสภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง  ระบบบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ         
การบ าบัดดินและการฟื้นฟู  การจัดการขยะและของเสียอันตราย  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 Water, air, soil, and solid waste pollutions; sampling technique, sample 
containers and preservation; sample analysis; wastewater treatment, air pollution 
control, soil treatment and remediation, solid waste and hazardous waste management; 
environmental impact assessment 
 

30347859 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2 (2-0-4) 
 Polymer Technology 
 บุรพวิชา:  30322259 
 Prerequisite:  30322259 
 เครื่องมือท่ีใช้ขึ้นรูปพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ พลาสติก ยาง และเส้นใย 
การผสม การขึ้นรูปโดยแม่แบบ เครื่องอัดรีด การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบช้ินงานบางโดยใช้ลูกกล้ิง การหล่อขึ้นรูป 
สารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ผสมลงในยาง เส้นใยและพลาสติก  
 Processing machinery, processing methods for polymers, plastic, rubber 
and fiber, mixing, molding, extrusion, calendering, casting; various types of additives used 
in rubber, fiber, and plastic 
 

กลุ่มที่ไม่ใช่สหวิทยาการ   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

30335459 การแยกเชิงเคมี 2 (2-0-4) 
 Chemical Separations 
 บุรพวิชา:  30325259 
 Prerequisite:  30325259 
 ทฤษฎีและหลักการของวิธีการแยก  การกล่ัน  การสกัด  การตกผลึก  การแลกเปล่ียน
ไอออน  แก๊สโครมาโทรกราฟี  ไฮเพอร์ฟอร์แมนซลิ์ควิดโครมาโทกราฟี  วิธีการแยกอื่น ๆ 
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 Theory and principle of separation method; distillation; extraction; 
crystallization; ion exchange; gas chromatography; high performance liquid 
chromatography; other separation methods 
 

30340059 หัวข้อทันสมัยในวิชาเคมี 2 (2-0-4) 
 Current Topics in Chemistry 

ทฤษฎีและเทคนิคท่ีทันสมัยในวิชาเคมี 
 Current theory and technique in chemistry 
 

30342159 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 2 (2-0-4) 
 Natural Products 
 บุรพวิชา:  30322259 
 Prerequisite:  30322259 
 สารทุติยภูมิ ชีวสังเคราะห์  การสกัด  การแยก  การท าสารให้บริสุทธิ์ และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเบ้ืองต้น 
 Secondary metabolites, biosynthesis, extraction, isolation, purification 
and basic bioactivity 
 

30342259 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2 (2-0-4) 
 Organic Synthesis 
 บุรพวิชา:  30322259 
 Prerequisite:  30322259 
 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่ส าคัญท่ีใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์  วิธีการพื้นฐานในการ
วางแผนสังเคราะห์ การออกแบบ การควบคุมวิธีการสังเคราะห์ท่ีน าไปสู่โมเลกุลเปูาหมาย 
 Important organic reactions using in organic synthesis; fundamental 
methods of synthetic planning; design, control the reaction approach to the target 
molecules 
 

30342359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 1 (0-3-1) 
 Organic Chemistry Laboratory III 
 บุรพวิชา:  30322459 หรือเรียนพร้อม 30322459 
 Prerequisite or co-requisite:  30322459 
 การสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบเคมีเขียว การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ      การ
ท าให้บริสุทธิ์  การปรับปรุงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น การ
ยืนยันโครงสร้างสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโกปี 
 Green organic synthesis, natural products isolation and purification, 
natural product modifications and bioactivity screening, structure identification of organic 
compound by spectroscopic techniques 
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30343159 เซลล์แสงอาทิตย์ 2 (2-0-4) 
 Solar Cell 
 บุรพวิชา:  30333259 
 Prerequisite:  30333259 
 หลักการของการเปล่ียนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟูา  ข้อดีและข้อจ ากัดของเทคโนโลยีของ
เซลล์แสงอาทิตย์  พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง          
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง 
 Principles of the photovoltaic conversion; advantages and limitations of 
solar cell technologies;  solar cell parameters;  dye sensitized solar cell;  thin film solar cell 
 

30343259 เคมีพื้นผิว 2 (2-0-4) 
 Surface Chemistry 
 บุรพวิชา:  30333259 
 Prerequisite:  30333259 
 สมบัติของพื้นผิว  แรงตึงผิวและการเปียกของพื้นผิว  อุณหพลศาสตร์ของการดูดซับ  
กระบวนการเรง่ปฏิกิริยาบนพื้นผิว 
 Properties of surfaces; surface tension and wetting of surfaces; 
adsorption thermodynamics; catalytic processes on surfaces 
 

30343359 เคมีคอลลอยด์ 2 (2-0-4) 
 Colloid Chemistry 
 บุรพวิชา:  30333259 
 Prerequisite:  30333259 
 ระบบคอลลอยด์  ประจุในระบบคอลลอยด์  ความเสถียรของคอลลอยด์  สารลดแรงตึงผิว  
การเกิดไมเซลล์ อิมัลชัน และไมโครอิมัลชัน 
 Colloidal systems; charge in colloidal systems; colloid stability; 
surfactants: micellization, emulsion, and microemulsion 
 

30343459 เคมีควอนตัม 2 (2-0-4) 
 Quantum Chemistry 
 บุรพวิชา:  30323359 
 Prerequisite:  30323359 
 ฟังก์ชันคล่ืนของระบบท่ีมีหลายอิเล็กตรอน วิธีการแปรค่า  วิธีการประมาณต่าง ๆ  
ทฤษฎีฮาร์ทรี-ฟอกค์  ทฤษฏีการรบกวน และทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น 
 Many-electron wave functions; variation method; approximation 
methods; Hartree-Fock theory; perturbation theory; density functional theory 
 
 
 
 
 



- 63 - 

30343559 เคมีเชิงค านวณ 3 (2-2-5) 
 Computational Chemistry 
 บุรพวิชา:  30323359 
 Prerequisite:  30323359 
 การจ าลองโมเลกุลบนคอมพิวเตอร์  การค านวณแบบจ าลองโมเลกุลโดยใช้เคมีควอนตัม  
การประยุกต์ด้านโครงสร้าง  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมี 
 Molecular modeling on computer; molecular modeling calculations 
using quantum chemistry; applications on structures properties and chemical reactions 
 

30343659 จลนศาสตร์เคมีและพลศาสตร์โมเลกุล 2 (2-0-4) 
 Chemical Kinetics and Molecular Dynamics 
 บุรพวิชา:  30333259 
 Prerequisite:  30333259 
 ทฤษฎีของอัตราปฏิกิริยา  จลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาท่ีซับซ้อน  จลนศาสตร์เคมีใน
ของเหลวและสารละลาย  พลศาสตร์โมเลกุลของปฏิกิริยาเคมี 
 Theories of reaction rates; chemical kinetics of complex reactions; 
chemical kinetics in liquid and solution; molecular dynamics of chemical reactions 
 

30343759 การออกแบบโมเลกุลยา 3 (2-2-5) 
 Molecular Drug Design 
 หลักการออกแบบโมเลกุลยาโดยวิธีทางคอมพิวเตอร์ซิมุเลชัน  การจ าลองโมเลกุลและ
การท าโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งเพื่อตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซบเตอร์ 
 Principles of molecular drug design by computer simulation method; 
molecular modeling and molecular docking for interaction investigation between drugs 
and receptor 
 

30344059 เคมีเกี่ยวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก 2 (2-0-4) 
 Organometallic Chemistry 
 บุรพวิชา:  30334159 
 Prerequisite:  30334159 
 สารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก  โครงสร้างและพันธะ  การสังเคราะห์ และการพิสูจน์
เอกลักษณ์โครงสร้าง  กลไกการเกิดปฏิกิริยา  ตัวเร่งปฏิกิริยาออร์กาโนเมตัลลิก 
 Organometallic compounds; structures and bonding, synthesis and 
structural characterization, reactions mechanism; organometallic catalysts 
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30344259 เคมีนิวเคลียร์ 2 (2-0-4) 
 Nuclear Chemistry 
 โครงสร้างอะตอมและองค์ประกอบของนิวเคลียส  การแผ่กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัว
ของสารกัมมันตรังสี  อันตรกิริยาระหว่างรงัสีนิวเคลียร์กับสสาร  การวัดปริมาณรังสี  หลักการของเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณู  อันตรายจากรังสี  การปูองกันอนัตรายจากรังสี 
 Atomic structure and basic elements of nucleus; radioactive decay and 
law of radioactive decay; interaction of radioactive with matter; measurement of nuclear 
radiation; principle of nuclear reactor; radiation hazards; radiation protection 
 

30344359 เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสง 2 (2-0-4) 
 Chemical Optical Sensor 
 บุรพวิชา:  30334159 
 Prerequisite:  30334159 
 เคมีซุปราโมเลกุลและอันตรกิริยาท่ีเกี่ยวข้องเบ้ืองต้น  รีเซบเตอร์ทางเคมีและเซนเซอร์
ทางเคมี  หลักการพื้นฐานของสเปกโทรสโกปีเชิงแสง การถ่ายเทอิเล็กตรอนในไอออนเชิงซ้อน การถา่ยเท
อิเล็กตรอนภายใน การถ่ายเทอิเล็กตรอนเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง การถ่ายเทพลังงานเรโซแนนซ์ การถ่ายเท
โปรตอนภายในโมเลกุลในสภาวะกระตุ้น  การเกิดเอกซ์ไซเมอร์  เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสงจากอนุภาคนาโน 
เทคนิคการถูกแทนท่ีของอินดิเคเตอร์ 
 Basic supramolecular chemistry and its interactions;  chemical receptors 
and chemical sensors;  basic optical spectroscopy;  electron transfer in complex ions;  
internal electron transfer, photoinduced electron transfer,  resonance energy transfer, 
excited state intramolecular proton transfer; excimer formation; chemical optical sensor 
of nanoparticles; indicator displacement assay 
 

30344459 การเร่งปฏิกิริยาเชิงอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
 Industrial Catalysis 
 บุรพวิชา:  30334159  
 Prerequisite:  30334159 
 สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา  ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา  แนวคิดการเร่งปฏิกิริยาชนิด
เอกพันธ์และวิวิธพนัธ์  การวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา  กระบวนการเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม และ
แนวทางการพัฒนาตัวเรง่ปฏิกิริยาในอนาคต 
 Properties of catalysts; classification of catalysts; concept in 
homogeneous and heterogeneous catalysis; characterization of catalysts; catalysis 
process in industry and future development in catalysis 
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30344559 เคมีวัสดุอนินทรีย์ 2 (2-0-4) 
 Inorganic Materials Chemistry 
 บุรพวิชา:  30334159  
 Prerequisite:  30334159 
 วัสดุอนินทรีย์  ประเภทของวัสดุอนินทรีย์  โครงสร้าง  สมบัติทางกายภาพและทางเคมี  
การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้าง  การใช้ประโยชน์วัสดุอนินทรีย์ 
 Inorganic materials; types of inorganic materials, structure, chemical and 
physical properties; synthesis and structural characterization; uses of inorganic materials 
 

30345159 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยไมโครชิฟ 2 (2-0-4) 
 Chemical Analysis on Microchip 
 บุรพวิชา:  30335259 
 Prerequisite:  30335259 
 เทคโนโลยีการสร้างไมโครชิฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี  การตรวจวัด และการประยุกต์ 
 Microchip fabrication for chemical analysis; detection; application 
 

30345259 โครมาโทกราฟีของการแยกเชิงไฟฟูา 2 (2-0-4) 
 Electroseparation Chromatography 
 บุรพวิชา:  30335259 
 Prerequisite:  30335259 
 ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือของแคปปิลารีโซนอิเล็กโทรฟอเรซิส  ไมเซลลาร์
อิเล็กโทรไคเนติกโครมาโทกราฟี และแคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทกราฟี 
 Theory, principle, and instrument of capillary zone electrophoresis, 
micellar electrokinetic chromatography, capillary electrochromatography 
 

30345359 ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห์ 2 (2-0-4) 
 Automation in Analytical Chemistry 
 บุรพวิชา:  30335259 
 Prerequisite:  30335259 
 ทฤษฎีและหลักการส าหรับการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยระบบการไหลอัตโนมัติแบบต่าง ๆ  
 Theory and principles for chemical analysis of various types in automatic 
flow-based systems 
 

30345659 เทคโนโลยีของไหลจุลภาคส าหรับเคมีวิเคราะห์ 2 (2-0-4) 
 Microfluidic Technology for Analytical Chemistry 
 บุรพวิชา:  30335259 
 Prerequisite:  30335259 
 นิยามของของไหล  รูปแบบการไหลในระดับจุลภาค  วัสดุและวิธีการสร้างอุปกรณ์ 
ของไหลจุลภาค  การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาค 
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 Definition of fluids; flow pattern in microscale; materials and fabrication 
method for microfluidic devices; chemical analysis using microfluidic devices 
 

30347659 เคมียา 2 (2-0-4) 
 Medicinal Chemistry 
 บุรพวิชา:  30322059 หรือ 30322459 
 Prerequisite:  30322059 or 30322459 
 การออกแบบและพัฒนายาใหม่  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของยา  การเกิดการอันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซพเตอร์ และการเกิดเมตาบอลิสมของยา 
 Design and development of new drugs; structure-bioactivity relationship 
of drugs; drug-receptor interactions and drug metabolism 
 

30347959 เทคโนโลยียาง 2 (2-0-4) 
 Rubber Technology 
 บุรพวิชา: 30322259  
 Prerequisite: 30322259  
 สมบัติเชิงกล และสมบัติทางเคมี การน าไปใช้งานของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูป การผสม สารเติมแต่ง และวัลคาไนเซชันของยาง  การพิสูจน์
เอกลักษณ์ของยางดิบและยางคอมพาว์ด 
 Mechanical and chemical properties; applications of natural and 
synthetic rubbers; introduction to rubber processing, mixing, rubber additives, 
vulcanization of rubber; characterization of raw rubber and rubber compound 
 

30348159 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
 Industrial Chemical Processes 

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม และการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Process of industrial chemical production; production development for 
the efficient use of raw material 

 
 

30348359 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2 (2-0-4) 
 Petroleum and Petrochemistry 

บุรพวิชา:  30322259  
Prerequisite: 30322259  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับน้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ การส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลียม 

กระบวนการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงปิโตรเลียมและปรับปรุงคุณภาพ  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  การพิสูจน์เอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพ  ปิโตรเคมี มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม และพลังงานทางเลือก 
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 Basic scientific and technological understanding of crude oil and gas; 
exploration and drilling; production of petroleum based fuels and product quality 
improvement; physical and chemical properties of petroleum products; characterization 
and quality control; petrochemistry; pollution due to petroleum industry; alternative 
fuels 
 

30130159         เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-3-1) 
 Pre-cooperative Education 

บุรพวิชา:  -  
Prerequisite: -  

 การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอน
กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน 
ทักษะการท างานท่ีจ าเป็นท่ีเหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน 
 Preparation prior to cooperative education, principle and concept 
related to cooperative education, processing steps of cooperative education, rules 
involving cooperative education, training on techniques for professional jobs application, 
essential working skills to suit workplaces, industrial quality management system, 
presentation techniques and report writing skill, personality development for working 
society 
 

30349559         สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
 Co-operative Education 
 บุรพวิชา:  30130159 
 Prerequisite:  30130159 
 การฝึกปฏิบัติงานเคมีในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 Chemistry training in the government or private sector 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา
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หมายเลข  2 

ผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(๑) นางวารี เนื่องจ านงค์     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0007x-xx-x 
 ปร.ด. (อินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532 
 วท.ม. (อินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2524  
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี 
 

 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2526-2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ผลงานทางวิชาการ 
กัณฑิมา สว่างวงษ์ และวารี เนื่องจ านงค์. (2557). องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนของ

ราก Glochidion daltonii. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 19(พิเศษ), 399-407. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1 ) 
คีตาภัสร์ ก้อนทอง และวารี เนื่องจ านงค์. (2557). องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของล า

ต้น Glochidion daltonii. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 19(พิเศษ), 390-398. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1 ) 
ปณิดา ขัดสงคราม, วารี เนื่องจ านงค์ และวิสาตรี คงเจริญสุนทร. (2557). การเสริมฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย

ของfriedelin จากรักด า (Diospyros curranii Merr.) ร่วมกับยาแอมพิซิลลินในการยับยั้ง
แบคทีเรีย 
แกรมลบฉวยโอกาส. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 19(พิเศษ), 204-210. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1 ) 
วิสาตรี คงเจริญสุนทร, วารี เนื่องจ านงค์ และพนิดา อภิบาล. (2556). ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากรักด า 

(Diospyros curranii) ในการยับยั้งการเจริญเช้ือแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข., 41(3), 731-743. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1 ) 
 

(๒) นางสาวจอมใจ สุกใส     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0096x-xx-x 
 วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี 
 

 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2541-2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 ผลงานทางวิชาการ 
Watchasit, S., Suktanarak, P., Suksai, J., Ruangpornvisuti, V. W., & Tuntulani T. (2014). 

Discriminate sensing of pyrophosphate using a new tripodal tetramine-based 
dinuclear Zn(II) complex under an indicator displacement assay approach. Dalton 
Transactions, 43(39), 14701-14709. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
Khamjumphol U., Watchasit, S., Suksai, J., Janrungroatsakul, W., Boonchiangma, S., & 

Tuntulani, T. (2011). New polymeric membrane cadmium(II)-selective electrodes 
using tripodal amine based ionophores. Analytical Chimica Acta, 704(1), 73-86. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
Nerngchamnong, N., Chailap, B., Leeladee, P., Chailapakul, O., Suksai, J., & Tuntulani, T. 

(2011). Topological and metal ion effects on the anion binding abilities of new 
heteroditopic receptors derived from p-tert-butylcalix[4]arene. Tetrahedron 
Letters, 52(22), 2914-2917. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 

(๓) นายสมศักด์ิ ศิริไชย     เลขประจ าตัวประชาชน 3-9599-0013x-xx-x 
 Ph.D. (Analytical Chemistry) University of London, UK พ.ศ. 2544 
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2536 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี 
 

 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2538-2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ผลงานทางวิชาการ 
นพัช เข็มทอง และสมศักดิ์ ศิริไชย. (2557). การวิเคราะห์ซูมาทริพแทนและอีลิทริพแทนโดยแคปปิลารี 

อิเลคโทรโฟรีซีส. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 19(พิเศษ), 151-159. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1 ) 
ประกาย นาอุดม, วรุต ทาเชาว์ และสมศักด์ิ ศิริไชย. (2557). การหาปริมาณคลอซอกซาโซน อินโดเมธาซิน

และไอบูโปรเฟนในตัวอย่างยา โดยใช้โครโมลิท C18 เป็นคอลัมน์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 19(พิเศษ), 355-364. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1 ) 
Yasarawan, N., Thipyapong, K., Sirichai, S., & Ruangpornvisuti, V. (2013). Fundamental 

insights into conformational stability and orbital interactions of antioxidant (+)-
catechin species and complexation of (+)-catechin with zinc(II) and 
oxovanadium(IV). Journal of Molecular Structure, 1047(5), 344-357. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
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Yasarawan, N., Thipyapong, K., Sirichai, S., & Ruangpornvisuti, V. (2013). Synthesis of 
Chromium(III) complex with 1-hydroxy-2-pyridinone-6-carboxylic acid as insulin-
mimetic agent and its spectroscopic and computational studies. Journal of 
Molecular Structure, 1031, 144-151. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 

(๔) นายเอกรัฐ ศรีสุข     เลขประจ าตัวประชาชน 5-1006-9903x-xx-x 
 Ph.D. (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2547 
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หมายเลข  3 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร             
       ภาษาอังกฤษบังคบั             
99910159   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย             
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             
        ภาษาอืน่ ๆ             
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             
2) กลุ่มวิชาอัตลกัษณแ์ละคณุภาพชีวิตบณัฑติบรูพา             
30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล             
73110159   ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น             
3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม             
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             
40240459 จิตอาสาเพื่อการพฒันาสังคม             
77037859   การด าเนนิชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม             
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รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์             
30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์             
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์             
5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที             

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1) หมวดวิชาแกน 

    
 

  
 

  
  

30211159 แคลคูลัส 1              
30211259 แคลคูลัส 2              
30310159 เคมี 1             
30310259 เคมี 2             
30310359 ปฏิบัติการเคมี             
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1             
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1             
30810059 ฟิสิกส์ 1             
30810159 ฟิสิกส์ 2             
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 1             
31220159 สถิติเบ้ืองต้นส าหรับวิทยาศาสตร์             
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รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

     2.2) หมวดวิชาเอก 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 
            

30320059 คณิตศาสตร์ส าหรับเคมี             
30320159 ความปลอดภัยทางเคมี             
30322259 เคมีอินทรีย์ 1             
30322359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1             
30322459 เคมีอินทรีย์ 2             
30322559 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2             
30323359 เคมีฟิสิกัล 1             
30324059 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์             

30324159 เคมีอนินทรีย์ 1             

30324259 เคมีอนินทรีย์ 2             

30325259 เคมีวิเคราะห์             
30325359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์             
30330059 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี              
30332159 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์             
30332259 เคมีอินทรีย์ 3             
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รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
30333059 เคมีฟิสิกัล 2             
30333159 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1             
30333259 เคมีฟิสิกัล 3             
30333359 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2             
30334059 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์             

30334159 เคมีอนินทรีย์ 3             

30335159 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1             
30335259 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2             
30335359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ             
31620159   ชีวเคมีท่ัวไป             
31622159   ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป             
30349159 สัมมนาเคมี                
30349259 โครงงานเคมี                
หมวดวิชาเอกเลอืก             
      กลุ่มสหวิทยาการ             
30337159 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมี             
30343059 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี             
30344159 เคมีชีวอนินทรีย์             
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รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
30347459 เคมีพอลิเมอร์             
30347559 เคมีสิ่งแวดล้อม             
30347859 เทคโนโลยีพอลิเมอร์             

     กลุ่มที่ไม่ใชส่หวิทยาการ             

30335459 การแยกเชิงเคมี              
30340059 หัวข้อทันสมัยในวิชาเคมี             
30342159 ผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติ             
30342259 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์             
30342359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3             
30343159 เซลล์แสงอาทิตย ์             
30343259 เคมีพื้นผิว             
30343359 เคมีคอลลอยด             
30343459 เคมีควอนตัม             
30343559 เคมเีชิงค านวณ             
30343659 จลนศาสตร์เคมีและพลศาสตร์โมเลกุล             
30343759 การออกแบบโมเลกุลยา             
30344059 เคมีเกี่ยวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก             
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
30344259 เคมีนิวเคลียร์             

30344359 เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสง             

30344459 การเร่งปฏิกิริยาเชิงอุตสาหกรรม             

30344559 เคมีวัสดุอนินทรีย์              

30345159 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยไมโครชิฟ             
30345259 โครมาโทกราฟีของการแยกเชิงไฟฟูา             
30345359 ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห์             
30345659 เทคโนโลยีของไหลจุลภาคส าหรับเคมีวิเคราะห์             
30347659 เคมียา             
30347959 เทคโนโลยียาง              
30348159 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม             
30348359 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี             
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา             
30349559 สหกิจศึกษา             
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LO)  
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2  มีวินัย เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  

2. ด้านความรู้ 
2.1  มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน  
2.2  สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
2.3  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาความรู้ใหม่  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.2  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์  
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าต่อสังคม  

    และมีความเป็นไทย 
4.2  มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน  
5.2  สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ    
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หมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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หมายเลข  5 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 
คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม   ไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกติ 

 
ปรับเพิ่ม 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หน่วยกิต คงเดิม 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3  หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3  หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4  หน่วยกิต 
 1.5) วิชาคอมพิวเตอร์   3  หน่วยกิต
 1.6) กลุ่มวิชาเลือก   5   หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร                 12 หน่วยกิต 
   1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต    4 หน่วยกิต 
  บัณฑิตบูรพา  
 1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ    7 หน่วยกิต 
  สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์    4 หน่วยกิต 
 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  3 หน่วยกิต 

ปรับช่ือกลุ่มวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน   27  หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน    7  หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาเอกบังคับ        49             หน่วยกิต 
 2.4)  วิชาเอกเลือก        10             หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า     98 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน       27  หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก               ไม่น้อยกว่า       71  หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                  61  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   10  หน่วยกิต 

 
ปรับเพิ่ม 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นางวารี  เนื่องจ านงค์ 
2) นางสาวจอมใจ  สุกใส 
3) นางศศิธร  มั่นเจริญ 
4) นางสาวยุภาพร  สมีน้อย 
5) นายเอกรัฐ  ศรีสุข 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นางวารี  เนื่องจ านงค์ 
2) นางสาวจอมใจ  สุกใส 
3) นายสมศักดิ์  ศิริไชย 
4) นายเอกรัฐ  ศรีสุข 
5) นางสาวสุชญา  ผ่องใส 

 
คงเดิม 
คงเดิม 

ปรับเปล่ียน 
เปล่ียนล าดับ 
ปรับเปล่ียน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ      
 หมวดวิชาแกน      

302111 แคลคูลสั 1 
Calculus I 

3 (3-0-6) 30211159 แคลคูลสั 1 
Calculus I 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

302112 แคลคูลสั 2 
Calculus II 

3 (3-0-6) 30211259 แคลคูลสั 2 
Calculus II 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

303101 เคมี 1 
Chemistry I 

3 (3-0-6) 30310159 เคมี 1 
Chemistry I 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

303102 เคมี 2 
Chemistry II 

3 (3-0-6) 30310259 เคมี 2 
Chemistry II 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

303103 ปฏิบัติการเคม ี
Chemistry Laboratory 

1 (0-3-1) 30310359 ปฏิบัติการเคม ี
Chemistry Laboratory 

1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา และ
แก้ไขบุรพวิชา 

306100 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
General Biology I 

3 (3-0-6) 30610059 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
General Biology I 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

306101 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 
General Biology Laboratory I 

1 (0-3-1) 30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 
General Biology Laboratory I 

1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
308100 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 
3 (3-0-6) 30810059 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

308101 ฟิสิกส์ 2 
Physics II 

3 (3-0-6) 30810159 ฟิสิกส์ 2 
Physics II 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

308102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
Introductory Physics Laboratory I 

1 (0-3-1) 30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
Introductory Physics Laboratory I 

1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา  

312201 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Elementary Statistics for Science 

3 (3-0-6) 31220159 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Elementary Statistics for Science 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

 หมวดวิชาเอกบังคับ      
302218 คณิตศาสตร์ส าหรับเคม ี

Mathematics for Chemistry 
3 (3-0-6) 30320059 คณิตศาสตร์ส าหรับเคม ี

Mathematics for Chemistry 
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
303372 เคมีปลอดภัย 

Chemical Safety 
2 (2-0-4) 30320159 ความปลอดภัยทางเคมี 

Chemical Safety 
2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อ

วิชา และแก้ไขบุรพวิชา 
303222 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 
3 (3-0-6) 30322259 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  แก้ไขบุ

รพวิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

303223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
Organic Chemistry Laboratory I 

1 (0-3-1) 30322359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
Organic Chemistry Laboratory I 

1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา  

303224 เคมีอินทรีย์ 2 
Organic Chemistry II 

3 (3-0-6) 30322459 เคมีอินทรีย์ 2 
Organic Chemistry II 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  

Organic Chemistry Laboratory II 
1 (0-3-1) 30322559 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry Laboratory II 
1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา และ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
303233 เคมีฟิสิกัล 1 

Physical Chemistry I 
3 (3-0-6) 30323359 เคมีฟิสิกัล 1 

Physical Chemistry I 
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
303240 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์ 

Qualitative Inorganic Analysis Laboratory 
1 (0-3-1) 30324059 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์ 

Qualitative Inorganic Analysis Laboratory 
1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา  

303241 เคมีอนินทรีย์ 1 
Inorganic Chemistry I 

3 (3-0-6) 30324159 เคมีอนินทรีย์ 1 
Inorganic Chemistry I 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

303242 เคมีอนินทรีย์ 2 
Inorganic Chemistry II 

3 (3-0-6) 30324259 เคมีอนินทรีย์ 2 
Inorganic Chemistry II 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

303252 เคมีวิเคราะห ์
Analytical Chemistry  

3 (3-0-6) 30325259 เคมีวิเคราะห ์
Analytical Chemistry 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

303253 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์
Analytical Chemistry Laboratory 

2 (0-6-2) 30325359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์
Analytical Chemistry Laboratory 

2 (0-6-2) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

303373 เอกสารทางเคมีและระเบียบวิธีวิจัย 
Chemical Literature and Research Methods 

2 (1-2-3) 30330059 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี  
Chemical Information Technology 

2 (1-2-3) ปรับรหัสวิชา และ
ปรับชื่อวิชา 

303321 สเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย์ 
Spectroscopy of Organic Compounds 

3 (3-0-6) 30332159 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 
Spectroscopy of Organic Compounds 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ
แก้ไขชื่อวิชา 

303322 เคมีอินทรีย์ 3 
Organic Chemistry III 

3 (3-0-6) 30332259 เคมีอินทรีย์ 3 
Organic Chemistry III 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
303330 เคมีฟิสิกัล 2 

Physical Chemistry II 
3 (3-0-6) 30333059 เคมีฟิสิกัล 2 

Physical Chemistry II 
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ

แก้ไขค าผิด 
303331 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 

Physical Chemistry Laboratory I 
1 (0-3-1) 30333159 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 

Physical Chemistry Laboratory I 
1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา  

303332 เคมีฟิสิกัล 3 
Physical Chemistry III 

3 (3-0-6) 30333259 เคมีฟิสิกัล 3 
Physical Chemistry III 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

303333 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 
Physical Chemistry Laboratory II  

1 (0-3-1) 30333359 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 
Physical Chemistry Laboratory II  

1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา  

303340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 
Inorganic Chemistry Laboratory I 

1 (0-3-1) 30334059 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 
Inorganic Chemistry Laboratory 

1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา และ
ปรับชื่อวิชา 

303341 เคมีอนินทรีย์ 3 
Inorganic Chemistry III 

3 (3-0-6) 30334159 เคมีอนินทรีย์ 3 
Inorganic Chemistry III 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

   30335159 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 
Instrumental Analysis I 

2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

   30335259 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 
Instrumnetal Analysis II 

2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

303352 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 
Instrumental Analytical Chemistry Laboratory 

2 (0-6-2) 30335359 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 
Instrumental Analytical Chemistry Laboratory 

2 (0-6-2) ปรับรหัสวิชา และ
แก้ไขบุรพวิชา 

316201 ชีวเคมีทั่วไป 
General Biochemistry 

3 (3-0-6) 31620159 ชีวเคมีทั่วไป 
General Biochemistry 
 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
316221 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry Laboratory 
1 (0-3-1) 31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry Laboratory 
 

1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา  

303491 สัมมนาเคมี 
Chemistry Seminar  

1 (0-2-1) 30349159 สัมมนาเคมี 
Chemistry Seminar 

1 (0-2-1) ปรับรหัสวชิา และ 
เปลี่ยนระบบการให้เกรด 

303492 โครงงานเคม ี
Chemistry Project 

2 (0-4-2) 30349259 โครงงานเคม ี
Chemistry Project 

2 (0-4-2) ปรับรหัสวิชา  

303351 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 
Instrumental Analysis 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

 หมวดวิชาเอกเลือก      

 กลุ่มสหวิทยาการ      
303371 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคม ี

Computer for Chemistry 
2 (1-2-3) 30337159 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคม ี

Computer for Chemistry 
2 (1-2-3) ปรับรหัสวิชา  

303436 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 
Nanoscience and Nanotechnology 

2 (2-0-4) 30343059 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 
Nanoscience and Nanotechnology 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

303441 เคมีชีวอนินทรีย์ 
Bioinorganic Chemistry 

2 (2-0-4) 30344159 เคมีชีวอนินทรีย์ 
Bioinorganic Chemistry 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  

303474 เคมีพอลิเมอร์ 
Polymer chemistry 

2 (2-0-4) 30347459 เคมีพอลิเมอร์ 
Polymer chemistry 
 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
303475 เคมีสิ่งแวดล้อม 

Environmental Chemistry 
2 (2-0-4) 30347559 เคมีสิ่งแวดล้อม 

Environmental Chemistry 
2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
303478 เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

Polymer Technology 
2 (2-0-4) 30347859 เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

Polymer Technology 
2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ

แก้ไขบุรพวิชา 
303338 เคมีคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

Basic Computational Chemistry 
3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

303455 การจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห ์
Managing the Analytical Laboratory 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

311393 การบริหารคุณภาพ 
Quality Management 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

 กลุ่มที่ไม่ใช่สหวิทยาการ      
303353 การแยกเชิงเคม ี 

Chemical Separations 
2 (2-0-4) 30335459 การแยกเชิงเคม ี 

Chemical Separations 
2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  

   30340059 หัวข้อทันสมัยในวิชาเคมี 
Current Topics in Chemistry 

2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

303421 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
Natural Products 

2 (2-0-4) 30342159 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
Natural Products 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  

303422 เคมีอินทรีย์สังเคราะห ์
Organic Synthesis 

2 (2-0-4) 30342259 เคมีอินทรีย์สังเคราะห ์
Organic Synthesis 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  

   30342359 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 
Organic Chemistry Laboratory III 

1 (0-3-1) สร้างรายวิชาใหม่ 



- 93 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
   30343159 เซลล์แสงอาทิตย์ 

Solar Cell 
2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

303432 เคมีพ้ืนผิว 
Surface Chemistry 

2 (2-0-4) 30343259 เคมีพ้ืนผิว 
Surface Chemistry 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  

303433 เคมีคอลลอยดพ้ืนฐาน 
Basic Colloid Chemistry 

2 (2-0-4) 30343359 เคมีคอลลอยด 
Colloid Chemistry  

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ
ปรับชื่อวิชา 

303434 เคมีควอนตัม 
Quantum Chemistry 

2 (2-0-4) 30343459 เคมีควอนตัม 
Quantum Chemistry 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับค าอธิบาย 

303435 เคมีค านวณ 
Computational Chemistry 

2 (2-0-4) 30343559 เคมีเชิงค านวณ 
Computational Chemistry 

3 (2-2-5) ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

   30343659 จลนศาสตร์เคมีและพลศาสตรโ์มเลกุล 
Chemical Kinetics and Molecular Dynamics 

2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

303438 การจ าลองโมเลกุล 
Molecular Modeling 

2 (2-0-4) 30343759 การออกแบบโมเลกุลยา 
Molecular Drug Design 

3 (2-2-5) ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

303440 เคมีเก่ียวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก 
Organometallic Chemistry 

2 (2-0-4) 30344059 เคมีเก่ียวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก 
Organometallic Chemistry 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  

303442 เคมีนิวเคลียร์ 
Nuclear Chemistry 

2 (2-0-4) 30344259 เคมีนิวเคลียร์ 
Nuclear Chemistry 
 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ
แก้ไขบุรพวิชา 



- 94 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
   30344359 เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสง 

Chemical Optical Sensor 
2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

   30344459 การเร่งปฏิกริิยาเชิงอุตสาหกรรม 
Industrial Catalysis 
 

2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

   
30344559 เคมีวัสดุอนินทรีย์  

Inorganic Materials Chemistry 
2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

303451 การวิเคราะห์ทางเคมโีดยไมโครชิฟ 
Chemical Analysis on Microchip 

2 (2-0-4) 30345159 การวิเคราะห์ทางเคมโีดยไมโครชิฟ 
Chemical Analysis on Microchip 
 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  

303452 โครมาโตกราฟีของการแยกเชิงไฟฟูา 
Electroseparation Chromatography 

2 (2-0-4) 30345259 โครมาโทกราฟีของการแยกเชิงไฟฟูา 
Electroseparation Chromatography 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ
แก้ไขชื่อวิชา 

303453 ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห ์
Automation in Analytical Chemistry 

2 (2-0-4) 30345359 ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห ์
Automation in Analytical Chemistry 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  

   30345659 เทคโนโลยีของไหลจลุภาคส าหรับเคมีวิเคราะห์ 
Microfluidic Technology for Analytical 
Chemistry 

2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 

303476 เคมียา 
Medicinal Chemistry 

2 (2-0-4) 30347659 เคมียา 
Medicinal Chemistry 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ
แก้ไขบุรพวิชา 

303479 เทคโนโลยียาง  
Rubber Technology 

2 (2-0-4) 30347959 เทคโนโลยียาง  
Rubber Technology 
 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ
แก้ไขบุรพวิชา 



- 95 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
303481 เคมีอุตสาหกรรม 

Industrial Chemistry 
2 (2-0-4) 30348159 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 

Industrial Chemical Processes  
2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และชื่อ

วิชา 
303483 ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

Petroleum and Petrochemistry 
2 (2-0-4) 30348359 ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

Petroleum and Petrochemistry 
2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา และ

แก้ไขบุรพวิชา 
303429 หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 

Selected Topics in Organic Chemistry 
2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

303431 สเปกโทรสโกปเชิงโมเลกุล 
Molecular Spectroscopy 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

303439 หัวข้อเลือกสรรทางเคมีฟิสิกัล  
Selected Topics in Physical Chemistry 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

303443 เคมีซุปราโมเลกลุ 
Supramolecular Chemistry 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

303449 หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 
Selected Topics in Inorganic Chemistry 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

303454 วิธีการตกเคลือบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง 
Deposition Methods and Thin Film Analysis 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

303459 หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห ์
Selected Topics in Analytical Chemistry 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

303473 พลาสติกส าหรับงานบรรจุภัณฑ์ 
Plastic Packaging 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

303477 เคมีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  
Chemistry of Health & Beauty Products 

2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 



- 96 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
303482 หัวข้อพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม 

Selected Topics in Industrial Chemistry 
2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

   30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-cooperative Education 

1 (0-3-1) สร้างรายวิชาใหม่ 

   30349559 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6 (0-18-9) สร้างรายวิชาใหม่ 
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หมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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หมายเลข  7 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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