
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษา 

หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  2554 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร / ภาควิชาเคมี 

หมวดที่ 1.  ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของหลักสูตร 

1.  ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา 
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Chemical Education 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ช่ือปริญญาภาษาไทย:     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศกึษา) 
ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Science (Chemical Education) 
อักษรยอภาษาไทย:         วท.ม. (เคมีศึกษา) 
อักษรยอภาษาอังกฤษ:      M.Sc. (Chemical Education) 
 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
ไมมี 
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
36  หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ    หลักสูตรระดบัปริญญาโท  
5.2  ภาษาที่ใช    ภาษาไทย 
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5.3  การรับเขาศึกษา       รับนิสิตไทย หากนิสิตตางชาติมีความรูในภาษาไทย
ก็สามารถสมัครเขาศึกษาได 

5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น  หลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
             หลักสูตรใหม พ.ศ.........เปดสอน ภาคการศึกษา พิเศษฤดูรอน.. พ.ศ. 2546......  
        หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ..  2554      เปดสอน ภาคการศึกษา....พเิศษฤดูรอน .. พ.ศ. 2554 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาใหความเหน็ชอบหลักสูตรในการประชมุครั้งที่ . 6/2553 
วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
สภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบหลักสูตรในการประชมุครั้งที่ 1/2554 
วันที่  19  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในปการศึกษา 2555 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 
ครู  อาจารย  นักวิชาการ 
 

9.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิ
การศึกษา/มหาวิทยาลัย/ประเทศ/ป พ.ศ. 
 
 1. นางสาวประภาพรรณ  เตชะเสาวภาคย  เลขประจําตัวประชาชน 3-1001-0093x-xx-x 

คุณวุฒ ิ Ph.D. (Organic Chemistry)  Seton Hall University ,USA พ.ศ. 2534 
วท.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2524 
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2521 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 
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2. นางสาวจงกลณี  จงอรามเรือง      เลขประจําตัวประชาชน  3-2097-005x-xx-x 
คุณวุฒ ิ Ph.D (Organic chemistry)University of Tasmania ,Australiaพ.ศ. 2545 

วท.ม. (เคม)ี  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 
วท.บ. (เคม)ี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2530 

ตําแหนงทางวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย  
 
3.นายนวศิษฏ  รักษบํารุง     เลขประจําตัวประชาชน 3-2099-0006x-xx-x 
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Analytical Chemistry) Liverpool John Moores University, England. พ.ศ.  

2545 
วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม พ.ศ. 2538 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2535 

 ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  11.1.1  จากการที่ประเทศตองมีการเรงรัดพฒันาดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในภูมภิาคตะวนัออกจึงจําเปนตองพัฒนากาํลังคนดานวิทยาศาสตร  ครูผูสอนดานวิทยาศาสตรจึงมี
อิทธิพลตอนักเรียนในการกระตุนใหนักเรียนเกดิความสนใจเรยีนสายวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูดานเคมีซ่ึงใชมากในการควบคุมคณุภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ดังนัน้จงึมีความจําเปนตอง
พัฒนาศักยภาพครูสอนวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเคมีศึกษาเพือ่สรางกําลังคนใหมีความสนใจ 
เขาใจและใฝรูวิทยาการดานเคมีเพื่อใหทนัตอเทคโนโลยีใหมๆที่เกดิขึ้นในประเทศ 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  11.2.1  สถานการณปจจุบันสังคมยังมีปญหาการเรียนรูดานกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร สงผลใหสังคมขาดความเขาใจและเกิดการโตแยงกนัโดยไมไดใชขอมูลและกระบวนการ
คิดโดยใชพื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรในขณะที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  
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ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทําให ประชาชนมีความเสี่ยงตอสารเคมีที่เปนวัตถุอันตรายที่เกดิขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑทางการเกษตรทีป่นเปอนสารเคมีจากการขาดความรูของพษิภยัที่จะเกิดขึน้กับ
ผูบริโภค สงผลกระทบตอสุขภาพอนามยัของคนในสังคม  
 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1  และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  12.1.1  ครูเปนผูที่สังคมใหความเชื่อถือและมักจะเปนที่ปรึกษาและชวยในการพัฒนา
สังคม หากบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา และไดรับความรูที่ถูกตองและทันสมัยจะชวยในการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งครูที่มีคุณภาพจะชวยสรางเสริมเด็กรุนใหมๆใหมี
ความชอบและใฝรูดานวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาเคมีซึ่งสามารถใชในการอธิบายสิ่งตางๆใน
ชีวิตประจําวันไดและยังชวยสรางเสริมงานวิจัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาทองถ่ินโดยผสานความรูทาง
เคมีกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1  ผลิตบัณฑิตและวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศและภมูิภาคตะวันออกบน
ฐานความรูและภูมิปญญาของชุมชน 

 
13.  ความสัมพันธ (หากมี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

การบริหารจัดการ หลักสูตรนี้ไดรับความรวมมือจากคณะศึกษาศาสตร และภาควิชาคณิตศาสตร
และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

301512  นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร   2(1-2-3)     
หนวยกิต กําหนดใหสอนโดยอาจารยจากคณะศกึษาศาสตร  

นอกจากนี้และมีการประสานงานรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร  ในรายวิชาตอไปนี ้

312501 สถิติสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 2(1-2-3) หนวยกิต และ 
312652 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรบัวิทยาศาสตร 2(2-0-4) หนวยกิต  
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 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
  ไมมี 
 13.3  การบริหารจัดการ   
 รายวิชาที่สอนในคณะอื่นมอบหมายผูประสานงานคือรองคณบดีฝายบณัฑิตและวจิัย 
 รายวิชาที่สอนในภาควิชาเคมีมอบหมายผูประสานงานผูรับผิดชอบรายวิชาคือประธาน
บริหารหลักสูตร 
 

หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ปรัชญา 

ผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา  ใหมีความรูความสามารถทางดาน เคมีและ 
เคมีประยุกต  เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
ความสําคัญ 

ผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา  ใหมคีวามรูความสามารถทางดาน
เคมีและเคมีประยุกต  เพื่อนาํไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบนั 
การเรียนการสอนวิชาเคมีในโรงเรียนยังมปีระสิทธิภาพต่ํา  อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่ทํา
หนาที่สอนวิชาเคมีที่มีความสามารถ  บุคลากรเปลี่ยนสายไปเปนผูบริหารหรือเรียนตอในสาขาอื่น  ทําให
เกิดภาวการณขาดแคลนบุคลากรดานนี้เพิม่สูงขึ้นตามไปดวย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  เหน็วานาที่
จะชวยใหบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาเคมีไดมีโอกาสปรับปรุงการเรียนการสอนหาความรูและใหมี
ความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาเคมีอันเปนสาขาวิชาที่จะทําใหบุคลากรมีโอกาสสรางความกาวหนา
ในสายอาชีพของตนเอง  อันจะสงผลใหการเรียนการสอนวิชาเคมใีนโรงเรียนมีประสิทธิผลดีขึ้น  จึงได
จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีศึกษาขึ้น  เพื่อตอบสนองแนวคดิดังกลาว  เพือ่ชวย
พัฒนาบุคลากรที่ทําการสอนวิชาเคมใีนโรงเรียนใหมีความรูดานเคมกีวางขวางขึ้น  และผลิตบุคลากรใหมี
ความรูดานเคมีออกไปประกอบอาชีพหรือสอนวิชาเคมใีนโรงเรียนซ่ึงเปนการชวยลดความขาดแคลน
บุคลากรทางสายนี้ในอนาคตไดอีกทางหนึ่ง 
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เหตุผลในการปรับปรงุหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา 2545  ไดดําเนินการผลิตมหาบัณฑิตเปน

เวลา 8 ป แลว สมควรปรับปรุง เพื่อใหหลักสูตรดังกลาวมีความเหมาะสมทันสมัย สอดคลองกับการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกจิ  การพัฒนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปจจุบัน  ซ่ึงการปรับปรุง
หลักสูตรจะเพิม่รายวิชาที่สรางความเขมเขง็พื้นฐานทางเคมี เพิ่มรายวิชาประยุกตทีเ่ปนที่สนใจใน
ปจจุบัน   นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนเลขรหัสวิชาใหม เพื่อการบริหารจัดการในภาควิชาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค 

แผน ก .แบบ ก )2(
1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มคีวามรอบรู และมีทักษะงานวิจยัดานวิทยาศาตรสาขาเคมีศึกษา 
2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มคีุณภาพ และคณุธรรม พรอมที่จะเปนผูนําดานวิทยาศาสตรสาขา

เคมีศึกษา 
3.  เพื่อใหมกีารพัฒนาบุคลากรใหทันความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสาขาเคมี และมี

ความสามารถดานการสอนวทิยาศาสตรไดเปนอยางด ี
แผน ข.
1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มคีวามรูความสามารถและนําความรูมาศึกษา  วิจัย  และพฒันาใหเกิด

ประสิทธิภาพในการเรยีน  การสอน  และวจิัยดานเคม ี
2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มคีุณภาพ และคณุธรรม พรอมที่จะเปนผูนําดานวิทยาศาสตรสาขา

เคมีศึกษา 
3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหทนัความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสาขาเคมี และมีความสามารถ

ดานการสอนวทิยาศาสตรไดเปนอยางด ี
 

2.  แผนพฒันาปรับปรุง  
ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุวันทีค่าดวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน 5 ป) โดยขอใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จ
ของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชีน้ีค้วรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 
ดวย  
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
-ปรับปรุงหลักสูตรเคมีใหมี
มาตรฐานไมต่าํกวากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติที่
กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 

- การวิพากษหลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญภายนอก 
มีการประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-แบบประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
-รายงานการประเมินหลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตรเคมีศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของ
สังคม 

รวบรวมความคิดเห็นจากศษิย
เกาและผูใชบณัฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร 

-รายงานการประเมินความพงึ
พอใจการใชบณัฑิตจากผูใช
บัณฑิต 
แบบสอบถามบัณฑิตที่จบ-
การศึกษาใหม 

พัฒนาบุคลากรดานการสอนให
มีความรูที่ทันสมัย 

สงเสริมใหบุคลากรเขารวม
ประชุมวิชาการและผลิตผลงาน
วิชาการอยางสม่ําเสมอ 

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
จัดระบบการศึกษาแบบระบบทวิภาคตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน  

ภาคพิเศษฤดูรอน 
1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนในและนอกเวลาราชการ  
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2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2553 
2.2.2  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ โดยไดเรียนวิชาเคมีพืน้ฐานจํานวนไมต่าํกวา 6 

หนวยกิตและ มีประสบการณสอนวิทยาศาสตรในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1  ปการศึกษา และมี
คุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

มีปญหาเกี่ยวกบัพื้นฐานภาษาอังกฤษ กําหนดใหสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษตาม
เกณฑที่กําหนดโดยบณัฑิตวทิยาลัย 
2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 

ใหลงทะเบยีนเรียนรายวิชาทีจ่ําเปน ตามความเห็นของกรรมการหลักสูตร 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ปการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
จํานวนรับเขา (ป1) 20 20 20 20 20 
นิสิตช้ันปที่ 2  20 20 20 20 
นิสิตช้ันปที ่3   20 20 20 
นิสิตช้ันปที ่4    20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
คาดวาจะสําเรจ็การศึกษา    20 20 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
ใชงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร ในสวนของภาควิชาเคมีดังนี้ 

หนวย:พันบาท 

2554 2555 2556 255หมวดรายจาย 7 2558 
1.งบบุคลากร 1,438.5 1,510.425 1,585.946 1,665.244 1,748.506 
2. งบดําเนินการ 1,470.6 1,470.6 1,470.6 1,470.6 1,470.6 
3. งบลงทุน 200.0 200.0 300.0 300.0 350.0 
4. งบเงินอุดหนุน 850.0 850.0 900.0 900.0 950.0 

รวม 3959.100 4031.025 4256.546 4335.844 4519.106 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
                       แบบชั้นเรียน 
                            แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 

      แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
      แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
      อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิต           หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 
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3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
 (1)  แผน ก.  แบบ ก(2)              จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
 ก.  หมวดวิชาแกน        6 หนวยกิต 

   ข.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา    18 หนวยกิต 
   1.  วิชาบังคับ     10 หนวยกิต 
   2.  วิชาเลือก ไมนอยกวา     8 หนวยกิต 

 ค. หมวดวิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
(2)  แผน ข.                               จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 

   ก.  หมวดวิชาแกน        6 หนวยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา    26 หนวยกิต 
   1.  วิชาบังคับ     10 หนวยกิต 
   2.  วิชาเลือก ไมนอยกวา   16 หนวยกิต 
   ค. หมวดการคนควาวิจัยอิสระ     4 หนวยกิต 

 
3.1.3  รายวิชาในหลักสุตร 
          1)รายวชิาและจํานวนหนวยกิต  หลักสูตรแผน ก.  แบบ ก(2) 

             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ก.  หมวดวิชาแกน     จํานวน  6  หนวยกิต 

301512 นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  2(1-2-3)  
   Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 
312501  สถิติสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 

  Statistics for Science Education and Mathematics Education  
 312652 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 2(2-0-4) 
  Research Methodology for Science Education and Mathematics Education 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา    จํานวน  18  หนวยกิต 
1.  วิชาบงัคับ      จํานวนไมนอยกวา  10  หนวยกิต 
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325501 เคมีอินทรียสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
Organic Chemistry for Chemical Education  

325502 เคมีฟสิกัลสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
Physical Chemistry for Chemical Education 

325503 เคมีวิเคราะหสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
Analytical Chemistry for Chemical Education 

325504 เคมีอนินทรียสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
Inorganic Chemistry for Chemical Education 

325591 สัมมนาเคมี        1(0-2-1) 
Chemistry Seminar    

325592 สัมมนางานวิจยัทางเคมีศึกษา     1(0-2-1) 
Research Seminar for Chemical Education 

2.  วิชาเลือก     ไมนอยกวา  8  หนวยกิต 
325505 การวิเคราะหทางเคมีโดยเครื่องมือ     2(2-0-4) 

Instrumental  Analysis in Chemistry 
325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1     1(0-3-1) 

Laboratories for Chemical Education I 
325507 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 2                       1(0-3-1) 

Laboratories for Chemical Education II 
325511 หัวขอเฉพาะทางเคมี 1      2(2-0-4) 

Special Topics in Chemistry I 
325512 หัวขอเฉพาะทางเคมี 2      2(2-0-4) 

Special Topics in Chemistry II 
325513 เทคโนโลยีขอมูลทางเคมี      2(2-0-4) 

  Chemical Information Technology 
325514 สมุนไพรและผลิตภัณฑทางธรรมชาติ    2(2-0-4) 

Medicinal plants and Natural Products 
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325515 สารอินทรียสังเคราะหที่มีฤทธิ์ทางยา      2(2-0-6) 
Medicinal and pharmaceutical organic compounds 

325516 เคมีอุตสาหกรรมและโพลีมอร     2(2-0-4) 
Industrial Chemistry and Polymer         

325517 เคมีสําหรับคายวิทยาศาสตร      1(1-0-2) 
   Chemistry  for science camps 

325518 เคมีวิเคราะหกบัสิ่งแวดลอม     2(2-0-4) 
Analytical Chemistry and Environment 

325519  เคมีเกี่ยวกับความปลอดภัย     1(1-0-2) 
Chemical Safety 

325531 เคมีอินทรียขั้นสูง      2(2-0-4) 
Advanced organic chemistry 

325532 เคมีฟสิกัลขั้นสูง       2(2-0-4) 
 Advanced physical chemistry 
325533 เคมีวิเคราะหขัน้สูง      2(2-0-4) 

Advanced analytical  chemistry 
325534 เคมีอนินทรียขัน้สูง      2(2-0-4) 

Advanced inorganic chemistry 
321584 ความรูพื้นฐานอีเลิรนนิง      2(1-2-3) 

Principle  of  E-Learning 
 
ค. หมวดวิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 

 325699 วิทยานิพนธ                12(0-0-36) 
              Thesis 

หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในระดบับัณฑิตศึกษาสังกดัคณะวิทยาศาสตรไดไมเกิน 4 
หนวยกิต และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบรูพาไดไม
เกิน 4 หนวยกติ  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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2).รายวิชาและจํานวนหนวยกิต  หลักสูตรแผน ข. 
                  จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ก.  หมวดวิชาแกน             จํานวน  6  หนวยกิต 
301512 นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2(1-2-3)  
   Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 
312501 สถิติสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา  2(1-2-3) 

  Statistics for Science Education and Mathematics Education 
312652 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 2(2-0-4) 

  Research Methodology for Science Education and Mathematics Education 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา          จํานวน  26  หนวยกิต 

    1.  วิชาบงัคับ                   จํานวนไมนอยกวา  10  หนวยกิต 
325501 เคมีอินทรียสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 

Organic Chemistry for Chemical Education  
325502 เคมีฟสิกัลสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 

Physical Chemistry for Chemical Education 
325503 เคมีวิเคราะหสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 

Analytical Chemistry for Chemical Education 
325504 เคมีอนินทรียสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 

Inorganic Chemistry for Chemical Education 
325591 สัมมนาเคมี        1(0-2-1) 

Chemistry Seminar    
325592 สัมมนางานวิจยัทางเคมีศึกษา     1(0-2-1) 

Research Seminar for Chemical Education 
2. วิชาเลือก    ไมนอยกวา  16  หนวยกิต  

325505 การวิเคราะหทางเคมีโดยเครื่องมือ     2(2-0-4) 
Instrumental  Analysis in Chemistry 
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325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1     1(0-3-1) 
Laboratories for Chemical Education I 

325507 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 2                       1(0-3-1) 
Laboratories for Chemical Education II 

325511 หัวขอเฉพาะทางเคมี 1      2(2-0-4) 
Special Topics in Chemistry I 

325512 หัวขอเฉพาะทางเคมี 2      2(2-0-4) 
Special Topics in Chemistry II 

325513 เทคโนโลยีขอมูลทางเคมี      2(2-0-4) 
Chemical Information Technology 

325514 สมุนไพรและผลิตภัณฑทางธรรมชาติ    2(2-0-4) 
Medicinal plants and Natural Products 

325515 สารอินทรียสังเคราะหที่มีฤทธิ์ทางยา      2(2-0-6) 
Medicinal and pharmaceutical organic compounds 

325516 เคมีอุตสาหกรรมและโพลีมอร     2(2-0-4) 
Industrial Chemistry and Polymer         

325517 เคมีสําหรับคายวิทยาศาสตร      1(1-0-2) 
   Chemistry  for science camps 

325518 เคมีวิเคราะหกบัสิ่งแวดลอม     2(2-0-4) 
Analytical Chemistry and Environment 

325519  เคมีเกี่ยวกับความปลอดภัย     1(1-0-2) 
Chemical Safety 

325531 เคมีอินทรียขั้นสูง      2(2-0-4) 
Advanced organic chemistry 

325532 เคมีฟสิกัลขั้นสูง       2(2-0-4) 
Advanced physical chemistry 

325533 เคมีวิเคราะหขัน้สูง      2(2-0-4) 
Advanced analytical  chemistry 
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325534 เคมีอนินทรียขัน้สูง      2(2-0-4) 
Advanced inorganic chemistry 

321584 ความรูพื้นฐานอีเลิรนนิง      2(1-2-3) 
Principle  of  E-Learning 
 
ค. หมวดการคนควาวิจัยอิสระ     4 หนวยกิต 

325697 การคนควาวิจยัอิสระทางเคมี 1     2(0-6-4) 
Independent Research in Chemistry I 

325698 การคนควาวิจยัอิสระทางเคมี 2     2(0-6-4) 
Independent Research in ChemistryII 
หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในระดบับัณฑิตศึกษาสังกดัคณะวิทยาศาสตรไดไมเกิน 4 

หนวยกิต และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบรูพาไดไม
เกิน 4 หนวยกติ  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
 ความหมายของรหัสวิชา 

ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสตัวที่  1-2-3 325 หมายถึง  รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑติ 
     สาขาวิชาเคมีศึกษา 
เลขรหัสตัวที่  4                              หมายถึง ช้ันปที่เปดสอน 
   (เลข 5 และ 6 แทนวิชาระดบับัณฑิตศึกษา) 
เลขรหัสตัวที่  5    หมายถึง  หมวดวิชาดังตอไปนี้
 เลข  0   หมายถึง  กลุมวิชาเคมีพืน้ฐาน 
 เลข  1 และ 2   หมายถึง  กลุมวิชาเคมีประยุกต 
 เลข  3   หมายถึง  กลุมวิชาเคมีขัน้สูง 

เลข 9    หมายถึง  กลุมวิชาสัมมนา การศึกษาคนควาอิสระ 
     และวิทยานพินธ
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เลขรหัสตัวที่ 6    หมายถึง  ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัว
ที่ 5 
 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
แผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา แผน ก.  

แบบ ก(2)  ในแตละภาคเรียนของปการศึกษาเปนดังนี ้
 
ภาคพิเศษฤดูรอนท่ี 1 

312501  สถิติสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา   2(1-2-
3) 
  Statistics for Science Education and Mathematics Education 

301512 นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  2(1-2-
3) 
  Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 

325501 เคมีอินทรียสําหรับเคมีศึกษา      2(2-0-4) 
Organic Chemistry for Chemical Education  

325502 เคมีฟสิกัลสําหรับเคมีศึกษา      2(2-0-4) 
Physical Chemistry for Chemical Education 
วิชาเลือก                                                                                                               2 

                                                                   จํานวนหนวยกิตรวม                                                  10 
ภาคพิเศษฤดูรอน ท่ี 2 

312652 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา  2(2-0-4) 
 Research Methodology for Science Education and Mathematics Education 
325503 เคมีวิเคราะหสําหรับเคมีศึกษา      2(2-0-4) 

Analytical Chemistry for Chemical Education 
325504 เคมีอนินทรียสําหรับเคมีศึกษา      2(2-0-4) 

Inorganic Chemistry for Chemical Education 
325591 สัมมนาเคมี         1(0-2-1) 
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Chemistry Seminar    
วิชาเลือก                                                                                                                  2 

                                                                                    จํานวนหนวยกิตรวม                         9 
 
 
ภาคพิเศษฤดูรอน ท่ี 3 

325592 สัมมนางานวิจยัทางเคมีศึกษา      1(0-2-1) 
Research Seminar for Chemical Education 
วิชาเลือก                                                                                                                4 

325699 วิทยานิพนธ                                                                                                           4 
                                                                            จํานวนหนวยกิตรวม                               9 

ภาค พิเศษฤดรูอนท่ี 4 
325699 วิทยานิพนธ                                                                                                            8 
                                                                         จํานวนหนวยกิตรวม                                   8 

 
แผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา แผน ข 

ในแตละภาคเรียนของปการศึกษาเปนดังนี ้
 
ภาคพเิศษฤดูรอนท่ี 1 

312501 สถิติสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา   2(1-2-
3) 
  Statistics for Science Education and Mathematics Education 

301512 นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  2(1-2-
3)   Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 

325501 เคมีอินทรียสําหรับเคมีศึกษา      2(2-0-4) 
Organic Chemistry for Chemical Education  

325502 เคมีฟสิกัลสําหรับเคมีศึกษา      2(2-0-4) 
Physical Chemistry for Chemical Education 
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วิชาเลือก                                                                                                             2 
                                                                  จํานวนหนวยกิตรวม                                                  10 

 
 
 
 
ภาคพิเศษฤดูรอน ท่ี 2 

312652 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา  2(2-0-4) 
  Research Methodology for Science Education and Mathematics Education 

325503 เคมีวิเคราะหสําหรับเคมีศึกษา      2(2-0-4) 
Analytical Chemistry for Chemical Education 

325504 เคมีอนินทรียสําหรับเคมีศึกษา      2(2-0-4) 
Inorganic Chemistry for Chemical Education 

325591 สัมมนาเคมี         1(0-2-1) 
Chemistry Seminar    
วิชาเลือก                                                                                                                2 

                                                              จํานวนหนวยกิตรวม                                             9 
ภาคพิเศษฤดูรอน ท่ี 3 

325592 สัมมนางานวิจยัทางเคมีศึกษา      1(0-2-1) 
Research Seminar for Chemical Education 

325703 การคนควาวิจยัอิสระทางเคมี 1      2(0-6-4) 
Independent Research in Chemistry I 
วิชาเลือก                                                                                                                6 

                                            จํานวนหนวยกิตรวมรวม                                                        9 
ภาค พิเศษฤดรูอนท่ี 4 

325704 การคนควาวิจยัอิสระทางเคมี 2      2(0-6-4) 
Independent Research in ChemistryII 
วิชาเลือก                                                                                                               6    
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                                                จํานวนหนวยกิตรวม  รวม                                                 8 
3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  1 
 
 
 

3.2  ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร. 
 
 (1)   นางสาวประภาพรรณ  เตชะเสาวภาคย  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Organic Chemistry)  Seton Hall University ,USA พ.ศ. 2534 

วท.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2524 
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2521 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ      (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว 

303764  เคมีเกี่ยวกับความปลอดภยั     2(2-0-4) 
303791  การคนควาวิจยัอิสระทางเคมี 1     2(0-6-4) 
303792  การคนควาวิจยัอิสระทางเคมี 2     2(0-6-4) 
303566 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา     2(0-6-0) 

ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1     1(0-3-1) 
325507 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 2     1(0-3-1) 
325511 หัวขอเฉพาะทางเคมี 1      2(2-0-4) 
325512 หัวขอเฉพาะทางเคมี 2      2(2-0-4) 
 

(2)  นางสาวชลีุพร   พุฒนวล  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x  
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คุณวุฒ ิ Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Delaware, USA พ.ศ. 2545 
วท.ม. (เคมีอนนิทรีย) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 
วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2525 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ      (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว 

303564 เคมีอนินทรียสําหรับเคมีศึกษา     3(3-0-6) 
303566ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา     2(0-6-0) 

ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
325504  เคมีอนินทรียสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1     1(0-3-1) 
325534 เคมีอนินทรียขัน้สูง      2(2-0-4) 
325592 สัมมนางานวิจยัทางเคมีศึกษา     1(0-2-1) 
 

(3)  นางสาวจงกลณี  จงอรามเรือง      เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒิ  Ph.D (Organic chemistry)University of Tasmania ,Australiaพ.ศ. 2545 

วท.ม. (เคม)ี  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 
วท.บ. (เคม)ี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2530 

ตําแหนงทางวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวชิาการ       (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว 

303561 เคมีอินทรียสําหรับเคมีศึกษา     3(3-0-6) 
303566 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา     2(0-6-0) 
303691 สัมมนาเคมี        1(0-2-1) 
303692 สัมมนาเคมี        1(0-2-1) 

ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
325501 เคมีอินทรียสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
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325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1     1(0-3-1) 
325514 สมุนไพรและผลิตภัณฑทางธรรมชาติ    2(2-0-4) 
325531 เคมีอินทรียขั้นสูง      2(2-0-4) 
325591 สัมมนาเคมี        1(0-2-1) 
325592 สัมมนางานวิจยัทางเคมีศึกษา     1(0-2-1) 

 
 (4)  นายนวศษิฏ  รักษบํารุง     เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Analytical Chemistry) Liverpool John Moores University, England. พ.ศ. 2545 

วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม พ.ศ. 2538 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2535 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ       (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว 

303563 เคมีวิเคราะหสําหรับเคมีศึกษา     3(3-0-6) 
303565   การวิเคราะหทางเคมีโดยเครื่องมือ    2(2-0-4) 
303566 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา     2(0-6-0) 

ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
325503 เคมีวิเคราะหสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
325505 การวิเคราะหทางเคมีโดยเครื่องมือ     2(2-0-4) 
325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1     1(0-3-1) 
325591 สัมมนาเคมี        1(0-2-1) 
325592 สัมมนางานวิจยัทางเคมีศึกษา     1(0-2-1) 
 

 (5) นางสาวศริิรัตน  ชาญไววิทย เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x   
คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management) CRI-AIT-MU พ.ศ. 2549 

M.S. (Analytical Chemistry) Brock University, Canada พ.ศ. 2541 
วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2530 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2526 
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ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ       (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว 

303563 เคมีวิเคราะหสําหรับเคมีศึกษา    3(3-0-6) 
303763  เคมีวิเคราะหกับสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

 
ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 

325503 เคมีวิเคราะหสําหรับเคมีศึกษา    2(2-0-4) 
325518 เคมีวิเคราะหกบัสิ่งแวดลอม    2(2-0-4) 
325591 สัมมนาเคมี       1(0-2-1) 
325592 สัมมนางานวิจยัทางเคมีศึกษา    1(0-2-1) 
 
3.2.2 อาจารยประจํา 

 
(1)  นางสาวนางสาวจอมใจ  สุกใส  เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒ ิ วท.ด. (เคมี)  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 

วท.ม. (เคมวีิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต) มหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ.2544 
วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2542 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ       (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
 (2)  นางธนดิา  ตระกูลสุจริตโชค เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x  
คุณวุฒ ิ  Ph.D. (Polymer Science) Loughborough University, UK พ.ศ. 2543 
 วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 
 วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ
.ศ.2535 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวชิาการ       (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
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(3)  นายจเร  จรัสจรูญพงศ เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒ ิ ปร.ด. (เคมีอินทรีย) มหาวิทยาลัยมหดิล    พ.ศ. 2549 

วท.บ.(เคมี)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ.  2541 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ       (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
 (4)  นางสาวรุงนภา  แซเอ็ง  เลขประจําตัวประชาชน 4-1017-003 
คุณวุฒ ิ Ph.D. (เคมีอินทรีย)  Nagoya University พ.ศ .2542 
 วท.ม. (เคมีอินทรีย)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 

วท.บ. (เคมีอินทรีย)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2532 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวชิาการ      (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
 (5)  นางศศิธร  ม่ันเจริญ เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒ ิ ปร.ด. (เคมีวิเคราะห)มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2552 

วท.ม.(เคมวีิเคราะห) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ.ศ.2543 
วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2538 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ       (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
 (6)  นางสาวอภิญญา  นวคณุ เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

คุณวุฒ ิ D.Sc. (Earth and Planetary Sciences)Tokyo Institute of Technology, Japan พ.ศ. 2548 

วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
วท.บ. (เคมี)เกียรตินิยมอนัดบั 2  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2539 

ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  

ผลงานทางวชิาการ       (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
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 (7)  นางสาวอบุลลักษณ รัตนศักดิ์  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒ ิPh.D. (Chemical Engineering)The University of Birmingham, UK พ.ศ.  2547 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.  2542 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ.  2540 

ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวชิาการ      (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
 (8)  นายเอกพงษ  สุวัฒนมาลา เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒ ิPh.D. (Theoretical Chemistry)Universidade do Porto, Porto, Portugal พ.ศ. 2549 

วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2538 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ      (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
(9)  นายเอกรัฐ  ศรีสุข  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Chemistry)Inha University, Korea พ.ศ. 2548 

วท.ม. (อินทรยีเคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2539 
วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2534 

ตําแหนงทางวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวชิาการ      (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
(10)  นายณัฐพงษ  ศรีสุข  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒิ Ph.D. (Chemistry), The University of Georgia, USA  พ.ศ. 2547 

M.S. (Chemistry), The University of Maine, USA   พ.ศ. 2543 
วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2539 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวชิาการ      (ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ 
 ไมมี 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
            ไมมี 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ไมมี 
 

4.2  ชวงเวลา  
ไมมี 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
ไมมี 
 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
มีการใหคําแนะนํารูปแบบในการเขียนวิทยานิพนธ 
 1  มีเกณฑการสอบและระเบยีบการสอบ 
 2  มีคณะกรรมการในการสอบ ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 3  มีการประเมินผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา พ.ศ. 2552 
5.1  คําอธิบายโดยยอ 
 การทําวิจยัวิทยานิพนธแผน ก(ก 2)ในสาขาเคมีศึกษา ผูวจิัยไดทําการทดลองคนควาเพื่อ เขาใจ

กระบวนการทาํวิจยัและทําการวิจัยพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการคนควาวิจยัอิสระทางเคมี แผน ข.  
ผูวิจัยไดทําการทดลองคนควาเพื่อ เขาใจกระบวนการทําวิจัยทีแ่ทจริงและสามารถนําไปประยกุตใช 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
ตามผลมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 

5.3  ชวงเวลา  
ป 2 ภาคการศึกษาแรกเปนตนไป 

5.4  จํานวนหนวยกิต      
12  หนวยกิต 
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5.5  การเตรียมการ  
1.  แตงตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

   2.  จัดทําเคาโครงวิทยานพินธเพื่อขออนุมัต ิ
5.6  กระบวนการประเมินผล   

แตงตั้งกรรมการการสอบปากเปลาวิทยานิพนธจํานวน 4 คน ประธานกรรมการตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู  และ  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
- ดานทกัษะดานวิจยั และการเรียนรูดวย
ตนเอง 

มีกิจกรรมนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจยัที่ตัวอยางที่ดมีี
ระเบียบวิธีวิจยัที่ถูกตอง เนนการเรียนแบบแสวงหาความรูดวย
ตนเอง 
- มีการทําวิทยานิพนธ เพื่อเปนการฝกเทคนิคและ
กระบวนการวจิัยที่นําไปใชจริง 

- ดานภาวะผูนาํ และความรับผิดชอบ มีกิจกรรมกลุมในชั้นเรยีนทีส่งเสริมใหนิสิตมีภาวะผูนําทาง
ความคิดกลาแสดงออก และมีความรับผิดชอบตอผลงานที่
นําเสนอ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 

1. นําความรูทางวิทยาศาสตรไปแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอยางถูกตอง     
โดยคํานึงถึงคณุธรรม และจริยธรรม 

2.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปน
ของตนเอง หรือไมนําผลงานของผูอ่ืนมาใชโดยไมมีการอางอิง ตลอดจนไมบิดเบือนขอเท็จจริงจาก
ผลการวิจัย 
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3.  เปนแบบอยางที่ดีดานคณุธรรม จริยธรรม  
2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
หลักสูตรกําหนดใหมีการสอดแทรก นําประเด็นปญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่

เกี่ยวของ การแนะนําการปฏบิัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เชน การอางอิงผลงาน
วิชาการใหถูกตองและครบถวน และนําเสนอขอมูลผลงานวิจยัใหถูกตองตรงไปตรงมา ในระหวางการ
สอนหรืองานที่กําหนดใหทาํ ตลอดจนระหวางการใหสัมมนาและ วิทยานิพนธ  และยกประเดน็ตวัอยาง
ปญหาของสังคมที่วงการวิทยาศาสตรควรมีสวนเขาแกไข 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.  มีการประเมินการใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการแกไขปญหาทีน่ําเสนอ 
2.  มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืนๆ ในเรื่อง การอางอิงที่ถูกตอง 

และขอมูลที่ถูกตอง   
3.  ตรวจสอบการทําวิทยานพินธของนิสิตอยางใกลชิด และควบคุมใหเปนไป

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวจิัย 
2.2  ความรู   

2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
1.  มีความรูความเขาใจในหลักการทฤษฎีทางเคมีศึกษา ตลอดจนมีทักษะ

ปฏิบัติ 
2.  มีความสามารถในการวจิัย และการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร
3.  เขาใจและตระหนกัในกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชพีทางวิทยาศาสตร 

2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
เนนการสอนที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย  เชิญ

วิทยากรพิเศษมาใหความรู ในวิชาตางๆและวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุมถึงหลักการและ
ทฤษฎีตางๆ  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแท 

2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียน และปฏิบัติของนิสิต ในวิธีตางๆ ดังนี ้

1.  สอบกลางภาคและปลายภาค 
2.  รายงานการศึกษา 
3.  การนําเสนองานหนาชัน้เรียน 
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4.  การอภิปรายกลุมและสัมมนา 
5.  การนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ )แผน ก(.  
6.  การสอบประมวลความรู )แผน ข(.
 
 

2.3  ทักษะทางปญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

1.  มีความคิดริเร่ิมในการใชความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อจัดการสถานการณ
หรือประเด็นปญหาใหมทางวิชาการและวชิาชีพ 

2.  สามารถใชความรูและผลงานวิจยั เพื่อพฒันาความคิดใหม และบูรณาการ
ความรูอยางสรางสรรค  

3.  สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง  
2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
เนนการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหมอยางกวางขวาง ใหนิสิต

จัดทําหวัเร่ือง ภาคนิพนธหรือวิทยานพินธดวยตนเองโดยคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1.  ตามลําดับขั้นตอนในหลกัการวจิัยการสอบวัดความสามารถในการคิด
แกไขปญหาทางวิทยาศาสตร 

2.  อภิปรายหนาชั้นเรียนหรือรายงานจากกรณีศึกษา 
3.  การสอบปากเปลาภาคนพินธหรือวิทยานิพนธ 

2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.  สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนทางวิชาการไดดวยตนเอง 
2.  สามารถรับผิดชอบการดําเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได 
3.  สามารถเปนผูนํา และใหความรวมมือในการจัดการขอโตแยงและปญหา

ตางๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานขององคกร 
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2.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล
และความรับผิดชอบจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียน
กับผูเรียน ฝกรวมกันคิดในการแกปญหา และแบงความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน รวมทั้งฝกเปน
ผูนําในการอภปิรายในแตละหัวขอ  และมีระเบียบปฏิบัตใินการใชเครื่องมือรวมกัน   

2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมตางๆที่ทํารวมกัน 
รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมืออยางถูกตอง 

 
2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหขอมูล
และสรุปไดอยางถูกตอง 

2.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอผลงานวิชาการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและใหมีการนาํเสนอผลงานวิจัยในวิชาตางๆ และสัมมนาที่มี
การวิเคราะหในเชิงตัวเลข และสงเสริมใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ 
และวารสารวชิาการ 

2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ประเมินจากงานที่นําเสนอ (ที่มีการใชคณิตศาสตรและสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล) 

2.  ประเมินจากกิจกรรมตาง ๆ (ที่มีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา 
 ดังเอกสารแนบหมายเลข 3 
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หมวดที่ 5    หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
1.กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เกณฑการใหระดับคะแนนมทีั้งระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับขั้นและแบบไมแสดง
คาระดับขั้น 

ระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับขั้นแบงเปน 8 ระดับคือ A, B+, B, C+, C,  D+, D และ F 
ซ่ึงคิดเปนคาระดับขั้น 0,1.0,1.5 ,2.0,2.5,3.0,3.5 และ 4.0 ตามลําดับ ระบบการใหคะแนนแบบไมแสดง
คาระดับขั้น แสดงดวยสัญลักษณและความหมายตอไปนี้  S ผานตามเกณฑ (Satisfactory), I  การ
ประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete), U ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory), W งดเรียนโดยไดรับ
อนุมัติ (Withdrawn), au ลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 

สวนระบบการใหคะแนนวทิยานิพนธ ดษุฎีนิพนธ และงานนพินธ ใหแสดงดวยสัญลักษณและ
ความหมายตอไปนี้ S ผานตามเกณฑ (Satisfactory), I  การประเมินผลยงัไมสมบูรณ (Incomplete), U 
ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory) 

ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบหรือวิธีการประเมินของแตละรายวิชาวา
สอดคลองกับความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
 2.2  การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรที่ไดรับแตงตั้งกอนประกาศผลระดับขั้นใหนิสิตทราบ 

2.3  การประเมินผลวิทยานพินธ ดุษฎีนพินธ งานนิพนธ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่
ไดรับการแตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.4  นิสิตระดบัปริญญาโทแผน ข ตองสอบประมวลความรู หลังจากลงทะเบียนเรียนไปแลวไม
ต่ํากวา 25 หนวยกิต หรือหลังจากลงทะเบยีนเรียนไปแลว 3 ภาคการศึกษา 
 2. 5  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
3.เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 โดยมีหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี ้
 3.1  ปริญญามหาบัณฑติ สําหรับนิสิตเรียนหลักสูตร แผน ก นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญา
มหาบัณฑติตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 
3 .00 และผลงานวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตองดําเนินการใหผลงาน หรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพวิชาการที่มีมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและมกีรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer  Review)  กอนการตีพิมพหรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เปนฉบับเตม็ (Full paper) 
 3.2  ปริญญามหาบัณฑติ สําหรับนิสิตเรียนหลักสูตร แผน ข นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญา
มหาบัณฑติตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 
3 .00 และผานการสอบประมวลความรู ผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
 รายละเอียดของขอบังคับของมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดูจาก
เอกสารแนบหมายเลข  1 
 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม และอาจารยพิเศษ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจกัมหาวิทยาลัยและคณะ  และใหเขาใจวัตถุประสงคและ
เปาหมายของหลักสูตรตามแนวคดิของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยจัดใหมีอาจารยพี่เล้ียงเพื่อให
คําแนะนําตางๆแกอาจารยใหม 
 1.2  ใหความรูแกอาจารยใหมในดานการบริหารวิชาการของคณะ การประกันคณุภาพ
การศึกษา กฎระเบียบการศึกษาตาง ๆ 
 1.3  มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่
จะสอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพเิศษ 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 การดําเนนิการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ  ดงันี้ 
 2.1  การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

1.  อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การสอนแบบตางๆ การสรางแบบทดสอบตางๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูทีอิ่งพัฒนาการของ
ผูเรียน  



 32

2.  การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน และการใชและผลิตส่ือการสอน 
3 . ใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการสนับสนุน 
2.2  การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
1.  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ 
2.  สงเสริมงานวิจยัในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3.  สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 หัวหนาภาควชิา และอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 3 คน เปนผูรับผิดชอบในการบรหิาร
หลักสูตร  โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอมูล 
สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป ทั้งนี้โดยมีคณบดเีปนผูกํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนํา  ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
 รายไดของหลักสูตรไดจากเงินอุดหนนุของรัฐ  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยซ่ึงไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ  โดยนํามาจัดสรรตามความจําเปน  
เพื่อใหหลักสูตรสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 หลักสูตรมีความพรอมทั้งดานอาคาร สถานที่ และครุภณัฑอยางเพียงพอ รวมทั้งมีความพรอม
ดานหนังสือ  ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูล ทางอิเลคทรอนิก โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือดานบริหารจัดการ และฐานขอมูลที่จะใหสืบคน   
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกบัสํานักหอสมดุกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกีย่วของ เพื่อบริการให
อาจารยและนสิิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยสามารถเสนอรายชื่อหนงัสือ
ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จําเปน  ทีจ่ะใหในการเรยีนการสอนตามหลักสูตร นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวชิาและบางหวัขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ เพื่อใหหอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือดวย  
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ในสวนของอปุกรณ ครุภณัฑ และส่ิงกอสราง ตาง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการจดัซื้อ
ครุภัณฑ  และจัดสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของแตละหลักสูตรอยางเหมาะสม 

 
 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีการประเมินความเพยีงพอของอุปกรณ  ครุภัณฑ  หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน โดย
ใหนิสิตและอาจารยผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม ตั้งคณะกรรมการ 
 
3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 
 การับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย  โดยภาควิชาเปนผูกําหนดคณุวุฒิ
และคุณสมบัตทิี่ตองการ  

3.2  การติดตามหลักสูตรและทบทวนการมีสวนรวมของคณาจารย 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชมุรวมกันในการวางแผนจดัการเรียน
การสอน ประเมินผลและใหความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 
เพื่อใหบณัฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา 
 3.3 คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 
 มีนโยบายเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมสอนในหลักสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงกับภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ  และผาน
การคัดเลือกอยางเหมาะสม 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน 

ใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่  สนับสนุนใหบุคลากรได
แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานกับบุคคลในหนวยงานอื่น 

สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารย  ทั้งดานการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ
และการวิจัย 
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต 

คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตในปการศกึษาแรก โดยนสิิตที่มี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
ทุกคนตองกําหนดชัว่โมงวาง (Office Hours)  เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได 
 หลังจากที่คณะไดอนุมตัิแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธแลว ประธานกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธจะทําหนาที่ใหคําปรกึษาวิชาการแกนิสิตแทน) อาจารยที่ปรึกษาหลัก(  
 

5.2  การอุทธรณของนิสติ 
เปนไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
 จัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
7. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตรมกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนและเกณฑการประเมินประจําป 
 

ปการศึกษา ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพือ่วางแผนตดิตามและทบทวนการทํางานของ
หลักสูตร 

X X X X X 



 35

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

X X X X X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และมคอ 4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตะภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

ปการศึกษา ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสดุภาคการศกึษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลกัสูตรตามแบบ มคอ 
7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของนิสิตตามมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ 4 อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนนิงานที่
รายงานในมคอ 7 ปที่แลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ50 

X X X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนิสิต ตอคุณภาพการสอนและ
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากระดบั 5 

   X X 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ตีอบัณฑิตใหม     X 
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เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
รวมตัวบงชี(้ขอ)ในแตละป 9 10 10 11 12 
ตัวบงชี้บังคับ(ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ที่ตองผานรวม(ขอ) 8 8 8 9 9 

หมวดที่  8   กระบวนการการประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมิน  และการปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 
 มีการประเมิน  ผลการเรียนรูของนิสิต  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การอภิปรายโตตอบ  

การตอบคําถาม  การทํากิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ  
 มีการประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา  เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็  และให
ขอเสนอแนะ  เกี่ยวกับกระบวนการประเมนิ  และกลยุทธการสอน 
 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 มีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตกอนจบการศึกษาในรูปแบบสอบถาม 
 - สําหรับศิษยเกาจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่
เหมาะสม 
 2.2  ประเมินโดยผูทรงคุณวฒุิหรือท่ีปรึกษา 
 ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคณุภาพภายใน 
 2.3  ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการและ/หรือผูเก่ียวของอื่นๆ 
 ดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบณัฑิต 
 - มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชญิ ผูทรงคุณวุฒิ  ผูใชงานบณัฑิต และบัณฑิตใหม   
3.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 - การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในขอ 7 หมวด 7
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4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 -  อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบในระหวางภาค โดยปรับปรุงทนัทีจากขอมูลที่ไดรับ 
 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป ทั้งนีเ้พื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑติ โดยพิจารณาจากสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งความเห็น
ของผูทรงคุณวุฒ ิ
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