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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2559 
 

ชื่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาเคมี 
 

หมวดที่1. ขอ้มูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
 รหัส  25450191102306 

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา) 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Chemical Education) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.ม. (เคมีศึกษา) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  M.Sc. (Chemical Education) 
 

3. วิชาเอก ไม่มี  
 

4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 แผน ข     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปรญิญาโท   
5.2 ภาษาที่ใช ้

    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา) 
 5.3 การรับเขา้ศึกษา 
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  
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5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอืน่ 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่  1/2559 
  วันที่ 22  เดือน มีนาคม     พ.ศ. 2559 
   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  3/2559 
  วันที่ 18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
ครู อาจารย์ และบุคลากรสําหรับสายงานวิทยาศาสตร์และเคมีในสถาบนัการศึกษาของรัฐบาล 

และเอกชน 
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9. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

(1)  นางสาวจงกลณี จงอรา่มเรือง      เลขประจาํตัวประชาชน 3-2097-0005X-XX-X  
Ph.D. (Chemistry) University of Tasmania, Australia พ.ศ. 2545 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 
วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530  

ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (2) นายนวศิษฏ์ รกัษ์บํารุง     เลขประจาํตัวประชาชน 3-2099-0006X-XX-X
  Ph.D. (Chemistry) Liverpool John Moores University, UK  
  พ.ศ. 2546 
  วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538  
  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2535 
 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
 (3)   นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา เลขประจาํตัวประชาชน 3-1015-0007X-XX-X 
 Doutor (Química) Universidade do Porto, Portugal พ.ศ. 2549 
 วท.ม. (เคม)ี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  
 วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 
 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
 ในสถานทีต้ั่ง  
 นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่ ...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
 จากการที่ประเทศต้องมีการเร่งรัดพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค
ตะวันออกจึงจําเป็นต้องพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคตที่มีศักยภาพในการคิดขั้น
สูง สามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการทํางานหรือปรับปรุงคุณภาพของงานได้  ครูผูส้อนด้านวิทยาศาสตร์
จึงมีอิทธิพลต่อนักเรียนในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้ด้านเคมีซึ่งใช้มากในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  นอกจากครูที่เป็นผู้ใหค้วามรู้
ด้านเคมีแล้วยังต้องสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และพัฒนากิจกรรมเคมทีี่ส่งเสริมทกัษะ
ทางการคิดขั้นสูงและทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีได้ ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงมี
ความจําเป็นต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพครูสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเคมี เพื่อสร้าง
กําลังคนให้มีความรู้ ความสนใจ เข้าใจและใฝ่รู้วิทยาการด้านเคมีแล้วยังต้องมีทักษะในการคิดขั้นสูง 
ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศ ร่วมถึง
ทักษะทางอาชีพและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคยุคโลกาภิวัฒน์ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์ปัจจุบันสังคมยังมีปัญหาการเรยีนรู้ด้านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ส่งผลใหส้ังคมขาดความเข้าใจและเกิดการโต้แย้งกันโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลและกระบวนการคิดโดยใช้พ้ืนฐาน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสง่ต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างรวดเร็วในสังคม โดยไม่ศึกษา
แหล่งข้อมูลอยา่งถ้วนถี่ก่อน หรือการเชื่อโฆษณาง่ายเกินไป เช่น อาหารเสริม เครื่องสําอาง โดยทั้งผู้รับ
และผู้ส่งข่าวสาร ไม่คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทําให้เกดิความเสียหายและความเชื่อผิด ๆ 
นอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทําให้ประชาชนมี
ความเสี่ยงต่อสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่
ปนเปื้อนสารเคมี รวมถึงการจัดการทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างไม่ถูกวิธี จากการขาดความรู้ของพิษภัยที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ทําให้ส่งผลกระทบต่อสขุภาพอนามัยของคนในสังคม  
 

12. ผลกระทบจากข้อ11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ครูเป็นผู้ที่สังคมให้ความเช่ือถือและมักจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยในการพัฒนาสังคม แต่
อย่างไรก็ตามปัญหาครูไทยคือยึดการสอนแบบดั้งเดิม โดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เท่านั้น นอกจากนี้ ครู
ไทยส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทดลองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้
นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ และการคิดค้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้นการพัฒนาครูเคมีและ
บุคลากรทางการศึกษาเคมี ให้มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการ
ทดลองหรือกิจกรรมที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ การคิดขั้นสูง และการสร้างนวัตกรรมทางเคมี ตลอดจน
ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยจะช่วยในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่มี
คุณภาพจะช่วยสร้างเสริมเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ ๆ ให้มีความชอบและใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงสาขาเคมีซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสริมงานวิจัย
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยผสานความรู้ทางเคมีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและผลักดัน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและมีความสามารถในการ

ทํางานทําวิจัย เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มี
ความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมบนพื้นฐานของ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเคมี จึงมีหน้าที่ผลิต
บัณฑิตด้านเคมีที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
บูรณาการกับสาขาวิชาการอื่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม 
การวิจัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นที่ภูมิภาคตะวันออกบน
ฐานความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน 
 

13. ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวทิยาลัย 
 การบริหารจัดการ หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สงักัดคณะ

วิทยาศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์  
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 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอืน่ 

รายวิชาหมวดวิชาแกน  
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถติิ คณะวิทยาศาสตร์   

    31250159  สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   2(1-2-3) 
   31265259  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4) 
   คณะศึกษาศาสตร์   
   30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน      2(1-2-3)  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนเพื่อใหบ้ริการภาควิชา/หลักสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
ไม่ม ี

13.3 การบริหารจัดการ 
 13.3.1  รายวิชาที่เป็นความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ คณะฯ มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ

รายวิชาเพื่อเพื่อทําหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายผู้สอน การ
ประเมินผลการเรียนการสอน ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทําเอกสาร มคอ. และ 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานกับคณะและภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกลุม่วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา  

 13.3.2  รายวิชาที่เป็นความรับผิดชอบของคณะอื่น ฝ่ายวิชาการของคณะจะทําหน้าที่ประสาน 
งานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําตารางสอน ประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา 
กํากับติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลใหม้ีคุณภาพ  

 13.3.3 รายวิชาที่เป็นความรับผิดชอบของภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
กําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทํา
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานในแต่ละรายวิชา 
กํากับติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลใหม้ีคุณภาพ  
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

-ปรัชญา- 
 ผลิตบุคลากรในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา  ให้มคีวามรู้ความสามารถ
ทางด้าน เคมีบริสุทธ์ิ เคมีประยุกต์ และเคมศีึกษา เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

-ความสําคัญ- 
 ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาเคมีในโรงเรียนยังมีประสิทธิภาพตํ่า  อันเนื่องมาจากการขาดแคลน
บุคลากรที่ทําหน้าที่สอนวิชาเคมีที่มีความรูค้วามสามารถ   บุคลากรเปลีย่นสายไปเป็นผู้บริหารหรือเรียนต่อ
ในสาขาอื่น  ร่วมถึงองค์ความรู้เคมีที่ไมแ่น่นของบุคลากร ทําให้เกดิภาวการณ์ขาดแคลนบุคลากรที่มี
คุณภาพด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  เห็นว่าน่าที่จะช่วยให้บุคลากรที่ทําการ
สอนวชิาเคมีได้มีโอกาสปรับปรุงการเรียนการสอน หาความรู้และให้มีความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชา
เคมีอันเป็นสาขาวิชาที่จะทําให้บุคลากรมีโอกาสสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง  อันจะส่งผลให้
การเรียนการสอนวิชาเคมีในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น  จึงได้จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษาขึ้น  เพื่อตอบสนองแนวคิดดังกล่าว  โดยเน้นให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาเนื้อหาแบบลึกซึ้ง 
ได้ลงมือทําวิจัย การทดลองเคมีอย่างจริงจัง ซึ่งช่วยพัฒนาบุคลากรที่ทําการสอนวิชาเคมีในโรงเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและเข้าใจเนื้อหาทางด้านเคมีบริสุทธ์ิ เคมีประยุกต์ และเคมีศึกษาลึกซึ้งขึ้น จนสามารถ
นําองค์ความรู้ไปดัดแปลงหรือออกแบบกิจกรรมการทดลองเพื่อสอนนักเรียนในระดับโรงเรียนได้ และช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมถึงการพัฒนาบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  นอกจากนี้ผลติบุคลากรให้มคีวามรู้ด้านเคมีออกไปประกอบอาชีพหรือสอนวิชา
เคมีในโรงเรียนซึ่งเป็นการช่วยลดความขาดแคลนบุคลากรทางสายนี้ในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง  
 

-เหตุผลในการปรับปรุง- 
 เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ได้

ดําเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบ
กับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้อออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงมคีวามจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคลอ้งต่อเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ได้นําข้อเสนอแนะจากทุก
ภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ และ บัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย
ปรับปรุงหลักสตูรให้มีความทนัสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในศตวรรษที ่ 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นให้กําลังคนที่มศีักยภาพทาง
ความคิด และมีการใช้เทคโนโลยี และการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมีการปรับปรุงสาระสําคัญดังนี้  

1. ปรับเนือ้หารายวิชาในหมวดวิชาแกนของกลุ่มวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาให้มี
ความทันสมัย และนําไปประยุกต์ในการทําวิจัย หรือ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
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2.  ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ โดยเน้นให้มีการบูรณาการในองค์ความรู้พ้ืนฐานทาง
เคมีบริสุทธ์ิ ร่วมถึงการดัดแปลงหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และ สื่อสําหรบัการสอน   

3.  ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในรายวิชาเคมีประยุกต์ที่เป็นที่
สนใจในปจัจุบัน รวมถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการสอนเคมี     
   
 

-วัตถุประสงค-์ 
 1.  หลักสูตรมเีป้าหมายต้องการผลิตมหาบณัฑิตด้านเคมีศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านเคมีกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้   รวมทั้งมีทักษะในสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคุณธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการผลิตครวิูทยาศาสตร์ สาขา
เคมีเพื่อการสอนในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร้อยละไม่น้อยกว่า 90 ของมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น  
 2.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสตูรแล้ว  มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรมและสมรรถนะ ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก 2 

  2.1 มีความรอบรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะงานวิจัยด้านเคมีศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา  
    ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
    การสอนทางเคม ี

  2.2 มีคุณธรรม จรยิธรรม และ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พร้อมที่จะเป็นผู้นํา 
    ด้านเคมีศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา  

  2.3 มีการพัฒนาใหท้ันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี และมีความสามารถ 
    ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และเคมีได้เป็นอย่างดี รวมถึง สามารถประยุกต์ความรู้ใน 
    งานด้านเคมีศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

  2.4 มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหมท่างด้านเคมีศึกษา เพื่อตอบสนองเป้าหมาย 
    ของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แผน ข 
  2.1 มีความรอบรู้ ความเข้าใจ  และมีความสามารถและนําความรู้มาศึกษา  วิจัย  และ 
    พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการทาํวิจัยด้านเคมีศึกษาและ 
    วิทยาศาสตร์ศึกษาที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน เพื่อนํามาใช้ใน 
    การพัฒนาการเรียนการสอนทางเคมี 
   2.2 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พร้อมที่จะเป็นผู้นํา 
    ด้านเคมีศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา  
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  2.3 มีการพัฒนาใหท้ันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี และมีความสามารถ 
    ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และเคมีได้เป็นอย่างดี รวมถึง สามารถประยุกต์ความรู้ใน 
    งานด้านเคมีศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

    2.4 สามารถประเมนิปัญหาทางด้านเคมีศึกษาและประยุกต์ความรู้ด้านเคมีศึกษาในการ 
    แก้ปัญหาดังกล่าวในสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

แผนการส่งเสรมิการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริม
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทีส่นับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
ระบบอาจารย์ปรึกษาและ
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรของ
หลักสูตร และ ภาควิชา 

3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

แผนการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผล
ของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
ด้านความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการสอนและการ
ประเมินผลตามผลการเรียนรูท้ั้ง 
5 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่
มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

แผนการปรับปรุง
หลักสูตรเคมใีห้มี
มาตรฐานไม่ตํ่ากว่ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

1. การวิพากษ์หลักสูตรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
ภายนอก 
2. มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ 

1.  เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 
2.  แบบประเมินโดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 
3.  รายงานการประเมินหลักสูตร 
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แผนการปรับปรุง
หลักสูตรเคมศีกึษาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

1.รวบรวมความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและ
ผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสตูร 

1. รายงานการประเมินความพึง
พอใจการใช้บัณฑิตจากผู้ใชบั้ณฑิต 
2. แบบสอบถามบัณฑิตที่จบ
การศึกษาใหม ่ 

แผนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการสอนให้มีความรู้ที่
ทันสมัย 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม
วิชาการและผลิตผลงานวิชาการอย่าง
สม่ําเสมอ 

1. มีการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ และ/หรือผลงานวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษาการดาํเนินการและโครงสรา้งของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค 
 ระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค 
 ระบบอื่น ๆ  (ระบุรายละเอียด) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูรอ้น       
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
                     ไม่ม ี   
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
  วัน – เวลาราชการปกติ 
  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)   

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
 เป็นผู้สําเรจ็การศึกษาปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  
 เป็นผู้สําเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 มีเกณฑ์คณุสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้  

     1.  เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หรอื 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาเคมี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการศึกษา และ 
     มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือ เป็นผูม้ีประสบการณ์ 
     การสอนวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
         และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
 2.  เป็นผูท้ี่มีคณุสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
         บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 มีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ กําหนดให้สอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

กําหนดโดยมหาวิทยาลัย หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางเคมี  
2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1  ใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชาที่จําเป็น ตามความเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.4.2  แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้คําแนะนําแก่นิสิตอย่างใกล้ชิดทางด้านการ 
เรียน การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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2.5 แผนการรบันิสิตและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
แผน ก แบบ  ก 2 และ แผน ข 

จํานวนรับเข้า  ปีที่ 1 10 10    
ปีที่ 2  10    
รวม 10 20    

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา   10   
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

             หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 3,076 3,150 3,308 3,473 3,647
2. งบดําเนินการ 964 964 964 964 964
3. งบลงทุน 938 938 938 938 938
4. งบเงินอุดหนุน 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656

รวม 7,633 7,707 7,865 8,030 8,204
 

 

2.7ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอน

หน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 แผน ข    ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

   1) แผน ก แบบ ก 2 
       หมวดวิชาแกน      6     หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเอกบังคับ      8 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า       10 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต  
 2) แผน ข 
   หมวดวิชาแกน      6     หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเอกบังคับ      8 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     16 หน่วยกิต 
   งานค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
1)  รายวิชาและจํานวนหนว่ยกิต หลักสูตรแผน ก  แบบ ก 2 

     หมวดวิชาแกน   6     หน่วยกิต 
 30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน      2(1-2-3)  

   Classroom  Action  Research 
 31250159 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   2(1-2-3) 

     Statistics for Science Education and Mathematics Education 
 31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4) 
   Research Methodology for Science Education and Mathematics 
    Education  
  หมวดวิชาเอกบังคับ   8  หน่วยกิต 
 32550159 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 1     3(2-2-5) 
    Integrated Chemistry for Chemical Education I 
  32550259 เคมีเชิงบูรณาการสาํหรับเคมีศึกษา 2     3(2-2-5) 
    Integrated Chemistry for Chemical Education II 
 32559159 สัมมนาเคมีศกึษา 1     1(0-2-1) 
    Seminar on Chemical Education I  
 32559259 สัมมนาเคมีศกึษา 2     1(0-2-1) 
    Seminar on Chemical Education II  
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  หมวดวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 10     หน่วยกิต 
 32550359 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 3     2(2-0-4) 
    Integrated Chemistry for Chemical Education III 
 32550459 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางเคมี      2(2-0-4) 
    Instrumental Analysis in Chemistry  
 32550559 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา      1(0-3-1) 
    Laboratories for Chemical Education      
 32550659 ปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับเคมศีึกษา      1(0-3-1) 
    Advance Laboratories for Chemical Education    
 32550759 ความปลอดภัยทางเคมี    1(1-0-2) 
    Chemical Safety    
 32552159 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ    2(2-0-4) 
    Medicinal Plants and Natural Products 
 32552259 เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับเคมีศกึษา    2(2-0-4) 
    Environment Chemistry for Chemical Education 
 32552359 เคมีคลินิกสําหรับเคมีศึกษา    2(2-0-4) 
    Clinical Chemistry for Chemical  Education  
 32552459 วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสาํหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
    Green Analytical Method for Chemical Education 
 32552559 วิทยาศาสตร์นาโน    2(2-0-4) 
    Nanoscience 
 32552659 องค์ความรู้แห่งโลกวัสดุ      2(2-0-4) 
    Paradigm of Materials World 
 32552759 พอลิเมอร์ชีวภาพ    2(2-0-4) 
    Biopolymers 
 32552859 เคมีอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก    2(2-0-4) 
    Industrial Chemistry and Alternative Fuels    
 32553859 หัวข้อพิเศษทางเคมี 1    2(2-0-4) 
    Special Topics in Chemistry I 
 32553959 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2    2(2-0-4) 
    Special Topics in Chemistry II 
 32558159 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี    2(1-2-3) 
    Chemical Information Technology 
 32558259 นวัตกรรมเคมีในชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 
    Chemistry Innovation in Daily Life 
 32558359 เศรษฐกิจพอเพียง    1(1-0-2)  
    Sufficient Economy 
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 32558459 กิจกรรมเสรมิหลักสูตรวิทยาศาสตร์     2(1-2-3) 
    Extracurricular Activities in Science Topic 
 32558859 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1    2(2-0-4) 
    Special Topics in Chemical Education I 
 32558959 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2    2(2-0-4) 
    Special Topics in Chemical Education II 
  วิทยานพินธ์    12  หน่วยกิต
 32569959 วิทยานิพนธ์           12(0-0-36) 
    Thesis  

2)  รายวิชาและจํานวนหนว่ยกิต หลักสูตรแผน ข 
     หมวดวิชาแกน   6     หน่วยกิต 
 30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน      2(1-2-3)  

   Classroom  Action  Research 
 31250159  สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา    2(1-2-3) 

     Statistics for Science Education and Mathematics Education 
 31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4) 
   Research Methodology for Science Education and Mathematics 
    Education  
  หมวดวิชาเอกบังคับ   8  หน่วยกิต 
 32550159 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 1     3(2-2-5) 
    Integrated Chemistry for Chemical Education I 
  32550259 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 2     3(2-2-5) 
    Integrated Chemistry for Chemical Education II 
 32559159 สัมมนาเคมีศกึษา 1     1(0-2-1) 
    Seminar on Chemical Education I  
 32559259 สัมมนาเคมีศกึษา 2     1(0-2-1) 
    Seminar on Chemical Education II  
 
  หมวดวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 16     หน่วยกิต 
 32550359 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 3     2(2-0-4) 
    Integrated Chemistry for Chemical Education III 
 32550459 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางเคมี      2(2-0-4) 
    Instrumental Analysis in Chemistry  
 32550559 ปฏิบัติการสําหรับเคมศีึกษา      1(0-3-1) 
    Laboratories for Chemical Education      
 32550659 ปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับเคมศีึกษา      1(0-3-1) 
    Advance Laboratories for Chemical Education    



- 15 - 
 
 32550759 ความปลอดภัยทางเคมี    1(1-0-2) 
    Chemical Safety    
 32552159 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ    2(2-0-4) 
    Medicinal Plants and Natural Products 
 32552259 เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับเคมีศกึษา    2(2-0-4) 
    Environment Chemistry for Chemical Education 
 32552359 เคมีคลินิกสําหรับเคมีศึกษา    2(2-0-4) 
    Clinical Chemistry for Chemical  Education  
 32552459 วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสําหรับเคมีศึกษา     2(2-0-4) 
    Green Analytical Method for Chemical Education 
 32552559 วิทยาศาสตร์นาโน    2(2-0-4) 
    Nanoscience 
 32552659 องค์ความรู้แห่งโลกวัสดุ      2(2-0-4) 
    Paradigm of Materials World 
 32552759 พอลิเมอร์ชีวภาพ    2(2-0-4) 
    Biopolymers 
 32552859 เคมีอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก    2(2-0-4) 
    Industrial Chemistry and Alternative Fuels    
 32553859 หัวข้อพิเศษทางเคมี 1    2(2-0-4) 
    Special Topics in Chemistry I 
 32553959 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2    2(2-0-4) 
    Special Topics in Chemistry II 
 32558159 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี    2(1-2-3) 
    Chemical Information Technology 
 32558259 นวัตกรรมเคมีในชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 
    Chemistry Innovation in Daily Life 
 32558359 เศรษฐกิจพอเพียง    1(1-0-2)  
    Sufficient Economy 
 32558459 กิจกรรมเสรมิหลักสูตรวิทยาศาสตร์     2(1-2-3) 
    Extracurricular Activities in Science Topic 
 32558859 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1    2(2-0-4) 
    Special Topics in Chemical Education I 
 32558959 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2    2(2-0-4) 
    Special Topics in Chemical Education II 
  งานค้นคว้าอสิระ    6  หน่วยกิต
 32569859 การค้นคว้าอิสระ          6(0-18-12) 
    Independent Study  
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ความหมายของรหัสวชิา 
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มคีวามหมายดังนี้  

 เลขรหสั 3 หลักแรก หมายถึง รหัสของหน่วยงาน  
 เลขรหัส  325  หมายถึง  รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
    สาขาวิชาเคมีศึกษา 
 เลขรหสัหลักที่ 4  หมายถึง  ช้ันปีที่เปิดสอน 
   (เลข 5 และ 6 แทนรายวิชาในระดับบัณิตศึกษา)  
 เลขรหสัหลักที่ 5  หมายถึง  กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 เลข  0 และ 1   หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีพ้ืนฐาน  
 เลข  2 และ 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์ 
 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีทางด้านการศึกษา  
 เลข  9 หมายถึง  กลุ่มวิชาสัมมนา การศึกษาคน้คว้าอิสระ และ  
    วิทยานิพนธ์  
 เลขรหสัหลักที่ 6  หมายถึง  ลําดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา 
 เลขรหสัหลักที่ 7-8  หมายถึง  ปีที่สร้าง / ปรบัปรุงรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีศึกษา แผน ก แบบ 

ก 2 ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา  ดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาตน้  (First Sememster) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 31250159 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์
ศึกษา  
Statistics for Science Education and 
Mathematics Education 

2 (1-2-3) 

31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศกึษา 
Research Methodology for Science 
Education and Mathematics Education  

2 (2-0-4) 

วิชาเอกบังคับ 32550159 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 1 
Integrated Chemistry for Chemical 
Education I 

3 (2-2-5) 
 

วิชาเอกเลือก   2  
รวม (Total) 9 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Sememster) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   
Classroom  Action  Research 

2 (1-2-3) 

วิชาเอกบังคับ 32550259 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 2 
Integrated Chemistry for Chemical 
Education II 

3 (2-2-5) 
 

วิชาเอกเลือก   4  
รวม (Total) 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาตน้  (First Sememster) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 32559159 สัมมนาเคมีศกึษา 1 
Seminar on Chemical Education I  

1(0-2-1) 

วิชาเอกเลือก   4  
วิทยานพินธ์  32569959 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
4 

รวม (Total) 9 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Sememster) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 32559259 สัมมนาเคมีศกึษา 2 
Seminar on Chemical Education II  

1(0-2-1) 

วิทยานพินธ์  32569959 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

8 

รวม (Total) 9 
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แผนการศึกษาของนิสิตในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีศึกษา แผน ข ในแต่ละ
ภาคเรียนของปีการศึกษา  ดังนี้ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาตน้  (First Sememster) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 31250159 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์
ศึกษา  
Statistics for Science Education and 
Mathematics Education 

2 (1-2-3) 

31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศกึษา 
Research Methodology for Science 
Education and Mathematics Education  

2 (2-0-4) 

วิชาเอกบังคับ 32550159 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 1 
Integrated Chemistry for Chemical 
Education I 

3 (2-2-5) 
 

วิชาเอกเลือก   2  
รวม (Total) 9 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Sememster) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   
Classroom  Action  Research 

2 (1-2-3) 

วิชาเอกบังคับ 32550259 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 2 
Integrated Chemistry for Chemical 
Education II 

3 (2-2-5) 
 

วิชาเอกเลือก   4  
รวม (Total) 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาตน้  (First Sememster) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 32559159 สัมมนาเคมีศกึษา 1 
Seminar on Chemical Education I  

1(0-2-1) 

วิชาเอกเลือก   6  
การค้นคว้า

อิสระ 
32569859 การค้นคว้าอิสระ 

Independent Study 
2 

รวม (Total) 9 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Sememster) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 32559259 สัมมนาเคมีศกึษา 2 
Seminar on Chemical Education II  

1(0-2-1) 

วิชาเอกเลือก   4  
การค้นคว้า

อิสระ 
32569859 การค้นคว้าอิสระ 

Independent Study 
4 

รวม (Total) 9 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 
  (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 
3.2 ชื่อสกลุตาํแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย ์

 

3.2.1 อาจารย์ผู่รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
         ( * หมายถึง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร)    
* (1)  นางสาวจงกลณี จงอร่ามเรือง      เลขประจาํตัวประชาชน 3-2097-0005X-XX-X 

Ph.D. (Chemistry) University of Tasmania, Australia พ.ศ. 2545 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 
วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530  

ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดมิ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
325501 เคมีอินทรีย์สําหรับเคมีศึกษา 2 (2-0-4) 
325591 สัมมนาเคม ี 1 (0-2-1) 
325592 สัมมนางานวิจัยทางเคมีศึกษา 1 (0-2-1) 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

32550259 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 2*  3 (2-2-5) 
32550559 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา* 1 (0-3-1) 
32559159 สัมมนาเคมีศกึษา 1* 1 (0-2-1) 
32559259 สัมมนาเคมีศกึษา 2* 1 (0-2-1) 

         * สอนร่วมกับคณาจารย์ท่านอื่น 
  * (2)  นายนวศิษฏ์ รักษ์บํารงุ     เลขประจาํตัวประชาชน 3-2099-0006X-XX-X 

 Ph.D. (Chemistry) Liverpool John Moores University, UK พ.ศ. 2546 
 วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538  
 วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2535 

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
325503 เคมีวิเคราะห์สําหรับเคมีศึกษา 2 (2-0-4) 
325505 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยเครื่องมือ 2 (2-0-4) 
325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1 1 (0-3-1) 
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  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
32550159 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 1*  3 (2-2-5) 
32550559 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา* 1 (0-3-1) 
32559159 สัมมนาเคมีศกึษา 1* 1 (0-2-1) 
32559259 สัมมนาเคมีศกึษา 2* 1 (0-2-1) 

         * สอนร่วมกับคณาจารย์ท่านอื่น 
* (3)  นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา     เลขประจาํตัวประชาชน 3-1015-0077X-XX-X 

    คุณวุฒ ิ Doutor (Química) Universidade do Porto, Portugal พ.ศ. 2549 
   วท.ม. (เคม)ี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  
   วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์  
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
325502 เคมีฟิสิกัลสําหรับเคมีศึกษา 2 (2-0-4) 
325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1 1 (0-3-1) 
325513 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี 2 (2-0-4) 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

32550259 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 2*  3 (2-2-5) 
32550559 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา* 1 (0-3-1) 
32558159 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี* 2 (1-2-3) 
32558859 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1*  2 (2-0-4) 

         * สอนร่วมกับคณาจารย์ท่านอื่น 
 (4)  นางสาวการะเกด เทศศรี เลขประจาํตัวประชาชน 3-2501-0013X-XX-X  

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

 (5)  นายขจัดภัย ทิพยผ่อง      เลขประจาํตัวประชาชน 3-1005-0017X-XX-X 
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Pharmarceutical Science) Chiba University, Japan พ.ศ. 2554  
 วท.ม. (เคมีอนนิทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534  
 วท.บ. (เคม)ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2528   
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 (6)  นางสาวจอมใจ สุกใส เลขประจาํตัวประชาชน 3-2001-0096X-XX-X  

คุณวุฒ ิ วท.ด. (เคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
                         วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรย์ีประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2545 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (7)  นายจเร จรัสจรญูพงศ ์ เลขประจาํตัวประชาชน 3-8498-0007X-XX-X  
คุณวุฒ ิ ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 
 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)    

 (8)  นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ เลขประจาํตัวประชาชน 3-1199-0011X-XX-X  
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Bristol, UK พ.ศ. 2552 
 วท.ม. (เคมีเชงิฟิสิกส์ หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2547 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (9)  นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค เลขประจาํตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X  
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Polymer Science and Technology) Loughborough University, UK 
 พ.ศ. 2543 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยพ.ศ. 2538 
 วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 พ.ศ. 2535 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (10)  นางสาวนภา ต้ังเตรียมจิตม่ัน เลขประจาํตัวประชาชน 3-1018-0016X-XX-X  
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Analytical Chemistry) Monash University, Australia พ.ศ. 2550 
 M.Sc. (Analytical Chemistry) Brock University, Canada พ.ศ. 2541 
 วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2531 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (11)  นายนรวชิญ์ ไกรนรา เลขประจาํตวัประชาชน 3-8007-0001X-XX-X  
คุณวุฒ ิ วท.ด. (เคม)ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 
 วท.ม. (เคม)ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์พ.ศ. 2547 
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ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (12)  นางปิยะพร ณ หนองคาย เลขประจาํตัวประชาชน 5-4712-0001X-XX-X  
คุณวุฒ ิ ปร.ด. (ปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 
ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (13)  นางสาวพรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ เลขประจาํตัวประชาชน 3-2003-0013X-XX-X  
คุณวุฒ ิ 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 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (14)  นายภูมิพัฒน์ ภาชนะ เลขประจาํตัวประชาชน 3-1014-0046X-XX-X  
คุณวุฒ ิ 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 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (15)  นางสาวยุภาพร สมนี้อย เลขประจาํตัวประชาชน 3-4010-0058X-XX-X  
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Analytical Chemistry) Colorado State University, USA พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมอีนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2548 
ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (16)  นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง เลขประจาํตัวประชาชน 4-1017-0003X-XX-X  
คุณวุฒ ิ D.Agr.Sc. (Organic Chemistry), Nagoya University, Japan พ.ศ. 2542 
 วท.ม. (เคมีอินทรีย์)มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 
 วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2534 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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(17)  นางวาร ีเนื่องจํานงค ์ เลขประจาํตัวประชาชน 3-2001-0007X-XX-X 

คุณวุฒ ิ ปร.ด. (อินทรีย์เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532 
 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2526 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2524  

 ตําแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(18)  นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววิทย์     เลขประจาํตัวประชาชน 3-1006-0176X-XX-X 
 คณุวุฒ ิ Ph.D. (Environmental toxicology, Technology and Management) Asian 

Institute of Technology, Thailand พ.ศ. 2549 
M.Sc. (Analytical Chemistry) Brock University, Canada พ.ศ. 2542 

       วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2526 

 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (19)  นางศศิธร ม่ันเจรญิ เลขประจาํตัวประชาชน 3-2499-0020X-XX-X  
คุณวุฒ ิ ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 
 วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538 
ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (20)  นายสมศักด์ิ ศิริไชย     เลขประจาํตัวประชาชน  3-9599-0013X-XX-X 
            คุณวุฒิ    Ph.D. (Analytical Chemistry) University of London, UK พ.ศ. 2544 

 วท.ม. (เคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์พ.ศ. 2536 

ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (21)  นางสาวสุชญา ผ่องใส     เลขประจาํตัวประชาชน  3-1602-0001X-XX-X 
            คุณวุฒิ    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 

ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (22)  นางสปุราณี แก้วภิรมย์ เลขประจาํตัวประชาชน 3-4699-0029X-XX-X  
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Polymer Science and Technology) University of Manchester Institute  
 of Science and Technology (UMIST), UK พ.ศ. 2545 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
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 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (23)  นายอนนัต์ อธิพรชัย เลขประจาํตัวประชาชน 5-1401-0000X-XX-X 
คุณวุฒ ิ ปร.ด. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2549 
ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ -ไม่ม-ี 

 (24)  นางอภิญญา นวคุณ เลขประจาํตัวประชาชน 3-2404-0012X-XX-X  
คุณวุฒ ิ D.Sc. (Earth and Planetary Sciences) Tokyo Institute of Technology, Japan  
 พ.ศ. 2548 
 วท.ม. (เคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
 วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (25)  นางสาวอุทัยวรรณ ศริอ่ิอน เลขประจาํตัวประชาชน 3-1803-0012X-XX-X  
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2552 
 วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 
ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (26)  นางสาวอุบลลักษณ์ รตันศักด์ิ เลขประจาํตัวประชาชน 3-5013-0012X-XX-X  
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Chemical Engineering) University of Birmingham, UK พ.ศ. 2547 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. 2542 
 วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540 
ตําแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (27)  นายเอกรัฐ ศรีสขุ     เลขประจาํตัวประชาชน  5-1006-9903X-XX-X 
คุณวุฒ ิ Ph.D. (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2547  
 วท.ม. (เคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539  
 วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534 
ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

      (28)  นายเชษฐ์  ศิรสิวสัดิ ์    เลขประจาํตัวประชาชน  3-4701-0021X-XX-X   
คุณวุฒ ิ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551 
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 กศ.ม. (หลักสตูรและการสอน-การสอนฟิสกิส์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 
 ค.บ.  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ2  สถาบันราชภัฎสกลนคร  พ.ศ. 2541 

ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 (29)  นายศรณัย์  ภิบาลชนม์   เลขประจาํตัวประชาชน  3-2203-0033X-XX-X 
       คุณวุฒิ    ปร.ด. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 

   วท.ม. (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

      (30)  นายสพลณภัทร  ศรีแสนยงค ์   เลขประจาํตัวประชาชน  3-4099-0063X-XX-X  
คุณวุฒ ิ ศศ.ด. (หลักสตูรและการสอน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2546 

 ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538 
 ศศ.บ. (ชีววิทยา-เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2527 

ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

      (31)  นางสาวภัทรภร  ชัยประเสริฐ   เลขประจาํตัวประชาชน  3-4199-0057X-XX-X  
คุณวุฒ ิ วท.ด. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 วท.ม. (ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542 
 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2539 

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

      (32)  นางนพมณี  เชื้อวัชรินทร ์   เลขประจาํตัวประชาชน  3-2006-0029X-XX-X  
คุณวุฒ ิ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2545 

 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2542 
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(33)  นางจันทร์พร พรหมมาศ   เลขประจาํตัวประชาชน  3-1006-0219X-XX-X  
คุณวุฒ ิ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2542 
 ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  พ.ศ. 2527 
 ค.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   พ.ศ. 2524 
ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวชิาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(34)  นางสาวกิตติมา พันธพ์ฤกษา   เลขประจาํตัวประชาชน  3-6105-0003X-XX-X 
คุณวุฒ ิ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555 

 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พ.ศ. 2547 



- 28 - 
 
 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2546 

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

      (35)  นางสมศิริ สิงหล์พ    เลขประจาํตัวประชาชน  3-2597-0010X-XX-X 
คุณวุฒ ิ กศ.ด. (หลักสตูรและการสอน)  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 

 ศศ.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2533 
 กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. 2530  

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
 3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  -ไม่ม-ี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม -ไม่ม-ี 

4.2 ช่วงเวลา -ไม่ม-ี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน -ไม่ม-ี 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
มีการให้คําแนะนํารูปแบบในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 1. มีเกณฑ์การสอบและระเบียบการสอบ 
 2. มีคณะกรรมการในการสอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 3. มีการประเมนิผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
 ศึกษา พ.ศ. 2555 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ   
 การทําวิจัยวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาเคมีศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการทดลอง

 ค้นคว้า เพื่อเข้าใจกระบวนการทําวิจัยและทําการวิจัยพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการ
 การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์ หรือ การประชุมวิชาการ  สําหรับการค้นคว้าวิจัย
 อิสระ แผน ข.  ผู้วิจัยได้ทําการทดลองค้นคว้าเพื่อเข้าใจกระบวนการทําวิจัยที่แท้จริงและ 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้  
 ตามผลมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
5.3 ช่วงเวลา    

ปีที่ 2 เป็นต้นไป 
5.4 จํานวนหน่วยกิต   

12  หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
 แต่งต้ังกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ  
5.6 กระบวนการประเมินผล  
 แต่งต้ังกรรมการการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยประธาน

 กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิติ 
-  มีทักษะด้านวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง -   มีกิจกรรมนําเสนอ และอภิปรายผลงานวิจัยที่   

    เป็นตัวอย่างที่ดี มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง เน้น 
    การเรียนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
-   มีการทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเทคนิค 
    และกระบวนการวิจัยที่นําไปใช้จริง 

-   มีความสามารถพิเศษทางด้านทักษะเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทกัษะการสื่อสาร  

-   มีการเรียนการสอนและกจิกรรมในหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยนิสิตต้องใช้
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลหรือต้องส่งงาน  

-   ให้นสิิตมีการนําเสนอผลงานวิชาการหรือ
ผลงานวิจัย ร่วมถึงการอ่านบทความวิจัยที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

- ด้านภาวะผู้นํา และความรบัผิดชอบ 
 

-   มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่ 
    ส่งเสริมใหน้ิสิตมีภาวะผู้นําทางความคิดกล้า 
    แสดงออก และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ 
    นําเสนอ 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู ้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่าง
ถูกต้องโดยคํานึงถึงคุณธรรม และ
จริยธรรม 

2.1.2  มีคณุธรรมและจริยธรรมทาง
วิชาการ เช่น ไม่นําผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง หรือไม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจน
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย 

2.1.3 เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ 

 
1.  สอดแทรก นาํประเด็นตัวอย่างของปัญหาของสังคมที่

วงการวิทยาศาสตร์ควรมีส่วนร่วมแก้ไข โดยคํานึงถึงคุณธรรม 
และจริยธรรมมาอภิปรายในวิชาที่เกี่ยวข้อง  

 
2.  การแนะนําการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และ

จรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจัยใหถู้กต้องตรงไปตรงมา 
ในระหว่างการสอนหรืองานที่กําหนดให้ทํา ตลอดจนระหว่างการ
ให้สัมมนาและ วิทยานิพนธ์ 

3.  ปลูกฝังใหน้ิสิตมีจิตสํานกึในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ

1.  ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการเรียน การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมใน
การแก้ไขปัญหาที่นําเสนอ   

 
2.  ประเมินในเรื่องการอ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกต้อง

ตลอดจนการนําเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้อง ใน
รายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
 
3.  ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ และ ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เสริม
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม  

2.2 ด้านความรู้
     2.2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ในหลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมีศึกษา 
    2.2.2 มคีวามสามารถในการวิจัย
และการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ 
    2.2.3  เข้าใจและตระหนกัใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

1.  จัดการเรียนรู้หลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเข้าใจและมคีวามรู้
อย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา หลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญั  

2.  จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทําวิจัยและปฏิบัติเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหมแ่ละนําความรู้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

 
3.  ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประยุกต์ความรู้ที่ได้

จากการเรียนและการทําวิจัยไปปฏิบัติในวิชาชีพ 

1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การถามตอบ การสอบย่อย การสอบกลางภาค การ
สอบปลายภาค การทํารายงาน การนําเสนอผลงานและ
การอภิปรายในชั้นเรียน การสัมมนา การทาํวิทยานิพนธ์ 
และการทํากิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับงานวิชาการ 

2.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติและการทําวิจัยโดยการ
วิเคราะห์จากงานวิทยานิพนธ์ 

3.  ประเมินจากกระบวนการวางแผน การคิด การแก้ปัญหา 
และ การประยกุต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในวิชาชีพ 
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ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู ้
2.3 ด้านทักษะทางปญัญา 

2.3.1  มีความคิดริเริ่มในการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการ
สถานการณ์หรอืประเด็นปัญหาใหม่ทาง
วิชาการ 

2.3.2  สามารถใช้ความรู้และ
ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ 
และบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์  

2.3.3  สามารถวางแผนและ
ดําเนินการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 

1.  จัดการเรียนรู้โดยฝึกแก้ปัญหาจากกรณศีึกษา โดยใช้ขอ้มูล
อย่างรอบด้านเพื่อวางแผน ออกแบบ และตดัสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบรบิทของสถานการณ์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล 

2.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสําคัญ ทีฝ่ึกให้นสิิตได้แสวงหา
ความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมใหม้ีการสะท้อนคิด เพื่อประเมินตนเองทั้งด้านความรู้
และกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. จัดให้มีการสัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และ อธิบายแนวคิดใน
การเตรียมโครงร่างงานวิจัย การวางแผนดําเนินงานวิจัย การ
ค้นคว้าผลงานวิจัยจากสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ การวิเคราะห์
และสรุปผล

1. ประเมินผลจากประสิทธิภาพของผลงาน  และความ
เหมาะสมของการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา รวมถึง 
ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
แก้ปัญหาจากกรณ๊ศึกษาอย่างเหมาะสม 

2.  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เชน่ การมีส่วนรว่มในการอภิปราย 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การ
นําเสนอรายงาน ประเมินจากผลงานหรือโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
3.  ประเมินจากการนําเสนอขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยของ

นักศึกษา ตลอดจน การประเมินจากความก้าวหน้าของ
งานวิจัย รวมถึง ประเมินจากการสอบโครงรา่งวิทยานิพธ์
และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 
      2.4.1  สามารถแก้ไขปญัหาที่มี
ความซับซ้อนระดับสูงทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง  
      2.4.2  สามารถรับผิดชอบการ 
ดําเนินงาน การประเมิน และปรับปรุง
ตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 

 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ

ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกร่วมกันคิดในการแก้ปัญหาที่
มีความซับซ้อนระดับสูงทางวิชาการ 

2. จัดการเรียน/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่ส่งเสริมการทํางานที่    
    ต้องประสานงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นิสติแบ่งความ 
    รับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน และวางแผนในการปรบัปรุง 
    ตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  

 
1.  ประเมินจากผลการดําเนินงานและแนวทางในการแก้ไจข

ปัญหา 
 
2. ประเมินผลจากพฤติกรรมทีแ่สดงออกในชั้นเรียน/การทํา

กิจกรรมของนสิิตในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
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ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู ้
     2.4.3 สามารถเป็นผู้นํา และให้
ความร่วมมือในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การทํางานขององค์กร  

3.  จัดการเรียน/กิจกรรมทีส่ง่เสริมการทํางานเป็นกลุ่มหรอืมี
การทํางานที่ต้องประสานงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นิสิต
แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นําและฝึกฝนการทํางานและ
การแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น 

3.  สังเกตพฤตกิรรมและการแสดงออกในชั้นเรียน/การทํา
กิจกรรมของนสิิตในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 

2.5  ด้านทักษะในเชิงวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลเชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปได้อย่างถูกต้อง 

2.5.2  สามารถนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
1.  จัดการเรียนรู้ให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

วิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลเชิงตัวเลข รวมทั้งการเลือกใช้
ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนํามาประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาได ้

 2. จัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ หรือสัมมนาเพื่อให้นิสติ
นําเสนอผลงานทางวิชาการแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดย
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสื่อสารการใชภ้าษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ  

3.  ส่งเสริมใหน้ิสิตนําเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชนในที่
ประชุมวิชาการและ/หรือ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 

 
 
1.  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์และคดั

กรองข้อมูลเชิงตัวเลข และนําความรู้ไปใช้เพื่อการตอบ
คําถามหรือการแก้ปัญหา 

 
2.  ประเมินจากการนําเสนอผลงานวิชาการแบบเป็นกลุ่ม

และรายบุคคล เพื่อสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง 
เช่น บทความทางวิชาการ รวมถึง ประเมินจาก
ความสามารถในการสื่อสาร และ เทคนิตการนําเสนอ 
และ การเลือกใช้เทคโนโลยี  

 
3. ประเมินจากการเผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การตีพิมพ์ในวารสาร หรือ การนําเสนอในที่ประชุม
วิชาการ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไมแ่สดงค่า

ระดับขั้น ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, และ 0 ตามลําดับ ระบบการให้คะแนนแบบไม่
แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้ S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory), I การ
ประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์ (Incomplete), U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory), W งดเรียนโดยได้รับ
อนุมัติ (Withdrawn), au ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ส่วนระบบการให้
คะแนนวิทยานิพนธ์ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้ S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory), I 
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์ (Incomplete), U ไม่ผ่านตามเกณฑ์(Unsatisfactory) ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนสิิตยังไม่สําเร็จการศกึษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดบักระบวนวิชา 
1) มีการประเมินการเรียนการสอนตามระบบประกันคุณภาพ  
2) มีการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตผู้เรียน 
3) มีการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

2.1.2 การทวนสอบในระดบัหลักสูตร 
1) มีการติดตามผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนิสิตในหลักสูตรว่าเป็นไปตามแผนการ

ศึกษา และสําเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสูตร 
2) มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่นิสิตทีไ่ม่สามารถเรียนหรือทาํ

วิจัยได้อย่างเป็นผลสมัฤทธ์ิตามแผนการศึกษา 
3) มีการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตช้ันและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตสําเร็จการศึกษา 

1) มีการสํารวจการได้งานทําและการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 
2) มีการสํารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันทีเ่ป็นที่ยอมรับทัง้ในและต่างประเทศ 
3) มีการประเมินหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
4) มีการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
 นิสิตต้องมีคุณสมบัติครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้  
 แผน ก แบบ ก 2  
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข   
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้   
 เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2555 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  
 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และใหเ้ข้าใจวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อให้คําแนะนํา
ต่างๆแก่อาจารย์ใหม ่

1.2  ให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ในด้านการบริหารวิชาการของคณะ การประกันคุณภาพการศึกษา 
กฎระเบียบการศึกษาต่างๆ 

1.3  มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกีย่วกับวัตถุประสงค์ของหลักสตูรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องใหกั้บอาจารย์พิเศษ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมนิผล 

2.1.1  มหาวิทยาลัย/คณะ มหีลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับการสอนทั่วไป 
และการวัดและประเมินผล 
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2.1.2  อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลกัสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรยีนรู้ที่อิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการผลติและใช้สื่อการสอน 

2.1.3  สนับสนุนให้มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ 
2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ 
2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 
2.2.3  สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้บริหารหลักสูตร โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับผู้บริหารของภาควิชาและคณะ  ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนด
นโยบายปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีเป้าหมายต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านเคมีศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่มี

ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านเคมีกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้   รวมทั้งมีทักษะในสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคุณธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการผลิตครูวิทยาศาสตร์ สาขา
เคมีเพื่อการสอนในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มี
ผลงานวิจัยเป็นที่ยอนรับในระดับชาติ และ นานาชาติ  และคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ นอกจากนี้หลักสูตรจัดให้มีการ
สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

3. นิสิต 
3.1  การรับนสิิตและการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา  

                หลักสูตรพิจารณาจํานวนนิสิตตามแผนที่เปิดรับในแต่ละปกีารศึกษา และ เสนอแผนการรับ
นิสิตและการกาํหนดคุณสมบัติของนิสิตพร้อมทั้งเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตและกระบวนการคัดเลือกนิสิผา่น 
การประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร และ นําส่งต่อให้ ภาควิชาและ คณะดําเนินการจัดทําประกาศ
รับสมัครนสิิต จากนั้นหลักสตูรมีการประชมุตรวจสอบคุณสมบัติและทาํการคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์โดยผ่านกระบวนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  สําหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
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ศึกษา คณะและหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดทําโครงการปฐมนิเทศให้แก่นิสิต เพื่อใหน้ิสิต
ได้รับทราบช้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็น และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

3.2  การควบคุมดูแลการใหก้ารคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิติ 
      หลักสูตรมีระบบการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติทุกคน โดยนิสิตที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวแก่นิสิตทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง (office hour) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 
 3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนนิงาน (การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ 
และ ผลการจดัการขอร้องเรียนของนสิิต) 

      หลักสูตรมีการสํารวจการคงอยู่ และ การสําเร็จการศึกษาของนิสิต และ นําเสนอผ่านที่ 
ประชุม คณะกรรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่วางแผนและการจัดการความเสี่ยง  นอกจากนี้หลักสูตรจัด 
ทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสตูรและและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตของนิสิตทุกช้ัน 
ปี และ นํามาผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุง จัดการ และดําเนินการต่อไป  
4. อาจารย ์

4.1 การรับและการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
                การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยภาควิชาและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้กําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ และเป็นไปตามกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ประจําหลักสูตรที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคณุสมบติัที่เหมาะสม
และเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และ มีความก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง    

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสตูร 
เพื่อให้บัณฑิตมีผลการเรียนรูอ้ย่างน้อยตามที่มาตรฐานคณุวุฒิของสาขา 

4.3 การพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
คณะและภาควิชาสนับสนุนให้อาจารย์ทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา 

หนังสือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
4.4 การแต่งตัง้คณาจารยพ์ิเศษ 

มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนในหลักสูตร 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 5.1 หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเนื่อง   
      1) หลักสตูรมีระบบและกลไกในการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหัวหน้า
ภาควิชา และ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ร่วมวางแผนพิจารณาจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
     2) ภาควิชา และ คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ อาจารย์ประจําหลักสูตร  
              3) มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนือ้หาที่ทันสมัย 
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     4) หลักสตูรมีระบบและกลไกในการบรหิาร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มสี่วนร่วมใน
การประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ ทบทวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการหลักสูตร    
 5.2 การเรียนการสอน          
      1)  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม การวางแผน ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
      2)  ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตาม แบบ มคอ. 3 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  
      3)  ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมจีัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา         
      4)   หลักสูครมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 1)  หลักสูตรมกีารประเมินผู้เรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริงขึ้นอยู่กับ 

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  เช่น การถาม-ตอบ ในรูปแบบปากเปล่าและ/หรือเขียนอธิบาย  
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสังเกตพฤติกรรมหรือการกระทําโดยใช้แบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)และ/หรอืแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale)  การนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
โดยมีทั้งรูปแบบการประเมินผลย่อย (formative assessment) และ การประเมินผลรวม (summative 
assessment)  สําหรับระบบการให้คะแนนมีทั้งแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไมแ่สดงค่าระดับขั้นโดยอิง
เกณฑ์และ/หรอือีงกลุ่มผู้เรียน      

2) มหาวิทยาลัยจดัให้ผู้เรียนทําแบบประเมินความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง  
ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียนและข้อเสนอแนะอื่นๆ เมื่อสิ้นสุด
การเรียนในแตล่ะรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินโดยวิธีต่างๆในแต่ละ
รายวิชา หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และ พัฒนาเพื่อเสนอให้ภาควิชา คณะ และ มหาวิทยาลัย 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
 1)   หลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีสว่นร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้นําข้อเสนอแนะแจ้งภาควิชา
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางกายภาพและสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  หลักสูตรและภาควิชาร่วมกัน
พิจารณา วางแผน จัดหา ซอ่มแซม และปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงงบประมาณของหลัก
สุตร เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  ภาควิชาเสนอแผนต่อคณะเพื่อวางแผน
จัดทําจัดซื้อหรอืจัดหาสิ่งต่างๆเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป ภาควิชาและหลักสตูรตรวจสอบผลการ
จัดทําจัดซื้อสิ่งต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  ภาควิชาและหลักสูตรมกีารสํารวจจํานวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ว่ามีความเพียงพอต่อการเรียนรู้ของนิสิตและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และ นําผลการ
ประเมินมาวางแผนเพื่อจัดทําจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 

 2)   หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และนําผลการประเมินที่ได้มาร่วมใช้ในการวางแผน ปรับปรุง จัดหา ซ่อมแซมและเตรียมความพร้อมใน
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เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน และ การทําวิทยานิพนธ์
ของนิสิต และนิสิตสามารถจบการศึกษาตามแผนการเรียนในหลักสูตร  

 3) หลักสูตรประสานงานกับสํานักหอสมดุกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึง วารสารวิชาการ และ ฐานข้อมลู ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้
ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์สามารถเสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่
จําเป็น ที่จะใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ เพื่อให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานดา้นกระบวนการจัดการศึกษา  
 (Key performance indicators of educational process) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

X X 

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

X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว  

 X 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X 

8. อื่นๆ ระบุ ...   

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 5 7 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 5 7 
 
เกณฑ์ประเมนิ : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละ
ปี 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาํเนนิการของหลักสูตร 
 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินจากผลการเรียนรูข้องนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโต้ตอบ  
    การตอบคําถาม การทํากิจกรรมในชั้นเรียน และผลการสอบ 
2)  มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการประเมิน และกลยุทธ์การสอน 
3)  มีการประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตไปเผยแพร่ในรูปแบบใด 
4)  มีการประเมินว่าบัณฑิตที่จบไป มีการนาํความรู้ไปใช้อย่างไร 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทกุปลายภาคการศึกษาจากนิสติ และสรุปโดย

สํานักทะเบียนและประเมินผล 
 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนิสิตและศษิย์เก่า 

1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ในรูปของ
แบบสอบถาม 

2)  สําหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสท่ี
เหมาะสม 

 

2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวฒุิหรือที่ปรึกษา 
ดําเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร  หรอืจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 
 

2.2 ประเมินโดยนายจา้งหรอืสถานประกอบการและ/หรือผู้เก่ียวข้องอื่นๆ  
       ดําเนินการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต และมีการประชุมทบทวนหลักสูตร  
 

3. การประเมนิผลการดาํเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานในข้อ 7 หมวด 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

ในระหว่างภาค โดยปรับปรุงทันทีจากข้อมลูที่ได้รับ 
2)  มีการปรับปรุงหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ 7) ตามขอ้เสนอแนะ

ของกรรมการบริหารหลักสูตร 
3)  หลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทกุ 5 ปีทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร รวมทั้งความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 คําอธิบายรายวิชา 

หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวชิา 
(Curriculum Mapping) 

หมายเลข  4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบรายวชิาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษา ปี พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

หมายเลข  6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 
   พ.ศ. 2555 / (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 
หมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และ การเทยีบ
   โอนหน่วยกิตระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 
(1) หมวดวิชาเฉพาะ 

1.1) หมวดวิชาแกน ประกอบด้วย 

30151359  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   2(1-2-3) 
 Classroom  Action  Research 
หลักการและสถิติสําหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  การเขียนเสนอโครงการวิจัย  การ 

ปฏิบัติการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนําเสนอผลงานวิจัย  การนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนและจัดการเรียนรู้ 
  Principles and statistic for classroom action research, research proposal,  
action research, analysis of qualitative data, presentation of research, implementation of  
research result to learning management 
31250159   สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา  2(1-2-3) 
    Statistics for Science Education and Mathematics Education 
   แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติุฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์  
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสําเร็จรปูเชิงสถิติสําหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
   Concepts of statistics, descriptive statistics, inferential statistics, 
hypotheses testing  for one and two populations, analysis of variance, nonparametric 
statistics, simple regression and correlation analysis, use of statistical packages for data 
analysis 
31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4) 
 Research Methodology for Science Education and Mathematics  
 Education  

 แนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทําวิจัยเชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ 
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ 
วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   Basic concepts of research, research methodology and research 
procedure in quantitative and qualitative research, research problem, research design, 
sampling techniques, tools for research, data collection and data analysis, selection of 
appropriate statistics in research, research proposal writing, research report, qualitative 
research 
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1.2) หมวดวิชาเอก ประกอบด้วย 

หมวดวิชาเอกบังคับ   
32550159 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 1  3(2-2-5) 
 Integrated Chemistry for Chemical Education I 
 ความสัมพันธ์และความสําคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องโครงสร้าง
ของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุล
เคมี สมดุลกรดและเบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า เพื่อนํามาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน  
 Relevance and essence of integrated learning in topics of atomic 
structure, periodic table of element, chemical bonds, properties of elements and 
compounds, stoichiometry, solution, chemical equilibrium, acid-base equilibrium, redox 
reaction, electrochemistry for chemistry problem solving in classroom 
32550259 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 2  3(2-2-5) 
 Integrated Chemistry for Chemical Education II 
 ความสัมพันธ์และความสําคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องสมบัติของ
แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และ สารละลาย จลนศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เพื่อนํามาแก้ปัญหา
ทางเคมีในชั้นเรียน 
 Relevance and essence of integrated learning in topics of properties of 
gas, liquid, solid, and solution, chemical kinetics, organic chemistry, biomolecular 
compound for chemistry problem solving in classroom  
32559159 สัมมนาเคมีศกึษา 1  1(0-2-1) 
 Seminar on Chemical Education I  
 การนําเสนอและอภิปรายบทความวิจัยที่น่าสนใจทางเคมหีรือเคมีศึกษา  
 Presentation and discusson on interesting research articles in chemistry 
or chemical education   
32559259 สัมมนาเคมีศกึษา 2  1(0-2-1) 
 Seminar on Chemical Education II  
 การนําเสนอและอภิปรายงานวิจัยทางเคมีหรือเคมีศึกษา 
 Presentation and discusson on research in chemistry or chemical 
education  

หมวดวิชาเอกเลือก แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข    
32550359 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 3  2(2-0-4) 
 Integrated Chemistry for Chemical Education III  
 ความสัมพันธ์และความสําคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่อง
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เทอร์โมไดนามิกส์ 
ปฏิกิริยาและ สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ เพื่อนํามาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน 
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 Relevance and essence of integrated learning in topics of coordination 
compounds, theories of coordination compounds, thermodynamics, reaction and 
stereochemistry of organic compounds for chemistry problem solving in classroom      
32550459 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางเคมี   2(2-0-4) 
 Instrumental Analysis in Chemistry  
 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีและหลักการเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า สเปคโตร
โฟโตเมตรี และโครมาโทกราฟี  
 Instrumental analysis based on theory and principle of electroanalytical 
chemistry, spectrophotometry and chromatography 
32550559 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา   1(0-3-1) 
 Laboratories for Chemical Education      
 การฝึกทักษะปฏิบัติการในการใช้เครื่องแก้ว อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จําเป็นในการ
ทดลองทางเคมีต่างๆ  
 Pratical laboratory skills using essential glasswares equiments and 
instruments for chemical experiments      
32550659 ปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับเคมศีึกษา   1(0-3-1) 
 Advance Laboratories for Chemical Education      
 การออกแบบการทดลองใหม่ ๆ และ การสาธิตการทดลองในชั้นเรียน รวมทั้งการ
ทํางานวิจัยในชั้นเรียน  
 Desing new experiments and demonstration in the classroom including 
classroom research   
 32550759 ความปลอดภัยทางเคมี  1(1-0-2) 
 Chemical Safety     
 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีเบ้ืองต้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจําแนก
ความเป็นพิษของสารเคมี การจัดการกับสารเคมีที่เป็นพิษและของเสียจากสารเคม ีการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
 Basic chemical safety; using protective equipment; hazard identification; 
management of hazards and  chemical waste; emergency response to chemical incidents   
32552159 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ 2(2-0-4) 
 Medicinal Plants and Natural Products 
 ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การจําแนกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการสกัดและ
การแยก การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 Knowledege of thai medicinal plants; classification of natural occurring 
compounds; extraction and separation techniques; phytochemical screening, and biological 
activity assay  
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32552259 เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับเคมีศกึษา     2(2-0-4) 
 Environment Chemistry for Chemical Education 
 มลภาวะที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึ้นในน้ํา อากาศ และดิน อธิบายโดยปฏิกิริยาเคมี
ปัญหาจากขยะและขยะอันตรายในบ้าน อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและการรักษาสภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างใน
ภาคสนามและโดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการเคมี รวมถึงการใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย การจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 Pollution in environment in water, air and soil explained by chemical 
reaction;  solid waste and in household hazardous waste; sample containers and 
preservative; field analysis and standard method in chemical laboratory including test kit;  
environmental pollution management in school  
32552359 เคมีคลินิกสําหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4) 
 Clinical Chemistry for Chemical  Education  
 หลักการเกี่ยวกับเคมีคลีนิก การทดสอบและการตรวจวัดสารต่างๆด้วยอุปกรณ์ 
อย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นเองและที่มีขายในท้องตลาด 
 Principle of clinical chemistry;  testing and investigation substances using 
fabrication and commercially available test kits  
32552459 วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสําหรับเคมีศึกษา  2(2-0-4)
 Green Analytical Method for Chemical Education 
 วิธีและเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์แบบสะอาด การใช้สารรีเอเจนต์ทางธรรมชาติ และการ
ออกแบบอุปกรณ์ในการวิเคราะห์อย่างง่ายเพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน 
  Green analytical methods and techniques; using of natural reagents and 
design of simple devices for pollutant reduction in school level  
32552559 วิทยาศาสตร์นาโน 2(2-0-4) 
 Nanoscience 
 โครงสร้างระดับนาโน สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโน 
วิธีการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์และการนําวัสดุนาโนไปใช้ประโยชน์ 
 Nanoscale structure; chemical and physical properties of nanostructured 
materials; synthesis methods, characterization techniques and utilization of 
nanomaterials 
32552659 องค์ความรู้แห่งโลกวัสดุ   2(2-0-4) 
 Paradigm of Materials World 
 ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการผลิต โครงสร้าง สมบัติ และประสิทธิภาพของวัสดุต่างๆ  

 The relationship between the processing, structure, properties and 
performances of various materials 
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32552759 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Biopolymers 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์และพอลเิมอร์ชีวภาพ การจําแนกประเภทของ     

พอลิเมอร์ชีวภาพ โครงสร้าง หน้าที่ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ 
 Introduction to polymer and bioplymer; classification of biopolymer;  

structure, physical and chemical properties, and applications 
32552859 เคมีอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
 Industrial Chemistry and Alternative Fuels    
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ํามันดิบและแก๊สธรรมชาติ การสาํรวจขุดเจาะปิโตรเลียม 
กระบวนการกลั่นแยกการปรบัปรุงคุณภาพปิโตรเลียม การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ พลังงานทางเลือก
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม  การพัฒนากระบวนการผลิต 
Basic scientific and technological understanding of crude oil and gas; exploration; drilling; 
production of petroleum based fuels; product quality improvement; characterization, 
quality control; alternative fuels; process of industrial chemical production; production 
development 
32553859 หัวข้อพิเศษทางเคมี 1 2(2-0-4) 
 Special Topics in Chemistry I 
 หัวข้อใหม่ๆหรอืที่น่าสนใจทางเคมี 1  
 Current or interesting topics in chemistry I 
32553959 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2 2(2-0-4) 
 Special Topics in Chemistry II 
 หัวข้อใหม่ๆหรอืที่น่าสนใจทางเคมี 2  
 Current or interesting topics in chemistry II  
32558159 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี 2(1-2-3) 
 Chemical Information Technology  
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี การสืบค้น การจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการ
นําเสนอข้อมูลทางเคมี การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สําหรับการวาดรูปโครงสร้างทางเคมีและกราฟฟกิ   
 Technology in chemical information;  searching, collection, analysis and 
presentation of chemical information; uisng computer softwares for drawing on chemical 
structures and graphics  
32558259 นวัตกรรมเคมีในชีวิตประจําวัน     2(2-0-4) 
 Chemistry Innovation in Daily Life 
 งานวิจัยและนวัตกรรมทางเคมีที่เกี่ยวกับผลติภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน 
 Chemistry research and innovation in the daily life products  
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32558359 เศรษฐกิจพอเพียง 1(1-0-2)  
 Sufficient Economy  
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวิต และนํามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการศึกษา 
 Sufficient economy philosophy for liviing and enhancement in education 
potency 
32558459 กิจกรรมเสรมิหลักสูตรวิทยาศาสตร์  2(1-2-3) 
 Extracurricular Activities in Science Topic 
 การใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อจัดกิจกรรมสาธิตและทดลองสําหรับกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
 The use of chemical knowledge to conduct demonstrations and 
experiments for extracurricular activities in science camps      
32558859 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 2(2-0-4) 
 Special Topics in Chemical Education I 
 หัวข้อใหม่ๆหรอืที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเคมีศึกษา 1   
                       Current or interesting topics related to chemical education I   
 32558959 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 2(2-0-4) 
 Special Topics in Chemical Education II 
 หัวข้อใหม่ๆหรอืที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเคมีศึกษา 2   
                       Current or interesting topics related to chemical education II   
  
1.3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 2 
32569959 วิทยานิพนธ์        12(0-0-36) 
 Thesis  
  การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม 
การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการกําหนดวิธีการ
วิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย  การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์
ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล   การเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  
การเขียนบทคัดย่อ  การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนกัวิจัย 
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; 
confidence evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research 
methodologies; research proposals; research conducts; result processing and analysis; 
result synthesis; discussions; citations and international bibliographic systems; full 
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research report compilation; research article authoring; abstract preparation; oral 
presentations; ethics and code of conducts of researchers; ethics in publishing academic 
works 
 
1.3) หมวดวิชางานคน้ควา้อิสระ  แผน ข 
32569859 การค้นคว้าอิสระ   6(0-18-12) 
 Independent Study  
 วิจัยทางเคมีหรือเคมีศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 Research on chemistry or chemical education under the supervision of the 
independent study advisor(s)  
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 (1)  นางสาวจงกลณี จงอรา่มเรือง 
อชิรวิทย์ จันทร์แก้ว และ จงกลณี จงอร่ามเรือง. (๒๕๕๗). องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของ
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 สังคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts,  
 ๘ (๒), ๔๕๐-๔๖๓. 
นารีลักษณ์ ธีระวัฒนะชาติ และสพลณภัทร ์ศรีแสนยงค์. (๒๕๕๗). การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 
 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนวิชาสงัคมศึกษา เรื่อง  
 พลเมืองดี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง.  
 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๐(๑), ๓๕-๔๕. 
จิราพร ประพัศรานนท์, สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ และมณเฑียร ชมดอกไม้. (๒๕๕๗). การพัฒนาการเรียน 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based  
 learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๐(๑),  
 ๑๘๖-๑๙๖. 
เชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ, กิตติมา พันธ์พฤกษา, ภัทรภร ชัยประเสริฐ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, สพลณภัทร  
 ศรีแสนยงค์ และสมศิร ิสิงหล์พ. (๒๕๕๗). ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ต่อโปรแกรมเน้นความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต  
 “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา, ๒๕(๒), ๓๐-๓๙. 

(31)  นางสาวภัทรภร  ชัยประเสริฐ 
อารยา ควัฒน์กุล, จันทร์พร พรหมมาศ และภัทรภร ชัยประเสริฐ. (๒๕๕๘). ผลการจดัการเรียนรู้วิชาเคมี 
 เรื่อง สารชีวโมเลกุล ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทาง 
 วิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๖. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๒), ๔๒-๕๕. 
ศรัณย์ อัมระนนัท์, กิตติมา พันธ์พฤกษา, ภัทรภร ชัยประเสริฐ และธนาวุฒิ ลาตวงษ์. (๒๕๕๘).  
 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้คําถามระดับสูง เรื่อง  
 พันธะโคเวเลนต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สําหรับ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๒), ๕๖-๗๐. 
เชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ, กิตติมา พันธ์พฤกษา, ภัทรภร  ชัยประเสริฐ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, สพลณภัทร  
 ศรีแสนยงค์ และสมศิร ิสิงหล์พ. (๒๕๕๗). ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ต่อโปรแกรมเน้นความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต  
 “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา, ๒๕(๒), ๓๐-๓๙. 
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กัญจน์ญาณศิา นาคสวัสด์ิ, ภัทรภร ชัยประเสริฐ และเชษฐ ์ศิริสวัสด์ิ. (๒๕๕๗). การจัดกิจกรรม 
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ของนักเรียนชั้น 
 ประถมศึกษาปีที่ ๔. วารสารวิจัยรําไพพรรณี, ๘(๓), ๙๗-๑o๓. 
ภัทรภร  ชัยประเสริฐ. (๒๕๕๕). การศึกษาประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการเคลือบ 
 ฝังโลหะบนตัวรองรับโดโลไมต์ต่อการลดลงของน้ํามันทาร์จากยูคาลิปตัส. EAU Heritage  
 Journal: Science and Technology, ๖(๒), ๘๕-๘๙.   

(32)  นางนพมณี  เชื้อวัชรนิทร ์
จักรกฤษณ ์ชวนฤทัย, มณเทยีร ชมดอกไม้ และนพมณ ีเชื้อวัชรินทร์. (๒๕๕๘). การเปรียบเทียบ 

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพศศึกษากลุ่มสาระสขุศกึษาและ
พลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการ
สอนตามปกติ. วารสารการศึกษาและการพฒันาสังคม, ๑o(๒), ๑๗๙-๑๘๗. 

พัชรินทร์ ศรีพล, นพมณี เชื้อวัชรินทร์ และเชษฐ์ ศิรสิวัสด์ิ. (๒๕๕๗). การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร 
 การสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD. 
  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๙(๒), ๗๑-๘๒. 
วันทนี น้อยถนอม, นพมณี เชือ้วัชรินทร์ และเชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ. (๒๕๕๗). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 
 รายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๐(๑), 
 ๑๗๕-๑๘๕. 
นพมณี เชื้อวัชรินทร์. (๒๕๕๖). จิตวิทยาศาสตร์และปัจจยัที่สัมพันธ์กับจิตวิทยาศาสตร์ของ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในจังหวัดชลบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,  
 ๒๕(๑), ๘๙-๑o๓. 

 (33)  นางจันทร์พร พรหมมาศ 
อารยา ควัฒน์กุล, จันทร์พร พรหมมาศ และภัทรภร ชัยประเสริฐ. (๒๕๕๘). ผลการจดัการเรียนรู้วิชาเคมี 
 เรื่อง สารชีวโมเลกุล ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทาง 
 วิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๖. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๒), ๔๒-๕๕. 
วารุณี บุญรอด, จันทร์พร พรหมมาศ และเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (๒๕๕๗). ผลการจดัการเรียนรู้วิชา 
 คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
 คณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สําหรบันักเรียนระดับช้ัน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  
 วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท, ๕(๙), ๒๘๒-๒๙๒. 
สุพันธ์ณี  ขุนนุ้ย, จันทร์พร พรหมมาศ และเวชฤทธิ์อังกนะภัทรขจร. (๒๕๕๕). ผลของการจัดกิจกรรม 
 การเรียนการสอนวิชาเคมีตามแนวทาง 7E ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี และ 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔. วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๔(๑),  
 ๓๗-๔๘. 
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(34)  นางสาวกิตติมา  พันธ์พฤกษา 
ศรัณย์ อัมระนนัท์, กิตติมา พันธ์พฤกษา, ภัทรภร ชัยประเสริฐ และธนาวุฒิ ลาตวงษ์. (๒๕๕๘).  
 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้คําถามระดับสูง เรื่อง  
 พันธะโคเวเลนต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สําหรับ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๒), ๕๖-๗๐. 
วัชราพร ฟองจันทร์, เชษฐ์ ศริิสวัสด์ิ, กิตติมา พันธ์พฤกษา และรัตนาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ. (๒๕๕๘).   
 ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก วิชาชีววิทยา  
 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. VERIDIAN E-journal Silpakorn  
 University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบับ  
 International Humanities, Social Sciences and arts, ๘(๒), ๓๐๑-๓๑๔. 
เชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ, กิตติมา พันธ์พฤกษา, ภัทรภร  ชัยประเสริฐ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, สพลณภัทร  
 ศรีแสนยงค์ และสมศิร ิสิงหล์พ. (๒๕๕๗). ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ต่อโปรแกรมเน้นความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต  
 “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา, ๒๕(๒), ๓๐-๓๙. 
Kittima  Panprueksa. (2013). The Development of FEACA Model to Enhance Students’  
 Conceptual Understanding, Analytical Thinking, and Application of Knowledge. 
 Journal of Sripatum Paritas, Humanities and Society, 13(2), 7-16. 

(35)  นางสมศิริ  สิงหล์พ 
นวพล กิตติวงศา, กิตติมา พันธ์พฤกษา, สมศิริ สิงหล์พ และเชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ. (๒๕๕๘). การเปรียบเทียบ 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก  
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น กับการ 
 จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD.  
 วารสารครุศาสตร์, ๔๓(๔).   
ขนิษฐา ไชยหาญ, สพลณภัทร ทองสอน และสมศิริ สิงห์ลพ. (๒๕๕๘). การสร้างชุดการเรียนกลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรือ่งอาหารและสารเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๑), ๑๕๙-๑๖๙. 
เชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ, กิตติมา พันธ์พฤกษา, ภัทรภร ชัยประเสริฐ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, สพลณภัทร  
 ศรีแสนยงค์ และสมศิร ิสิงหล์พ. (๒๕๕๗). ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ต่อโปรแกรมเน้นความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต  
 “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา, ๒๕(๒), ๓o-๓๙. 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
หมวดวิชาแกน                

31250159  สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและ 
               คณิตศาสตร์ศึกษา 

              

31265259  ระเบียบวิธีวิจัยสาํหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา 
                และคณิตศาสตร์ศึกษา 

              

30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน               
หมวดวิชาเอกบังคับ  
32550159  เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมศีึกษา 1 

  
 

 
 

 
 

    
 

   
 

   
 

32550259 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 2          
32559159  สัมมนาเคมีศึกษา 1        
32559259  สัมมนาเคมีศึกษา 2               
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
หมวดวิชาเอกเลือก 
32550359  เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมศีึกษา 3 

              
 

32550459 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางเคมี          
32550559 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา                 
32550659 ปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับเคมศีึกษา          
32550759 ความปลอดภัยทางเคมี         
32552159 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ               
32552259 เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับเคมีศกึษา         
32552359 เคมีคลินิกสําหรับเคมีศึกษา         
32552459 วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสําหรับเคมี 
                ศึกษา 

              

32552559 วิทยาศาสตร์นาโน               
32552659 องค์ความรู้แห่งโลกวัสดุ           
32552759 พอลิเมอร์ชีวภาพ         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
32552859 เคมีอุตสาหกรรมและพลังงาน 
                ทางเลือก 

              

32553859 หัวข้อพิเศษทางเคมี 1         
32553959 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2               
32558159 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี         
32558259 นวัตกรรมเคมีในชีวิตประจําวัน         
32558359 เศรษฐกิจพอเพียง               
32558459 กิจกรรมเสรมิหลักสูตรวิทยาศาสตร์     
32558859 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1         
32558959 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2               
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
32569959 วิทยานิพนธ์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หมวดวิชางานคน้คว้าอสิระ 
32569859 การค้นคว้าอิสระ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)    นําความรูท้างวทิยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างถกูต้องโดย

คํานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม 
2)    มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เชน่ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ

ตนเอง หรือไมน่ําผลงานของผูอ้ื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างองิ ตลอดจนไม่
บิดเบือนขอ้เทจ็จริงจากผลการวิจัย 

3)    เป็นแบบอย่างทีด่ีด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชพี 

 
2.  ด้านความรู้ 

1)   มีความรู้ความเข้าใจอย่างถอ่งแทใ้นหลักการและทฤษฎทีางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชาเคมีศึกษา 

2)    มีความสามารถในการวิจยั และการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร ์
3)    เข้าใจและตระหนักในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีทางวิทยาศาสตร ์

 
  

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1)   มีความคิดริเริ่มในการใช้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เพื่อจดัการสถานการณ์

หรือประเด็นปญัหาใหมท่างวิชาการ 
2)   สามารถใชค้วามรู้และผลงานวิจัย เพือ่พัฒนาความคิดใหม ่และบูรณาการ

ความรู้อย่างสรา้งสรรค ์ 
3)   สามารถวางแผนและดําเนินการวจิัยทางวชิาการไดด้้วยตนเอง  

 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)   สามารถแกไ้ขปัญหาที่มีความซับซ้อนระดบัสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
2)   สามารถรับผิดชอบการดําเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานระดับสูงได ้
3)   สามารถเปน็ผู้นํา และให้ความร่วมมือในการจัดการข้อโตแ้ย้งและปัญหา

ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานขององคก์ร 
 
5.  ด้านทักษะในเชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)   สามารถคัดกรองข้อมูลเชงิคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะหข์้อมลู
และสรุปได้อย่างถกูต้อง 

2)    สามารถนาํเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 



คําสั่งแต่งตั้ตั้งคณะกรรม

เอก

มการพัฒนา
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กสารแนบห

าหลกัสูตรตา

 

มายเลข  4

ามกรอบมาตตรฐานคุณววุุฒิระดับอุดดมศึกษา 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เคมีศึกษา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เคมีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 

คงเดิม 

จํานวนหน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  36            หน่วยกิต 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า  36            หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  36            หน่วยกิต 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า  36            หน่วยกิต 

คงเดิม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
1) แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาแกน      6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอกบังคับ   10  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
2) แผน ข 
 หมวดวิชาแกน      6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอกบังคับ   10  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต 
 งานค้นคว้าอิสระ      4 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 
1) แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาแกน     6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอกบังคับ    8 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
2) แผน ข 
 หมวดวิชาแกน     6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอกบังคับ    8 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
 งานค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต 

 
 

คงเดิม 
ปรับลด 
ปรับเพิ่ม 
คงเดิม 

 
คงเดิม 
ปรับลด 
คงเดิม 
ปรับเพิ่ม 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา เคมีศึกษา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เคมีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นางสาว ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์ 
2) นางสาว จงกลณี จงอร่ามเรือง  
3) นาย นวศิษฏ์ รักษ์บํารุง  
4) นางสาว ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ 
5) นางสาว ชุลีพร พุฒนวล  
6) นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา  

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นางสาว จงกลณี จงอร่ามเรือง  
2) นาย นวศิษฏ์ รักษ์บํารุง  
3) นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา 

 
ปรับเปลี่ยน 
ปรับลด 
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ตารางเปรียบเทียบรายวชิา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เคมีศึกษา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เคมีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาแกน  
301512 นวัตกรรมทางการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
2 (1-2-3)    ยกเลิกรายวิชา 

   30151359 การวจิัยปฏิบัตกิารในชั้นเรยีน   2 (1-2-3) สร้างรายวิชาใหม่ 
312501 สถิติสําหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2 (1-2-3) 31250159 สถิติสําหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์

ศึกษา 
2 (1-2-3) ปรับรหัสวิชา 

312652 ระเบียบวิธวีิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศึกษา 

2 (2-0-4) 31265259 ระเบียบวิธวีิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศึกษา 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวชิา 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
325501 เคมีอินทรยี์สําหรับเคมีศึกษา 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
325502 เคมีฟิสิกัลสําหรบัเคมีศึกษา  2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
325503 เคมีวิเคราะห์สําหรับเคมีศึกษา 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
325504 เคมีอนินทรยี์สําหรับเคมีศึกษา 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
   32550159 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 1 3 (2-2-5) สร้างรายวิชาใหม่ 
   32550259 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 2 3 (2-2-5) สร้างรายวิชาใหม่ 
325591 สัมมนาเคมี 1 (0-2-1) 32559159 สัมมนาเคมีศึกษา 1 1 (0-2-1) ปรับรหัสวิชา ชือ่

วิชา และคํา 
อธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา เคมีศึกษา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เคมีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
325592 สัมมนางานวิจัยทางเคมีศึกษา 1 (0-2-1) 32559259 สัมมนาเคมีศึกษา 2 1 (0-2-1) ปรับรหัสวิชา 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา 

 หมวดวิชาเอกเลือก      
   32550359 เคมีเชิงบูรณาการสําหรับเคมีศึกษา 3 2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 
325505 การวเิคราะห์ทางเคมีโดยเครือ่งมือ 2 (2-0-4) 32550459 การวเิคราะห์เชงิเครื่องมือทางเคมี   2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา 

325506 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 1 1 (0-3-1) 32550559 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา   1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา 

325507 ปฏิบัติการสําหรับเคมีศึกษา 2 1 (0-3-1) 32550659 ปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับเคมีศึกษา   1 (0-3-1) ปรับรหัสวิชา 
ปรับชื่อวิชา 

325519 เคมีเกี่ยวกับความปลอดภัย 1 (1-0-2) 32550759 ความปลอดภัยทางเคม ี 1 (1-0-2) ปรับรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา เคมีศึกษา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เคมีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
   32552159 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ 2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 
   32552259 เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับเคมีศึกษา 2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 
325520 เคมีคลินิกสําหรบัเคมีศึกษา  32552359 เคมีคลินิกสําหรบัเคมีศึกษา 2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
325523 วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสําหรบัเคมีศึกษา  32552459 วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสําหรบัเคมีศึกษา 2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
325525 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเคมี  32552559 วิทยาศาสตร์นาโน 2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา 

325522 องค์ความรู้แหง่โลกวัสดุ    32552659 องค์ความรู้แหง่โลกวัสดุ   2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
   32552759 พอลิเมอร์ชวีภาพ 2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 
   32552859 เคมีอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก 2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 
325511 หัวข้อเฉพาะทางเคม ี1 2 (2-0-4) 32553859 หัวข้อพิเศษทางเคมี 1 2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา 
 

325512 หัวข้อเฉพาะทางเคม ี2 2 (2-0-4) 32553959 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2 2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา เคมีศึกษา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เคมีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
325513 เทคโนโลยีข้อมลูทางเคม ี 2 (2-0-4) 32558159 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคม ี 2 (1-2-3) ปรับรหัสวิชา 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา 

325521 นวัตกรรมเคมใีนชีวิตประจําวัน 2 (2-0-4) 32558259 นวัตกรรมเคมใีนชีวิตประจําวัน 2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา  
325524 เศรษฐกิจพอเพยีง 1 (1-0-2) 32558359 เศรษฐกิจพอเพยีง 1 (1-0-2) ปรับรหัสวิชา  
325517 เคมีสําหรับค่ายวิทยาศาสตร์  1 (0-2-1) 32558459 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวทิยาศาสตร ์ 2(1-2-3) ปรับรหัสวิชา 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
ปรับชื่อวิชา ปรบั
จํานวนหน่วยกติ 

   32558859 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 
   32558959 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 2 (2-0-4) สร้างรายวิชาใหม่ 
325526 การจําลองโมเลกุล 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
325531 เคมีอินทรยี์ขั้นสูง 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
325532 เคมีฟิสิกัลขั้นสูง 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
325533 เคมีวิเคราะห์ขัน้สูง 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
325534 เคมีอนินทรยี์ขัน้สูง 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
321584 ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง 2 (2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  ป ีพ.ศ. 2559 หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
 วิทยานพินธ์       
325699 วิทยานิพนธ ์ 12  

(0-0-36) 
32569959 วิทยานิพนธ ์ 12  

(0-0-36) 
ปรับรหัสวิชา  

 งานค้นคว้าอสิระ      
325697 การค้นคว้าวิจยัอิสระทางเคมี 1 2 (0-6-4)    ยกเลิกรายวิชา 
325698 การค้นคว้าวิจยัอิสระทางเคมี 2 2 (0-6-4)    ยกเลิกรายวิชา 
   32569859 การค้นคว้าอิสระ 6  

( 0-18-12) 
สร้างรายวิชาใหม่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555 

/ (ฉบบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
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ประกาศมหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และ การเทยีบโอนหน่วยกิต 

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2557  
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