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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
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คํานํา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จดั ทําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) โดยในหลักสูตรปรับปรุ งใหม่ มีหน่ วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรเป็ น 129 หน่ วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีมาตรฐานของหลักสูตรที่เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2553 โดยมีเป้ าหมายในการผลิตบันฑิตที่มีทกั ษะความ
ชํานาญในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
พื้นฐานในการวิจยั และการศึกษาต่อในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน ได้ถกู ปรับปรุ ง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความรู ้ในปั จจุบนั รวมทั้งวิทยาการใหม่ในเคมีท่ีกาํ ลังอยูใ่ นความสนใจ
การปรับปรุ งหลักสูตรในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
เป็ นผูร้ ู้ลกึ และรอบรู ้ อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งตอบสนองนโยบายส่ งเสริ มการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาเคมี
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สารบัญ
เรื่อง

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
1.2 ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
1.3 วิชาเอก
1.4 จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
1.5 รู ปแบบของหลักสูตร
1.5.1 รู ปแบบ
1.5.2 ภาษาที่ใช้
1.5.3 การรับเข้าศึกษา
1.5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
1.5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตร
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่คุณภาพและมาตรฐาน
1.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็ จการศึกษา
1.9
ชื่อ-นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
1.10
สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
1.11.
1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1.12 ผลกระทบจากข้อ 1.11.1 และ 1.11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
1.12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
1.13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
1.13.1
กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอื่น
1.13.2
กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนและสามารถให้ภาควิชา/
หลักสูตรอื่นมาเรี ยน
1.13.3 การบริ หารจัดการ

หน้ า
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
7
2.1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุ ง
8
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
9
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
9
3.1.1 ระบบ
9
3.1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
9
3.1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
9
3.2 การดําเนิ นการหลักสูตร
9
3.2.1 วัน-เวลาในการดําเนิ นการเรี ยนการสอน
9
3.2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
9
3.2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
10
3.2.4
กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิต
10
3.2.5
แผนการรับนิ สิตและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
10
3.2.6
งบประมาณในระยะ 5 ปี ตามแผนจากเงินบํารุ งการศึกษาและ
เงินแผ่นดิน
11
3.2.7 ระบบการศึกษา
12
3.2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
12
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
12
12
3.3.1 หลักสูตร
3.3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
12
3.3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
12
3.3.1.3 รายวิชา
13
3.3.1.4 วิชาโท
19
3.3.1.5 แผนการศึกษา
20
3.3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
24
3.3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
24
3.3.2.2 อาจารย์ประจํา
25
3.3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
27
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ)
3.4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
3.4.2 ช่วงเวลา
3.4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
3.5 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจยั
3.5.1 คําอธิบายโดยย่อ
3.5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
3.5.3 ช่วงเวลา
3.5.4 จํานวนหน่วยกิต
3.5.5 การเตรี ยมการ
3.5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิ สิต
4.2 การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิ สิต
5.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนิสิตที่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษา
5.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลังจากนิสิตสําเร็ จการศึกษา
5.3 เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
5.3.1 นิสิตที่มสี ิทธิ์ได้รับปริ ญญา
5.3.2 นิสิตที่มสี ิ ทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็ จการศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่
6.2 การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
7.1 การบริ หารหลักสูตร
7.2 การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
7.2.1 การบริ หารงบประมาณ

หน้ า
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
30
30
30

36
45
45
45
45
45
46
46
46
47
47
48
48
48
49
49
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

7.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มอี ยูเ่ ดิม
7.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
7.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
7.3 การบริ หารคณาจารย์
7.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
7.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร
7.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
7.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
7.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
7.4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพือ่ ปฏิบตั ิงาน
7.5 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานิ สิต
7.5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นิสิต
7.5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
7.7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
(Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
8.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
8.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
8.3 การประเมินผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
การสอน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําสาขาวิชา
ภาคผนวก ค. Curriculum Mapping ของวิชาศึกษาทัว่ ไป

หน้ า
49
50
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
54
54
54
54
54
54
55
56
57
55
91
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

ภาคผนวก ง. ระเบียบข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนและประเมินผล
ภาคผนวก จ. การดําเนิ นการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสูตร
- คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุ ง/พัฒนาหลักสูตร
- คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาแกนและวิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
- คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผูว้ พิ ากษ์หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
- คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตร
- รายงานการประชุมหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ. ตารางการเปรี ยบเทียบระหว่างหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 กับ
หลักสูตรปรับปรุ งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. 2554

หน้ า
95
116
117
124
127
131
132
152
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มคอ. 2 ระดับปริญญาตรี

รายละเอียดของหลักสู ตร

หลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เคมี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: วิ
ภาษาอังกฤษ
:

ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

1.3 วิชาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ) .เคมี(
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry)

-

1.4 จํานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 129 หน่วยกิต
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1.5 รู ปแบบของหลักสู ตร
1.5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
1.5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
1.5.3 การรับเข้ าศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 นิ สิตไทย หรื อ
 นิ สิตต่างชาติท่ีเข้าใจภาษาไทยเป็ นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยได้
1.5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
 เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 เป็ นหลักสูตรร่ วมกับสถาบันอืน่
ชื่อสถาบัน
ประเทศ
1.5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริ ญญามากกว่าหนึ่ งสาขาวิชา (กรณี ทวิปริ ญญา)
 ให้ปริ ญญาร่ วมระหว่างสถาบัน
1.6 สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรับปรุ งมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี พ.ศ. 2551
• สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 14/2554
เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
• สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
หลักสู ตรจะเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
1.7 ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ในปี การศึกษา 2557

สาขา
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1.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1.8.1 นักวิทยาศาสตร์เคมี
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6

นักวิจ ยั และนักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี
ครู -อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
พนักงานขายเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี ฯลฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์

1.9 ชื่อ-นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาํ แหน่ ง
วิชาการ)
1. ผศ.ดร. จินดา
ยืนยงชัยวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
มหาวิทยาลัย (ปี ที่สําเร็จการศึกษา)

เลขประจําตัว
ประชาชน

วท.ด. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

3-1016-0060x-xx-x

วท.ม. (ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)

2. ผศ.เย็นหทัย
แน่นหนา

วท.ม. (เคมีศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)

กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโฬฒ
ประสานมิตร (2525)
3. อาจารย์
ปร.ด. (เคมีอนิ ทรี ย)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
ดร.พันสรวง
วท.ม. (เคมีศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
อุดมพุทธิเมฆากุล กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(2537)

3-1022-0063x-xx-x

3-6603-0026x-xx-x

4
ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาํ แหน่ ง
วิชาการ)
4. อาจารย์
ดร.ธิดา อมร

5. อาจารย์ธีรดิตถ์
โพธิตนั ติมงคล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
มหาวิทยาลัย (ปี ที่สําเร็จการศึกษา)

เลขประจําตัว
ประชาชน

วท.ด. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2549)
วท.ม. (เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโฬฒ
ประสานมิตร (2541)
กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโฬฒ
ประสานมิตร (2537)

3-1001-0046x-xx-x

วท.ม. (เคมีวเิ คราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2550)

5-1016-0002x-xx-x

วท.บ. (เคมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(2547)
1.10 สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1.11 สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
1.11.1 สถานการณ์ ภายนอก
การที่ผนู ้ าํ อาเซียนได้ตกลงรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) เพื่อให้อาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น และทันต่อการเปลีย่ นแปลงและความท้าทาย
ใหม่ ๆ ในอนาคต พัฒนาการที่สาํ คัญดังกล่าวส่งผลให้ทุกประเทศในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยเกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ทําให้มผี ลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งด้าน
การศึกษาด้วย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแลการอุดมศึกษา
เล็งเห็นความสําคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงได้ทาํ การวิจยั เรื่ องยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาไทยในการเตรี ยมความ
พร้อมสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และได้เผยแพร่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดนําไปใช้เป็ นกรอบ และแนวทางในการ
ดําเนินการเพือ่ รองรับการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน และการเปิ ดเสรี การค้าบริ การด้านการศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการได้มนี โยบายเร่ งรัดให้หน่วยงานในกํากับเตรี ยมพร้อมรองรับการเป็ น
ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งให้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการอาเซียนด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึง
ดําเนินการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา และใช้หลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ.2555 เพือ่ รองรับการแข่งขันในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยในอาเซียนจะมีเสรี ในการจัดการศึกษาในประเทศไทยได้หลังการเป็ น
ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558
1.11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบนั การจัดการศึกษาในประเทศไทยได้ เปลี่ยนแปลง ไปตามการพัฒนาการทางสังคม
ไทยที่เปลีย่ นแปลงไป การยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติ ถือเป็ นเรื่ องปกติในสังคม นอกจากนี้ การเปลีย่ นจาก
สังคมเกษตรกรรมสู่สงั คมอุตสาหกรรม ทําให้การจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ต้องปรับเปลีย่ น
ตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาเคมี
1.12 ผลกระทบจาก ข้ อ 1.11.1 และ 1.11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
1.12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากปั จจัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 1.11.1 และ 1.11.2 จึงจําเป็ นต้อง พัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพือ่ ให้หลักสูตรดังกล่าว
มีความเป็ นปั จจุบนั ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถแข่งขันได้เมือ่
มีการเปิ ดเสรี ทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน
1.12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มชี ่ือเสียงมานานในด้าน
การผลิต บุคลากรทางการศึกษาที่มคี ุณภาพให้กบั ประเทศ ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยฯ ยังคงดําเนินการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีพนั ธกิจเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ คือการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมีให้กบั ประเทศโดยต้องจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพสูง ทัดเทียมกับ มหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ ในประชาคมอาเซียน
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1.13 ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
1.13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุม่ วิชาภาษาไทยและการสื่ อสาร กลุม่ วิชามนุษย์ศาสตร์ กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ กลุม่
วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มวิชาฟิ สิกส์ กลุ่มวิชาเคมี กลุ่มวิชาชีววิทยา กลุ่ม
วิชาคณิ ศาสตร์ และภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หมวดวิชาเลือกเสรี
1.13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนและสามารถให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ มาเรียน
รายวิชา ในหลักสูตรเปิ ดโอกาศให้นิสิตสาขาอืน่ สามารถเลือกเรี ยนเป็ นรายวิชาบังคับหรื อ
วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาโท
1.13.3 การบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนจะมีระบบประสานงานร่ วมกันระหว่างหลักสูตรกับ
สาขาวิชาและคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสูตรประสานงาน กับอาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์ผแู้ ทนจากสาขาวิชาอืน่
และ/หรื อ คณะอื่น
มหาวิทยาลัยอื่น ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรด้านเนื้ อหาสาระ ความสอดคล้อง กับมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ สาขาวิชาต้องมีการ วางแผน ร่ วมกันระหว่าง
ผูเ้ กี่ยวข้องตั้งแต่ผบู้ ริ หาร และอาจารย์ผสู้ อน ซึ่งอยูต่ ่างสาขาวิชาหรื อต่างคณะ เพือ่ กําหนดเนื้ อหา กลยุทธ์
การสอนตลอดจน การวัด และประเมินผล ทั้งนี้เพือ่ ให้นิสิตได้บรรลุผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
2.1 ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2.1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็ นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทางเคมี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีทกั ษะด้านปฏิบตั ิการ นําความรู ้ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
สร้างสรรค์งานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม พร้อมพลังทางปัญญาในการช่วยแก้ปัญหา
อุบตั ิภยั ต่าง ๆ ได้
2.1.2 ความสําคัญ
วิชาเคมีเป็ นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาองค์ประกอบ
โครงสร้าง สมบัติ และการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นของสสาร มุ่งศึกษา และทําความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
และที่อยูร่ อบตัวเรา ดังนั้นการจัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริ ญญาตรี จึงมุง่ เน้นให้ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้ทางเคมีไปอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางเคมีได้
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา อันจะนําไปสู่การพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทกั ษะ
ด้านปฏิบตั ิการ สามารถเลือกใช้วธิ ีและเครื่ องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ
ทางเคมีเข้ากับศาสตร์อน่ื ๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
2.1.3 วัตถุประสงค์
2.1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมีให้มีความรู้ดีท้งั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ สามารถนําความรู้
ไปประกอบวิชาชีพ ศึกษาต่อในระดับสูง และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั ท้องถิ่นได้
2.1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดเป็ นระบบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยใช้ ส่ ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2.1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ค่คู ุณธรรม มีจริ ยธรรม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ มีความรับผิดชอบ มีความ
รัก และศรัทธาต่อสถาบัน
2.1.3.4 เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มที กั ษะความชํานาญในวิชาชีพเป็ นบุคลากรที่มศี กั ยภาพในด้านการ
ทํางานวิจยั พื้นฐานตลอดจนการทํางานวิจยั ในระดับสูงได้ อีกทั้งมีความสามารถในการทํางานร่ วมกับคน
อื่นได้ดีและตอบสนองต่อความต้องการคนด้านนี้ในอนาคต
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2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้นื ฐาน
จากหลักสูตรเคมีต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้อง ติดตามความเปลีย่ นแปลงของ
กับความต้องการของท้องถิ่น ความต้องการของผูป้ ระกอบการและแผนพัฒนากําลังคน
และประเทศรวมทั้งความ
ด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศ
เปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั
ปรับปรุ งหลักสูตรเคมีให้มี
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่ สกอ.
กําหนด

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
2.รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
1.รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลีย่ ใน
ระดับดี
3.มีการวิพากษ์หลักสูตรโดย
บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม

16

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
3.1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์
3.1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มภี าคฤดูร้อน
 ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยได้กาํ หนดระยะเวลา และ
หน่ วยกิต มีสดั ส่ วนเทียบเคียงการศึกษาภาคปกติ
3.1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี3.2 การดําเนินการหลักสู ตร
3.2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคต้น
ตั้งแต่ เดือนมิถนุ ายน ถึง เดือนตุลาคม
ภาคปลาย ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
การจัดการเรี ยนการสอนภาคปกติจดั ในวันและเวลาราชการ ในกรณี ท่ีมกี ารเชิญวิทยากรหรื อ
อาจารย์พเิ ศษ อาจจัดการเรี ยนการสอนนอกเวลาราชการได้
3.2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ใน
แผนการเรี ยนสายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรื อเทียบเท่า
หรื ออนุ ปริ ญญา
 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3.2.2.1 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
3.2.2.1.1 รับตรงจากผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
3.2.2.1.2 รับโดยผ่านระบบการสอบวัดความรู ้ (Admission) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพือ่ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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3.2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
3.2.3.1 นิ สิตมีพ้ืนฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาไม่ดีพอ
3.2.3.2 นิ สิตมีทกั ษะทางด้านปฏิบตั ิการน้อย
3.2.3.3 นิ สิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยทําให้มปี ัญหาในการอ่าน ตําราเอกสาร
และข้อสอบ รวมทั้งการสื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างประเทศ
3.2.3.4 การเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่แตกต่างจากในระดับมัธยมศึกษา อาจเป็ นปัญหา
ในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรี ยนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยสําหรับนิ สิตบางส่ วน
3.2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนิสิต
3.2.4.1 มีการสอบวัดระดับความรู้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ของนิสิตเพือ่ ให้ได้
ทราบระดับความรู ้ของตัวเอง เพือ่ ไปปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง
3.2.4.2 มีระบบการสอนเสริ มด้านทักษะการทําปฏิบตั ิการทางเคมี เพือ่ ปรับความรู้พ้นื ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ให้กบั นิ สิต
3.2.4.3 มีการสอบวัดระดับความรู ้ทางภาษาอังกฤษและปรับพื้นฐานให้กบั นิสิตที่มีพ้นื ความรู ้ต่าํ
กว่าเกณฑ์
3.2.4.4 มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้คาํ แนะนําแก่นิสิตที่มีปัญหาในการปรับตัว ในการเรี ยน
ระดับอุดมศึกษาตลอดจนเสนอแนะวิธีการเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
3.2.4.5 มีกิจกรรมเสริ มการเรี ยนแบบพีส่ อนน้อง โดยให้นิสิตรุ่ นพี่ให้คาํ แนะนํา หรื อช่วยสอน
เสริ มให้แก่นิสิตรุ่ นน้อง
3.2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
จํานวนนิสิต
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปี ที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปี ที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปี ที่ 3
30
30
30
ชั้นปี ที่ 4
30
30
30
60
90
120
120
รวม
30
30
คาดว่าจะสํ าเร็จการศึกษา
หมายเหตุ 1. รับตามสัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนิ สิต
2. สามารถรับจํานวนนิ สิตเพิ่มจากตารางข้างต้นได้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิน่ และสังคมตาม พรบ.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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3.2.6 งบประมาณในระยะ 5 ปี ตามแผนจากเงินบํารุงการศึกษาและเงินแผ่นดิน
3.2.6.1 งบประมาณรายรับ) หน่ วยบาท(

รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1. เงินนอกงบประมาณ
- ค่าบํารุ งการศึกษา

300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000

- ค่าลงทะเบียน

117,000 234,000 351,000 468,000 468,000

- ค่าหน่ วยกิตวิชาแกนคณะฯ
และวิชาเอกบังคับสาขาอืน่ ๆ

292,500 321,750 351,000 351,000 351,000

2. เงินงบประมาณ (รัฐบาล)
รวมรายรับ

1,199,000 2,098,000 3,197,000 5,096,000 6,096,000
1,908,500 3,253,750 4,799,000 7,115,000 8,115,000

3.2.6.2 งบประมาณรายจ่าย) หน่วยบาท(
หมวด เงิน
ก. งบประมาณดําเนิ นการ
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม (ก)

2555
36,000
64,000
260,000
516,500
12,000
20,000
908,500

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
36,000
128,000
320,000
705,750
24,000
40,000
1,253,750

36,000
192,000
480,000
995,000
36,000
60,000
1,799,000

36,000
256,000
540,000
1,155,000
48,000
80,000
2,115,000

2559
36,000
256,000
540,000
1,155,000
48,000
80,000
2,115,000

ข. งบลงทุน
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)

1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000
1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000
1,908,500 3,253,750 4,799,000 7,115,000 8,115,000
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หมวด เงิน
จํานวนนิสิต (สาขาวิชาเคมี)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต (บาท)

ปี งบประมาณ
2555

2556
30

2557
60

2558
90

2559

120

120

63,616.67 54,229.17 53,322.22 59,291.67 67,625.00

หมายเหตุ งบประมาณตามแผนจะคิดต่อการเพิ่มของจํานวนนิสิตในแต่ละปี และ หรื อให้เป็ นไป/
ตามระเบียบหรื อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3.2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 อื่นๆ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยน
พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550
3.3 หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.3.1 หลักสู ตร
3.3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
3.3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
30 หน่วยกิต
ก.1 กลุม่ วิชาภาษาและการสื่ อสาร

9

หน่วยกิต

ก.2 กลุม่ วิชามนุ ษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

ก.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

ก.4 กลุม่ วิชาคณิ ตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ

จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

93

หน่วยกิต

แบ่งเป็ น
ข.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ จํานวน
27 หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาฟิ สิกส์ กลุ่มวิชาเคมี กลุ่มวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
และกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ข.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 66 หน่วยกิต

ข

ข.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

จํานวน

54

หน่วยกิต

ข.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

9

หน่วยกิต

จํานวน

3

หน่วยกิต

จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

6

หน่วยกิต

.2.3 กลุม่ วิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

3.3.1.3 รายวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาหลักสูตร
รหัสวิชา
X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7
เลขหลักที่ 1 หมายถึง ลําดับคณะ
1 = คณะครุ ศาสตร์
2 = คณะมนุ ษยศาสตร์
3 = คณะวิทยาการจัดการ
4 = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขหลักที่ 2 หมายถึง ลําดับภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 = ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2 = ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
เลขหลักที่ 3,4 หมายถึง ลําดับสาขาวิชา
เลขหลักที่ 5 หมายถึง ปี ที่ศึกษา
เลขหลักที่ 6 หมายถึง รหัสกลุม่ วิชา มีความหมายดังนี้
0
= กลุ่มวิชาเคมีทว่ั ไป
1
= กลุม่ วิชาเคมีอนิ นทรี ย ์
2 = กลุ่มวิชาเคมีอินทรี ย ์
3
= กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
4
= กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
5
= กลุม่ วิชาชีวเคมี
6
= กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการและอื่น ๆ
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เลขหลักที่ 7

7 = กลุ่มวิชาเอกเลือก
8 = กลุม่ วิชาสัมมนาและโครงการวิจยั ทางเคมี
หมายถึง ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุม่ วิชาภาษาและการสื่ อสาร
รหัส
ชื่อวิชา
2001101
ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
English for Communication
2001103
ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้าน
Neighboring Language and Culture
ก.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
รหัส
ชื่อวิชา
1002101
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Development
2002102
สุ นทรี ยนิ ยม
Aesthetic Appreciation
ก.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รหัส
ชื่อวิชา
2003101
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environments
ก.4 กลุม่ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส
ชื่อวิชา
4004101
วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4004102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

จํานวน 30 หน่ วยกิต
จํานวน 9 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิต
)33-0-6(
)33-0-6)
)33-0-6(
จํานวน 6 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิต
3)3-0-6(
3)3-0-6(
จํานวน 6 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิต
)33-0-6(
3(3-0-6)
จํานวน 6 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิต
)32-2-5(
3(2-2-5)
)32-2-5(
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์
รหัส
4100101

จํานวนไม่น้อยกว่า 9 3 หน่ วยกิต
จํานวน 27 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Sciences and Technology
4101101
ฟิ สิ กส์ 1
Physic 1
4101102
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 1
Physic Laboratory 1
4101103
ฟิ สิ กส์ 2
Physic 2
4101104
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 2
Physic Laboratory 2
4102101
เคมี 1
Chemistry 1
4102102
ปฏิบตั ิการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
4102103
เคมี 2
Chemistry 2
4102104
ปฏิบตั ิการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
4104101 แคลคูลสั 1
Calculus 1
4104102 แคลคูลสั 2
Calculus 2
4105101
ชีววิทยา 1
Biology 1
4105102
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1

จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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ข.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ข.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัส
ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
4102211 เคมีอนินทรี ย ์ 1
Inorganic Chemistry 1
4102212
เคมีอนินทรี ย ์ 2
Inorganic Chemistry 2
4102213
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
Inorganic Chemistry Laboratory
4102221
เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
Organic Chemistry 1
4102222 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
4102223
เคมีอนิ ทรี ย ์ 2
Organic Chemistry 2
4102224
ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 2
Organic Chemistry Laboratory 2
4102321
สเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรี ย ์
Spectroscopy in Organic Chemistry
4102331
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
Physical Chemistry 1
4102332
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
Physical Chemistry Laboratory 1
4102333
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2
Physical Chemistry 2
4102334
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
Physical Chemistry Laboratory 2
4102241
เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
4102242
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory

จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 66 หน่วยกิต
จํานวน 5 4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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รหัส
ชื่อวิชา
4102243 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1

Instrumental Methods of Chemical Analysis 1

4102244
4102341
4102342
4102343
4102351
4102352
4102353
4102354
4102361
4102362
4102363
4102381
4102481

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1

1(0-3-1)

เทคนิคการแยก

2(2-0-4)

เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้ า

2(2-0-4)

ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 2

1(0-3-1)

ชีวเคมี 1

3(3-0-6)

ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1

1(0-3-1)

ชีวเคมี 2

2(2-0-4)

ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2

1(0-3-1)

ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี

3(2-2-5)

การประยุกต์สารสนเทศทางเคมี

2(1-2-3)

ความปลอดภัยทางเคมี

2(1-2-3)

สัมมนาเคมีเฉพาะทาง

1(0-2-1)

โครงการวิจยั ทางเคมี 1

1(0-2-1)

Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
Separation Techniques
Electrochemical Analysis
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
Biochemistry 1
Biochemistry Laboratory 1
Biochemistry 2
Biochemistry Laboratory 2
English for Chemistry

Information Technology Application in Chemistry
Chemical Safety

Seminar in Specialized Chemistry
Senior Project in Chemistry 2

4102482 โครงการวิจยั ทางเคมี

2

Senior Project in Chemistry 2

2(0-6-2)
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.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัส
4102471

จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
เคมีเกี่ยวกับสมุนไพร นํ้ามันหอมระเหยและเครื่ องสําอาง
Chemistry of Herbs, Essential Oil and Cosmetics
4102472
เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Chemistry of Natural Products
4102473 การจัดการมาตรฐานสากลทางด้านเคมี
International Standard Management Concerning Chemistry
4102474
เรื่ องคัดเฉพาะทางเคมี
Selected Topic in Chemistry
4102475
สถิติเพื่อการวิจยั ทางเคมี
Statistic for Chemistry Research
4103312
พอลิเมอร์
Polymer
4103313 ปฏิบตั ิการ
พอลิเมอร์
Polymer Laboratory
4103321
เคมีส่ิงแวดล้อม
Environmental Chemistry
4103322 ปฏิบตั ิการ
เคมีส่ิงแวดล้อม
Environmental Chemistry Laboratory
4103333 กระบวนการ
อุตสาหกรรมทางเคมี
Industrial Chemical Processes
ข
รหัส
4102483

.2.3 กลุม่ วิชาชีพ
ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเคมี
Field Experience in Chemistry

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

จํานวน 3 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิต
3(0-200)
จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
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3.3.1.4 วิชาโท
สําหรับนิ สิต ที่มคี วามประสงค์เรี ยนวิชาโท มีเงื่อนไขดังนี้
3.3.1.4.1 นิ สิต หลักสูตร สาขาวิชาอืน่ / ๆ
สําหรับนิสิตหลักสูตร สาขาวิชาอืน่ / ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรื อคณะ
อื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีความประสงค์จะเลือกเรี ยนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา เคมี เป็ นวิชาโท จะต้องเลือกเรี ยนรายวิชาเหล่านี้ เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
ดังนี้
รหัส
4102211
4102212
4102213
4102221
4102222
4102223
4102224
4102321
4102331
4102332
4102333
4102334
4102241
4102242
4102243
4102244
4102341
4102342
4102343
4102251
4102252
4102353
4102354

ชื่อวิชา
เคมีอนินทรี ย ์ 1
เคมีอนินทรี ย ์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 1
เคมีอนิ ทรี ย ์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 2
สเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรี ย ์
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิกส์ 2
เคมีวเิ คราะห์
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
เทคนิคการแยก
เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 2
ชีวเคมี 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
ชีวเคมี 2
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
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หมายเหตุ ในการเรี ยนวิชาในสาขาวิชาเคมี มีเงื่อนไขหรื อข้อกําหนดดังนี้
1. นิ สิตหลักสูตร สาขาวิชาอืน่ / ๆ ที่ประสงค์ เลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชาเคมี จะต้องเลือกเรี ยน
ในรายวิชาโทของสาขาวิชาเคมีท่ีไม่ซ้ าํ ซ้อน หรื อปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรของนิสิตนั้น
2. นิ สิตหลักสูตร สาขาวิชาอืน่ / ๆ ที่ประสงค์ เลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชาเคมี จะต้องผ่านการ
เรี ยนวิชาแกนวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี 1 และ ปฏิบตั ิการเคมี 1 หรื อเคมีทว่ั ไป มาก่อน โดยไม่
ถือนับเป็ นหน่ วยกิตของกลุ่มวิชาโท
3.3.1.4.2 นิ สิตที่เรี ยนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
สําหรับนิ สิตที่เรี ยนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ถ้ามีความประสงค์จะ
เรี ยนกลุ่มวิชาโท ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรื อคณะอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาโทในสาขาวิชาที่ประสงค์
จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่ วยกิต และไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่มอี ยูใ่ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี ทั้งนี้
นิสิตต้องแจ้งให้ทางสาขาวิชาและภาควิชาทราบก่อนนิสิต จะเริ่ มเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิตเลือกเรี ยนวิชาโทด้วย รายวิชาที่เลือกเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิตเลือก
3.3.1.5

แผนการศึกษา
แผนการเรี ยนภาคปกติ

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

หน่ วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

xxxxxxx

วิชาศึกษาทัว่ ไป

15

4102101

เคมี 1

3

3

0

6

4102102

ปฏิบตั ิการเคมี 1

1

0

3

1

4104101

แคลคูลสั 1

3

3

0

6

จํานวนหน่ วยกิตรวม 22 หน่วยกิต
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ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน่ วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ศึกษาด้ วยตนเอง

xxxxxxx

วิชาศึกษาทัว่ ไป

15

4102103

เคมี 2

2

2

0

4

4102104

ปฏิบตั ิการเคมี 2

1

0

3

1

4104102

แคลคูลสั 2

3

3

0

6

จํานวนหน่ วยกิตรวม 21 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

รหัส

ชื่อวิชา

4101101

ฟิ สิ กส์ 1

3

3

0

6

4101102

ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1

1

0

3

1

4105101

ชีววิทยา 1

3

3

0

6

4105102

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1

1

0

3

1

4102211

เคมีอนินทรี ย ์ 1

3

3

0

6

4102221

เคมีอนิ ทรี ย ์ 1

3

3

0

6

4102222

ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 1

1

0

3

1

4102241

เคมีวเิ คราะห์

3

3

0

6

4102242

ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์

1

0

3

1

จํานวนหน่ วยกิตรวม 19 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ศึกษาด้ วยตนเอง

รหัส

ชื่อวิชา

4101103

ฟิ สิ กส์ 2

2

2

0

4

4101104

ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2

1

0

3

1
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน่ วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ศึกษาด้ วยตนเอง

4102212

เคมีอนินทรี ย ์ 2

3

3

0

6

4102213

ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์

1

0

3

1

4102223

เคมีอนิ ทรี ย ์ 2

2

2

0

4

4102224

ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 2

1

0

3

1

4102243

การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ย
เครื่ องมือ 1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ย
เครื่ องมือ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
จํานวนหน่ วยกิตรวม 1

3

3

0

6

1

0

3

1

2
2
7 หน่วยกิต

5

4102244
4100101

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

3

หน่ วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
กิต

4102331

เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1

3

3

0

6

4102332

ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิกส์ 1

1

0

3

1

4102341

เทคนิคการแยก

2

2

0

4

4102342

เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้ า

2

2

0

4

4102343

ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ย
เครื่ องมือ 2

1

0

3

1

4102251

ชีวเคมี 1

3

3

0

6

4102252

ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1

1

0

3

1

4102361

ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี

3

2

2

5

4102362

การประยุกต์สารสนเทศทางเคมี

2

1

2

3

จํานวนหน่ วยกิตรวม 1

8 หน่วยกิต
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน่ วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

4102321

สเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรี ย ์

2

2

0

4

4102333

เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2

2

2

0

4

4102334

ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิกส์ 2

1

0

3

1

4102353

ชีวเคมี 2

2

2

0

4

4102354

ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2

1

0

3

1

4102363

ความปลอดภัยทางเคมี

2

1

2

3

4102381

สัมมนาเคมีเฉพาะทาง

1

0

2

1

xxxxxxx

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก

3

x

x

x

จํานวนหน่ วยกิตรวม 1
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

4 หน่วยกิต
หน่ วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

4102481

โครงการวิจยั ทางเคมี 1

1

0

2

4102483

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเคมี

3

0

200

xxxxxxx

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก

6

x

x

จํานวนหน่ วยกิตรวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

ศึกษาด้ วยตนเอง
1
x

10 หน่วยกิต
หน่ วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

4102482

โครงการวิจยั ทางเคมี 2

2

0

6

2

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

6

x

x

X

จํานวนหน่ วยกิตรวม
3.3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (ระบุไว้ในภาคผนวก ก)

8 หน่วยกิต
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3.3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

วท.ด. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์
1 ผศ.ดร.จินดา
มหาวิทยาลัย (2545)
ยืนยงชัยวัฒน์
(3-1016-0060x-xx-x) วท.ม. (ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์

2 ผศ.เย็นหทัย แน่นหนา
(3-1022-0063x-xx-x)
3 อาจารย์ ดร.พันสรวง
อุดมพุทธิเมฆากุล
(3-6603-0026x-xx-x)

4 อาจารย์ ดร.ธิดา อมร
(3-1001-0046 x-xx-x)

5 อาจารย์ธีรดิตถ์
โพธิตนั ติมงคล
(5-1016-0002x-xx-x)

พอลิเมอร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วท.ม. (เคมีศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2537)
กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2525)
ปร.ด. (เคมีอินทรี ย)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2551)
วท.ม. (เคมีศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2541)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -เคมี) มหาวิทยาลัย
นเรศวร (2537)
วท.ด. (พันธุ วศิ วกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
วท.ม. (เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (2541)
กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2537)
วท.ม. (เคมีวเิ คราะห์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2550)
วท.บ. (เคมีทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2547)

ภาระการสอน ชม. / สัปดาห์
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.3.2.2 อาจารย์ประจํา

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

1 รศ.สุ ธน
ปชั้นสูงนิ วเคลียร์ เทคโนโลยี.
เสถียรยานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
(3-1015-0224x-xx-x) กศ.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2518)
กศ.บ. (เคมี)(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน (2514)
2 อาจารย์ ดร.อัจฉรา
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
แก้วน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล(2547)
(3-1022-0022x-xx-x) วท.ม. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2531)
ประกาศนี ยบัตร (เภสัชกรรมไทย)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
วท.ม. (เคมีอตุ สาหกรรม) มหาวิทยาลัย
3 อาจารย์กรกฎ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)
เพ็ชร์ หสั ณะโยธิน
(3-1022-0085x-xx-x) วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (2546)

ภาระการสอน ชม. / สัปดาห์
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

4 อาจารย์ณฐั วุฒิ
วศ.ม. (เทคโนโลยีวสั ดุ) มหาวิทยาลัย
รัตนาธรรมวัฒน์
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2548)
(3-7599-0020x-xx-x) วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2545)
วศ.ม. (วิทยาการและวิศวกรรม
5 อาจารย์บุญทวี
พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลิศปั ญญาพรชัย
(1-1014-0005x-xx-x) (2551)
วศ.บ. (ปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
6 อาจารย์ญาณิ ศา
วท.ม. (เคมีอตุ สาหกรรม) มหาวิทยาลัย
ตันติปาลกุล
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
(3-1006-0242x-xx-x) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ธัญบุรี (2547)
7 อาจารย์อทุ ิศ สายสิ งห์ กศ.ม. (เคมี)
(3-1009-0229x-xx-x) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร(2528)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร(2523)

ภาระการสอน ชม. / สัปดาห์
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์พเิ ศษในแต่ละ
ปี การศึกษา ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการในแต่ละสาขา
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขประจําตัวประชาชน

1

x xxxxxxxxx xx x

2

x xxxx xxxxx xx x

3

x xxxx xxxxx xx x

4

x xxxx xxxxx xx x

5

x xxxx xxxxx xx x
หมายเหตุ อาจารย์พเิ ศษ มีการแต่งตั้งในแต่ละปี การศึกษา ตามประกาศรับอาจารย์พเิ ศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3.4 องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ)
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการให้บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ
ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมี
รายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพซึ่งจัดอยูใ่ นกลุม่ วิชาชีพ เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์จาก การฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
3.4.1.1 มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน ในสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและ
หลักการมากยิง่ ขึ้น
3.4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ และทักษะ ที่เรี ยนมาเพือ่ นําไปแก้ปัญหาทางเคมีได้อย่าง
เหมาะสม
3.4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ น่ื และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
3.4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้

35

3.4.1.5 สามารถสื่ อสารทั้งวาจาและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูอ้ น่ื ได้เป็ นอย่างดี
3.4.1.6 สามารถสื บค้นข้อมูลเพือ่ นํามาแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง
3.4.2 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
3.4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมงในระหว่างภาคเรี ยนที่ 1
3.5 ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
3.5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
วิชาโครงงานด้านเคมีมกี ารดําเนิ นงานจัดทําโครงงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปกษาโดยมี
รึ
หัวข้อที่เกี่ยวกับทางด้านเคมี หรื อเพือ่ การเรี ยนการสอนด้านเคมี หรื อเป็ นโครงงานที่มงุ่ เน้นการสร้าง
ผลงานวิจยั เพือ่ พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ โดย มีการเขียน รายงานในรู ป ปริ ญญานิพนธ์ มีการ สอบ
ปริ ญญานิพนธ์โดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากอาจารย์ในสาขาวิชาเคมี
3.5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจวิธีการวิจยั ทางด้านเคมีโดยสามารถวิเคราะห์วางแผนการทดลอง สรุ ปและ
นําเสนอผลงานวิจยั โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้ดงั นี้
3.5.2.1 มีความซื่อสัตย์เชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
3.5.2.2 สามารถนําความรู ้ทางเคมี มาอธิบายผลงานวิจยั
3.5.2.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และสรุ ปผลการวิจยั โดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข
3.5.2.4 สามารถนําเสนอผลการวิจยั โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม
3.5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 4
3.5.4 จํานวนหน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
3.5.5 การเตรียมการ
3.5.5.1 แต่งตั้ง อาจารย์ท่ีปรึ กษาโครงการวิจ ยั
3.5.5.2 จัดเตรี ยมหัวข้อโครงการวิจยั ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ท่ีปรึ กษา
3.5.5.3 กําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา กระบวนการศึกษาค้นคว้า และประเมินผล และการสืบค้น
ข้อมูล
3.5.5.4 อาจารย์ท่ีปรึ กษาจัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
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3.5.5.5 สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจ ยั
3.5.5.6 นําหัวข้อเสนอสถาบันวิจยั เพือ่ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
3.5.5.7 จัดให้นิสิตนําเสนอผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการ
3.5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาํ หนด
รู ปแบบการนําเสนอ มีการจัดสอบการนําเสนอโดยคณะกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ

สามารถปฏิบตั ิงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทนั ที
หลังสําเร็ จการศึกษา
สามารถนําความรู ้ทางเคมีไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์ การสอนหรือกิจกรรมนิสิต
1.การสอดแทรกในวิชาเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น โครงงานวิจยั และการ
ฝึ กงาน เป็ นต้น
2.มีการให้ความรู ้ถงึ ผลกระทบต่อสังคม และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับวิชาชีพ
มีรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ โครงการวิจยั
ทางเคมี
สนับสนุนโครงการวิจยั ที่เป็ นการนําความรู้ทาง
เคมีไปแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
นิ สิตต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือ่ ให้สามารถดําเนินชีวติ ร่ วมกับผูอ้ น่ื ในสังคมได้ และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีจิตสํานึ กในการให้ความเคารพ กตัญ�ูต่อบิดา-มารดา ครู อาจารย์ รวมถึง
ผูม้ พี ระคุณ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริ ตในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เคารพสิทธิของผูอ้ น่ื
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน นิ สิตมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อดังนี้
4.2.1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
4.2.1.1.2 มีระเบียบวินยั
4.2.1.1.3 มีจิตสํานึ กและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการแล
ะวิชาชีพ
4.2.1.1.4 เคารพสิ ทธิและความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
4.2.1.1.5 มีจิตสาธารณะ
4.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทั้ง 5 ข้โดย
อ
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4.2.1.2.1 ปลูกฝังให้นิสิตปฏิบตั ิตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในด้านการแต่งกาย และ
ปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นความประพฤติท่ีเหมาะสมในการอยูร่ ่ วมกันในสถาบันศึกษา ตระหนักถึงชื่อเสี ยง
ของสถาบัน
4.2.1.2.2 ผูส้ อนต้องตรวจดูการแต่งกายและความประพฤติของนิสิตที่เข้ามาเรี ยนใน
ชั้นเรี ยน กําหนดกติกาในการเข้าชั้นเรี ยน การปฏิบตั ิตนระหว่างเรี ยน
4.2.1.2.3 ส่งเสริ มให้นิสิตมีน้ าํ ใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อผูอ้ น่ื
4.2.1.2.4 กําหนดให้มกี ารสอดแทรกนําประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่
เกี่ยวข้อง การแนะนําการปฏิบตั ิที่ถกู ต้องตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงาน
วิชาการให้ถกู ต้องและครบถ้วน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจยั ให้ถกู ต้องตามข้อเท็จ จริ ง
4.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
การวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้การสังเกต
พฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กาํ หนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมให้เป็ นส่วน
หนึ่งของคะแนนความประพฤติของนิ สิต เช่น การเข้าชั้นเรี ยน การปฏิบตั ิตนระหว่างเรี ยนโดย
4 .2.1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาการเข้าชั้นเรี ยนของนิสิต การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
และการร่ วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
4.2.1.3.2 ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนิสิตในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร
4
.2.1.3.3 ประเมินการกระทําทุจริ ตในการสอบ และการลอกงานของผูอ้ น่ื
4 .2.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
4.2.2 ความรู้
4.2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู้
นิ สิตต้องมีความรู ้ทางเคมีท้ งั ในหลักการทฤษฎี และปฏิบตั ินาํ ความรู ้มาอธิบาย ศาสตร์ท่ี
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการ วิจยั การประกอบอาชีพและช่ว ยพัฒนาสังคม
การให้นิสิตเกิดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ประกอบด้วย
4.2.2.1.1 มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎี ทางด้านเคมี
4.
2.2.1.2 มีความรู ้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ และสามารถนํามาบูรณาการ
ในวิชาเคมีได้
4.
2.2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเคมี
4.
2.2.1.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
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4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
สาขาวิชาเคมีเน้นการสอนโดยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้หลักการทฤษฎีทางเคมีและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมจริ งในทุกรายวิชาสําหรับรายวิชาที่มปี ฏิบตั ิ ต้องมีการฝึ กทักษะให้กบั
ผูเ้ รี ยน เพือ่ สามารถนําไปใช้ในด้านการวิจยั และประกอบอาชีพ จัดระบบการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยน
สามารถแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมายจัดการเรี ยนให้มกี ารอภิปรายกลุม่ อย่างเช่นวิชาสัมมนา
โครงงานวิจยั เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจ จัดให้มกี ารเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงาน หรื อ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษให้ความรู้
4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
4.
2.2.3.1 การทดสอบย่อย
4.
2.2.3.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค
4.
2.2.3.3 รายงานเรื่ องที่ให้ศกึ ษา
4.
2.2.3.4 การนําเสนอในชั้นเรี ยน
4.
2.2.3.5 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและตอบปัญหาในชั้นเรี ยน
4.
2.2.3.6 ประเมินจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและการเสนอโครงงานวิจยั ทาง
เคมี
4.2.3 ทักษะทางปั ญญา
4.2.3.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา
นิ สิตสามารถใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการวิเคราะห์
สังเคราะห์
แปลความหมายข้อมูลทางเทคนิคและการวิจยั และวางแผนการดําเนินงานอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งมี
แนวคิดในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ทกั ษะความเข้าใจในเนื้ อหาวิชาการเพือ่ พัฒนา
ตนเองและนําไปประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้นจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือ่ ให้เกิดทักษะ
ทางปัญญา ดังนี้
4.
2.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
และมีเหตุมผี ลตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
4.2.3.1.2 นําความรู ้ทางเคมีไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
4.2.3.1.3 มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพือ่ นําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
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เน้นการสอนที่กระตุน้ ให้นิสิตคิดวิเคราะห์ ร่ วมอภิปรายปัญหาต่าง
ๆ ในชั้นเรี ยน
ส่งเสริ มให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเองและนําเสนอในรู ปรายงานหรื อการอภิปรายหน้าชั้น จัดการเรี ยนการ
สอนให้นิสิตได้มโี อกาสปฏิบตั ิจริ ง
4.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
4.2.3.3.1 ประเมินจากการสอบ โดยการออกข้อสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไข
ปัญหา อธิบายแนวคิดของปั ญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักความรู้ท่ีเรี ยนมา หรื อหลักการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์
4.2.3.3.2 การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรี ยน
4.2.3.3.3 การประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงาน
4.2.3.3.4 การเสนอเค้าโครงโครงงานวิจยั
การทําโครงงานวิจยั และการสอบ
โครงงานวิจยั พร้อมทั้งส่ งรู ปเล่มโครงงานวิจยั ทางเคมี
4.2.3.3.5 การสอบประมวลผลก่อนจบการศึกษา
4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.4.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคล
และงานกลุม่ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานหรื อองค์กรที่ไปประกอบอาชีพสามารถปรับตัว และทํางานร่ วม กับผูอ้ ื่นได้
ทั้งผูท้ ่ีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ่ ีอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาและมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และวางตั วได้ เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการเรี ยนการสอนอาจารย์ควรสอดแทรกคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้
4.
2.4.1.1 มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ น่ื ในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที่ดี
4. 2.4.1.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
4.
2.4.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
4.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันคิดในการแก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการทํางานร่ วมกัน รวมทั้งฝึ กเป็ นผูน้ าํ ใน
การอภิปรายในแต่ละหัวข้อ และมีระเบียบปฏิบตั ิในการใช้เครื่ องมือร่ วมกัน ในรายวิชาที่มีการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพต้องมีการทํารายงานและนํามาอภิปรายในชั้นเรี ยน
4.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4. 2.4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุม่ ใน
ชั้นเรี ยน
4.
2.4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
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4. 2.4.3.3 ปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้เครื่ องมืออย่างถูกต้อง
4.2.4.3.4 ประเมินจากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.5.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิ สิตสามารถใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข ข้อมูล ด้านงานวิจยั
การทําสถิติการวิจยั มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอข้อมูลและนําเสนอ
รายงาน และสื บค้นข้อมูลได้ สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องทั้งด้านการพูด
การฟัง
การอ่าน การเขียน ดังนั้นนิ สิตควรมีคุณสมบัติทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
4.
2.5.1.1 สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
4.2.5.1.2 มีทกั ษะในการสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้
รู ปแบบการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
4.2.5.1.3 มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอืน่ เพือ่ การค้นได้
คว้ดาี
4.2.5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์
4.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. 2.5.2.1 มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการวิเคราะห์หรื อคํานวณในทุกรายวิชาที่ตอ้ ง
ฝึ กทักษะ โดยผูส้ อนต้องแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาํ แนะนํา
4. 2.5.2.2 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้นิสิตได้เรี ยนรู้โดยวิเคราะห์
สถานการณ์จาํ ลอง และสถานการณ์เหมือนจริ ง ให้นิสิตได้เรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิในหลากหลาย
สถานการณ์ เช่นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลขจากปฏิบตั ิการทดลอง การทําวิจยั
4. 2.5.2.3 มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการเรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาเขียน และที่นาํ เสนอโดยการพูด
สื่อสารหน้าชั้นและการใช้ส่ือประกอบในการนําเสนอ
4. 2.5.2.4 จัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูล เรี ยบเรี ยงเป็ นรายงาน และนําเสนอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. 2.5.2.5 จัดรายวิชาโครงงานวิจยั ทางเคมี ที่มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลและส่งเสริ มให้นิสิต
นําเสนอผลงาน
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4.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.5.3.1 ประเมินจากรายวิชาปฏิบตั ิการ
4.2.5.3.2 ประเมินจากรายวิชาสัมมนา
4.2.5.3.2 ประเมินจากรายวิชาโครงงานวิจยั

4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1

2

3

 


















 

4

ความรู้

5

1

2
















3

ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

   























 





































ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1













 


   

2

3

4
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
4100101 ภาษาอังกฤษเพือ่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4101101 ฟิ สิ กส์ 1
4101102 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์1
4101103 ฟิ สิ กส์ 2
4101104 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 2
4102101 เคมี 1
4102102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
4102103 เคมี 2
4102104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
4104101 แคลคูลสั 1

คุณธรรม จริยธรรม
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รายวิชา

1
4104102 แคลคูลสั 2

4105101 ชีววิทยา 1

4105102 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4102211 เคมีอนินทรี ย ์ 1

4102212 เคมีอนินทรี ย ์ 2

4102213 ปฏิบตั ิการ

เคมีอนินทรี ย ์
4102221 เคมีอนิ ทรี ย ์ 1

4102222 ปฏิบตั ิการ

เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
4102223 เคมีอนิ ทรี ย ์ 2

4102224 ปฏิบตั ิการ

เคมีอนิ ทรี ย ์ 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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รายวิชา

4102241 เคมีวเิ คราะห์
4102242 ปฏิบตั ิการ
เคมีวเิ คราะห์
4102243 การวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่ องมือ 1
4102244 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
4102321 สเปกโทรสโกปี ใน
เคมีอนิ ทรี ย ์
4102331 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
4102332 ปฏิบตั ิการ
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
4102333 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2
4102334 ปฏิบตั ิการ
เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
   
 

3

ทักษะทางปัญญา

4

1 2
 

3

ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 2
 

3

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3
 

4
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46

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู้

5

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

4102341 เทคนิคการแยก

      

 

 

 

4102342 เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้ า
4102343 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 2
4102351 ชีวเคมี 1
4102352 ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
4102353 ชีวเคมี 2
4102354 ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
4102361 ภาษาอังกฤษเพือ่ เคมี
4102362 การประยุกต์
สารสนเทศทางเคมี
4102363 ความปลอดภัยทางเคมี
4102381 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง

      

 

 

 

      

 

 

 











  
















 



































 







3

4
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รายวิชา

4102481 โครงการวิจยั ทางเคมี 1
4102482 โครงการวิจยั ทางเคมี 2
4102483 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพเคมี
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4102471 เคมีเกี่ยวกับสมุนไพร
นํ้ามันหอมระเหย และ
เครื่ องสําอาง
4102472 เคมีของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
4102473 การจัดการ
มาตรฐานสากลทางด้านเคมี

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
เรื่ องคัดเฉพาะทางเคมี 
สถิติเพือ่ การวิจยั ทางเคมี 
พอลิเมอร์

ปฏิบตั ิการ


4102474
4102475
4103312
4103313
พอลิเมอร์
4103321 เคมีส่ิงแวดล้อม
4103322 ปฏิบตั ิการ
เคมีสิ่งแวดล้อม
4103333 กระบวนการ
อุตสาหกรรมทางเคมี

2




3




ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
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49

รายวิชา

กลุ่มวิชาที่เปิ ดสอนให้ หลักสู ตรอืน่
4102105 เคมีทวั่ ไป
4102225 เคมีอนิ ทรี ยท์ วั่ ไป
4102226 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์
ทัว่ ไป
4102235 เคมีเชิงฟิ สิกส์ทวั่ ไป
4102236 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิกส์
ทัว่ ไป
4102255 ชีวเคมีทวั่ ไป
4102256 ปฏิบตั ิการชีวเคมีทวั่ ไป
4102345 การวิเคราะห์ดว้ ย
เครื่ องมือทัว่ ไป

คุณธรรม จริยธรรม
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2

4

1

2

1

2

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4
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ทักษะทางปัญญา
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ความรู้
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการแล
ะวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิและความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
5) มีจิตสาธารณะ
ความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎี ทางด้านเคมี
2) มีความรู ้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และสามารถนํามาบูรณาการในวิชาเคมีได้
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเคมี
4) มีความรอบรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ทีจ่ ะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางเคมีไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที่ดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
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ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ เพื่อการค้นคว้าได้ดี
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบ หรื อ ประกาศข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาคผนวก ง)
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
5.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา มีการกําหนดระบบการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ ของนิ สิตให้ เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยสาขาวิชาจัดให้มี คณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบ การให้ค่าระดับ และมีการสุ่มประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรจะเขียนไว้ในระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา
5.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชามีก ารกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของ นิ สิต หลังจาก นิ สิต
สําเร็ จการศึกษาโดยเน้นการทําวิจยั หาสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและทําอย่างต่อเนื่อง
แล้วนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยการวิจยั อาจดําเนินการดังต่อไปนี้
5.2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
5.2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรื อการส่ งแบบสอบถาม
เพือ่ ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น
ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปี ที่ 1 และปี ที่ 5 เป็ นต้น
5.2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
5.2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมือ่ มีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรูความพร้
้
อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพือ่ ปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5.2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรี ยนรวมทั้งสาขาอื่ น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
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5.2.2.6 ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็ นอาจารย์พเิ ศษ
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรี ยน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู ้ของนิ สิต
5.3 เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การสําเร็ จการศึกษา ของนิ สิต จะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ข องมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ของสาข า
วิชาที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร
5.3.1 นิสิตที่มสี ิทธิ์ได้ รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
5.3.1.1 เรี ยนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสูตร
5.3.1.2 มีความประพฤติดี มีคุณธรรมสมกับศักดิ์ศรี แห่ งปริ ญญานั้น ๆ
5.
3.1.3 สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้าขงองหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้เรี ยนเพิ่มและไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็ นE, I หรื อ U
5.3.1.4 ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
5.3.1.5 ใช้เวลาการศึกษา เป็ นไป ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550
5.3.1.6 ไม่มีพนั ธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
5.3.1.7 นิสิตผูม้ สี ิทธิ์ได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องสอบได้จาํ นวน
หน่วยกิต ครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่ไม่ถงึ 3.60 และไม่เคย
สอบได้ D+, D, E หรื อ U ในรายวิชาใด
5.3.1.8 นิสิตผูม้ สี ิทธิ์ได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ งต้องสอบได้จาํ นวน
หน่วยกิต ครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D,
E หรื อ U ในรายวิชาใด
5.3.1.9 สําหรับนิ สิตที่ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.60 แต่มรี ายวิชาที่สอบได้
ระดับค่าคะแนน “D” ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
5.3.2 นิสิตที่มสี ิ ทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
5.3.2.1 เป็ นนิ สิตที่เรี ยนภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสูตร
5.3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
5.3.2.3 ให้นิสิตที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 5.3.2.1 และ 5.3.2.2 ยืน่ คําร้องแสดง
ความจํานงขอสําเร็ จการศึกษาต่อส่ วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด
มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ อนุมตั ิให้ปริ ญญาในภา คการศึกษา
นั้น
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หมวดที่ การพัฒนาคณาจารย์ 6
6. 1 การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
6.1. 1 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาเคมี ประจําปี 2555-2559
สาขาวิชาเคมีต้องการบุคลากรระดับปริ ญญาเอกปี ละ 2 อัตรา ดังตารางที่ 6.1.1
ตารางที่ 6.1.1 แสดงแผนอัตรากําลังสาขาวิชาเคมี ประจําปี 2555-2559
ความต้องการคณาจารย์เพิ่มเติมพัฒนาในรอบ/ 5 ปี
2555
2556
2557
2558
2559
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
เคมีเชิงฟิ สิกส์
เคมีอนินทรี ย ์
เคมีวเิ คราะห์
ชีวเคมี
เคมีอนิ ทรี ย ์
6.1.2 ทําให้อาจารย์ใหม่มคี วามรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยา ลัย คณะและสาขาวิชาตลอดจน
หลักสูตร โดยจัดประชุมในสาขาวิชาและจัดอาจารย์แนะนําแบบพีส่ อนน้อง
6.1.3 มีการจัดปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการวิจยั
ในชั้นเรี ยนแก่อาจารย์ใหม่
6.2 การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
ส่งเสริ มอาจารย์ให้มกี ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างประสบการณ์เพือ่ ส่งเสริ มการสอน และการวิจยั
อย่างต่อเนื่ อง ดังนี้
6.2.1 ส่ งเสริ มการทําวิจยั โดยจัดหาแหล่งทุนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
6.2.2 สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จัดให้
อาจารย์เข้าร่ วมประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยให้ทุนการศึกษาหรื อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมวิชาการการเดินทาง
6.2.3 ส่ งเสริ มให้อาจารย์มกี ารพัฒนาด้านการสอน โดยสนับสนุ นเงินทุนในการผลิตสื่ อการสอนและ
การทําวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอน
6.2.4 สนับสนุ นให้อาจารย์เข้าร่ วมกลุม่ วิจยั ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย หรื อระหว่างมหาวิทยาลัย
6.2. 4สนับสนุ นให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ ตามแผนของสาขาวิชา หรื อ
ของคณะ
6.2.ส่งเสริ มให้อาจารย์ขอทุนวิจยั จากภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 5
6.2.สนับสนุ นอาจารย์ทาํ ผลงาน 6เพือ่ ขอตําแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
7.1 การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการ ประจําหลักสูตร เป็ นผูร้ ับผิดชอบและมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน โดยวางแผนร่ วมกับผูบ้ ิหารของคณะ ติดตาม
วิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานในแต่ละปี การศึกษา และรวบรวมข้อมูลสําหรับนํามาใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่ องทุกปี ทั้งนี้โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแล และคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจน
กําหนดนโยบายให้แก่ภาควิชา และสาขาวิชา
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
นิสิตสามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผูน้ าํ ในการ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
ทางด้านเคมี
2. กระตุน้ ให้นิสิตเกิด
ความใฝ่ รู้ มี แ นวทาง
การเรี ยนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความ สามารถใน
วิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบแล
ะ
ปรับปรุ งหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมิ
น
มาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสมํา่ เสมอ

การดําเนินการ
1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านเคมีในระดับ
สากลหรื อระดับชาติ (หากมีการ
กําหนด)
2. ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตร
ทุก ๆ 4 ปี
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยน
ให้มที ้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
และมีแนวทางการเรี ยนหรื อ
กิจกรรมประจําวิชาให้นิสิตได้ศกึ ษา
ความรู ้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มผี สู ้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้
และ/หรื อ ผูช้ ่วยสอนเพื่อกระตุน้ ให้
นิ สิตเกิดความใฝ่ รู้
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโท หรื อเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์หลายปี มีจาํ นวน
อาจารย์ประจําไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
6. สนับสนุ นให้อาจารย์ผสู ้ อนเป็ น
ผูน้ าํ ในทางวิชาการ และ / หรื อ เป็ น

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กาํ หนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านเคมีมคี วามทันสมัย
และมีการปรับปรุ งสมํา่ เสมอ
2. จํานวนวิชาเรี ยนที่มีภาคปฏิบตั ิ
และวิชาเรี ยนที่มีแนวทางให้นิสิต
ได้ศกึ ษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ดว้ ย
ตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อ อา จารย์
ประจําประวัติอาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนา
อบรมของอาจารย์
4. จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุ นการ
เรี ยนรู ้และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้
5. ผลการประเมินการเรี ยนการ
สอนอาจารย์ผสู ้ อน และการ
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของ
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ โดยนิสิต
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ
ทุก 2 ปี
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านเคมีหรื อ 7. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาทุก ๆ 2 ปี
ในด้านที่เกี่ยวข้อง
7. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรื อวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุกปี
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนิสิต
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั
งบประมาณ ความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพือ่ เป็ นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดย
บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา

7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
7.2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรร งบประมาณ ประจําปี ทั้ง งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือ่ จัดซื้อตํารา
สื่อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพือ่ สนับสนุนการ
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนิสิต
7.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นัก วิทยบริ การแล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหี นังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอืน่ ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้ สาขาวิชา มีอปุ กรณ์ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการเคมีที่เพียงพอ และมีเครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตให้นิสิต
สามารถใช้คน้ คว้าข้อมูล และทํารายงานได้โดยมี การบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบที่ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรี ยนการสอน
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7.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือแล ะตํารา
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ บริ การให้อาจารย์และนิ สิตได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออืน่ ๆ ที่จําเป็ น นอกจากนี้ อาจารย์พเิ ศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพือ่ บริ การหนังสือ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะจัดสื่อ
การสอนอืน่ ๆ ตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุ น การสอนของอาจารย์ จัดให้มเี ครื อข่ายกับ ภาคธุรกิจ
หรื ออุตสาหกรรมเพือ่ ให้มคี วามร่ วมมือและสนับสนุ นทางวิชาการ และยังมีการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์เพิ่มเติม
เช่น เครื่ องมือวิเคราะห์ทางเคมีช้นั สูง ห้องวิจยั ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และการปรับปรุ ง
ห้องปฏิบตั ิการให้ได้มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
จัดให้มหี อ้ งเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
ระบบเครื อข่าย แม่
ข่าย อุปกรณ์การ
ทดลอง ทรัพยากร
สื่อและช่องทางการ
เรี ยนรู้ที่เพียบพร้อม
เพือ่ สนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้อง เรี ยน นอกห้องเรี ยน
และเพื่ อการเรี ยนรู ้
ได้ดว้ ยตนเองอย่าง
เพียงพ อมีประสิทธิ ภาพ

การดําเนินการ
1.จัดให้มหี อ้ งเรี ยนที่มคี วามพร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการ
สอน การบันทึกเพือ่ เตรี ยมจัดสร้างสื่ อ
สําหรับการทบทวนการเรี ยน

การประเมินผล
1.รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
เครื่ องมืออุปกรณ์ต่อหัว
นิสิต
ชัว่ โมงการใช้งาน ห้องปฏิบตั ิการ
และเครื่ องมือความเร็ วของระบบ
2.จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลองที่มี เครื อข่ายต่อหัวนิสิต
เครื่ องมือทันสมัยและเป็ นเครื่ องมือ 2.จํานวนนิสิตลงเรี ยนในวิชาเรี ยนที่
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้ นิสิต มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์ต่าง ๆ
สามารถฝึ กปฏิบตั ิสร้างความพร้อมใน 3.สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
สื่อดิจิทลั ที่มใี ห้บริ การ และสถิติ
3.จัดให้มีเครื อข่ายที่มีท้งั เครื่ อง
การใช้งานหนังสือตํารา สื่อดิจิทลั
คอมพิวเตอร์ และพื้นที่ที่ นิสิต สามารถ
ศึกษา ทดลองหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง ด้วยจํานวนและ
ประสิ ทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4.จัดให้มหี อ้ งสมุดให้บริ การทั้ง
หนังสื อตําราและสื่ อดิจิทลั เพือ่ การ
เรี ยนรู ้
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7.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรคณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสื อเพือ่ เข้าสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหน้าที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้มเี จ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวย
ความสะดวกในการใช้ส่ื อของอาจารย์ มี ผลการสํารวจความพึงพอใจของ อาจารย์ ต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพือ่ การเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิการ รวมถึง การประเมินความเพียงพอของห้องเรี ยน อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ และห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ
7.3 การบริหารอาจารย์
7.3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
7.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ เตรี ยมไว้
สําหรับการปรับปรุ งหลักสูตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร
และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
7.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พเิ ศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ า่ ยทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบตั ิมาให้กบั นิ สิต ดังนั้นสาขามีนโยบายว่าให้มกี ารเชิญอาจารย์พเิ ศษ
หรื อวิทยากรมาบรรยาย
ในบางรายวิชา ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของรายวิชานั้น ๆ และอาจารย์พเิ ศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้ง
รายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง และมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่า ปริ ญญาโท
มีนโยบายเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรมที่มปี ระสบการณ์ตรงในแต่ละหัวข้อมาเป็ น
อาจารย์พเิ ศษหรื อวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต
7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มคี ุณภาพ มีความรู้และทักษะในการจัดการห้องปฏิบตั ิการเคมี
7.4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นมีวุฒิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
7.4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
ใช้ส่ื อการสอนได้อย่างสะดวก จัดให้มกี ารฝึ กอบรมเฉพาะทางแก่บุคคลสายสนับสนุ น
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7.5 การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานิสิต
7.5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นิสิต
มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่ นิสิต ทุกคน โดยนิสิต ที่มีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึ กษากับอาจารย์ท่ีปรึ กษาทางวิชาการได้ และมีการกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษาเพือ่ ให้นิ สิต
เข้าปรึ กษา นอกจากนี้ยงั มีอาจารย์ผเู ้ ข้าร่ วมเป็ นกรรมการกับสํานักกิจการนิสิตเพือ่ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในการจัดทํากิจกรรม
7.5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่ คําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
7.6 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอยูใ่ นระดับดี-ดีมาก สาขาวิชาโดยความร่ วมมือ
จากคณะฯและ มหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการแรงงาน และความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
นําข้อมูลศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสูตร และการวางแผนการรับนิสิต
7.7 ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษาเพือ่
ติดตามการดําเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
X
X
X
X
X
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
X
X
X
X
X
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา
และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ .5 และ 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
X
X
X
X
X
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
X
X
X
X
X
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ที่กาํ หนดใน มคอ .3 และ 4 (ถ้ามี ) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
X
X
X
X
X
7. มีการพัฒนา /ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนิ นงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่ แล้ว
X
X
X
X
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
X
X
X
X
X
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิช าชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง
X
X
X
X
X
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อ วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
X
X
X
X
X
11. ระดับความพึงพอใจของนิ สิตปี สุ ดท้าย /บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
X
X
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
X
13. นิสิตมีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษา ไม่ต ่าํ
กว่าร้อยละ 70
X
14. บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นไม่ต่าํ กว่า
เกณฑ์ ก.พ. กําหนด
X
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
8.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดย อาจารย์ ผรู ้ ่ วมสอนหรื อระดับสาขาวิชา และส่วน
ช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย นิสิต และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของ
นิสิต นําผลการประเมินไปปรับปรุ ง อาจารย์ผรู ้ ่ วมรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมปั ญหา/ข้อเสนอแนะเพือ่
ปรับปรุ ง แจ้งประธานหลักสูตรและผูส้ อนเพื่อนําไปปรับปรุ ง
8.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
8.1.2.1 ประเมินโดยนิ สิตในแต่ละวิชา
8.1.2.2 การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร และ/หรื อ ประธานหลักสูตร และ/หรื อ
อาจารย์ผสู ้ อนร่ วม
8.1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ขอ งนิสิต
เทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
8.2 การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
8.2.1 นิ สิตปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
8.2.2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
8.2.3 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
8.2.4 สัมฤทธิผลของบัณฑิต
8.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาเคมีและตัวบ่งชี้ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7.7 รวมทั้งการผ่านการประเมินการ
ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ.

62

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
8.4.1 อาจารย์ผสู ้ อนจัดทํารายงานผลการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ (มคอ.5) โดยนําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะมาวางแผนปรับปรุ งกลยุทธ์การสอน
8.4.2 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมราย งานผลการดําเนินการสอน (มคอ.5) แล้วสรุ ปผล
การดําเนิ นงานของหลักสูตรตลอดปี การศึกษา (มคอ.7)
8.4.3 สาขาวิชาพิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร โดยนําสัมฤทธิ์ผลของนิสิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและผูท้ รงคุณวุฒิ มาใช้ในการวางแผน
ปรับปรุ งและดําเนิ นงาน เพือ่ ใช้ในรอบปี การศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา / คําอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3) 3-0-6(
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ น่ื การพัฒนาตนเองให้
เป็ นผูม้ สี ุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
การพัฒนาจิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารจัดการตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ น่ื
การพัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และการประยุกต์ใช้
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต
2001101 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟัง
เพือ่ จับใจความ สรุ ปความ วิเคราะห์ตีความ การพูดและการเขียนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพือ่ การส่ งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ

3(3-0-6)

2001102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เข้าใจ ตีความบทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจําวันแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร ภาษาพูดและภาษาเขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม
นําเสนอข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการฝึ กกลยุทธ์
ด้านกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพือ่ เสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสาร
และการแสวงหาข้อมูลมีเจตคติท่ีต่อการเรี ยนภาษา และใช้ภาษาเพือ่ การอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพือ่ นบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี
ของแต่ละภาษา การออกสี ยง การเขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง /4
ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน เพือ่
การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
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2002102 สุ นทรี ยนิ ยม
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการ 3
แสดงในแง่ของต้นกําเนิด พัฒนาการวิธีการรับรู้และประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพในระดับรําลึกระดับความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ง
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองยุคโลกาภิวตั น์
โดยศึกษาในด้านสาเหตุ สถานการณ์ และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคม
โลก การจัดการสังคมโดยดําเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียง เพือ่ ให้เกิดการ
ปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันโลก และเกิดเจตคติ รักและภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย

3(3-0-6)

2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมความ
สัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการและ
กิจกรรมที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่าง ๆ ปัญหาและสถานการณ์ดา้ นสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวิตภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อม
4004101 วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการ
สื่อสารและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นการดูแลรักษาสุขภาพกิจกรรมทักษะการ
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3(2-2-5)
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4004102 การคิดและการตัดสินใจ
3(2–2–5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์กรวิา เคราะห์
ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ
กําหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับชีวติ ประจําวัน
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4100101 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Sciences and Technology
ฝึ กทักษะการอ่านงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบทความ
วารสาร สารคดี ตํารา เรี ยนรู้และเข้าใจความหมายของคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฝึ กตีความ และสรุ ปความเนื้อหาที่อา่ น ทั้งการพูดและการเขียน
4101101 ฟิ สิ กส์ 1
Physics 1
ปริ มาณ กลศาสตร์ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสัน่ และคลื่น
อุณหพลศาสตร์ ระบบอนุ ภาค สมบัติของสาร ของไหล สนามไฟฟ้ า
สนามแม่เหล็ก แสง เสี ยง และฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่

3(3-0-6)

4101102 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 1
Physics Laboratory 1

1(0-3-1)

ปฏิบตั ิการทางฟิ สิ กส์ ที่สอดคล้องกับทฤษฏีอย่างน้อย 10 ปฏิบตั ิการ
4101103 ฟิ สิ กส์ 2
Physics 2

2(2-0-4)

วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4101101 ฟิ สิกส์ 1
สนามไฟฟ้ าสถิต และสนามแม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้ าที่ข้ ึนต่อเวลา
ไฟฟ้ ากระแสและอิเล็กทรอนิ กส์

ทัศนศาสตร์ ทฤษฏีค วอนตัมเบื้องต้น

โครงสร้างของอะตอมนิ วเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน ทฤษฏีสมั พัทธภาพพิเศษ
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4101104 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 2
Physics Laboratory2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4101102 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการทางฟิ สิ กส์ ที่สอดคล้องกับทฤษฏีอย่างน้อย 10 ปฏิบตั ิการ

1(0-3-1)

4102101 เคมี 1
Chemistry 1

3(3-0-6)

อะตอมและตารางธาตุ ปริ มาณสัมพันธ์ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว
และสารละลาย ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
4102102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ การใช้อปุ กรณ์พ้ืนฐานทางเคมี และ
การทดลองที่สอดคล้องกับทฤษฎีเคมี 1
4102103 เคมี 2
2(2-0-4)
Chemistry 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102101 เคมี 1
จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส และ เกลือ สมดุลไอออน
เคมีไฟฟ้ า เคมีอนิ ทรี ย ์ สารชีวโมเลกุล ปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์
4102104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2

1(0-3-1)

วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
ปฏิบตั ิการทดลอง ที่สอดคล้องกับหัวข้อในทฤษฏีเคมี 2
4104101 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมติ และความต่อเนื่ อง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั การประยุกต์ของอนุพนั ธ์
การหาปริ พนั ธ์ การประยุกต์ของปริ พนั ธ์ ฟังก์ชนั อดิศยั และดิฟเฟอเรนเชียล
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4104102 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
ลิมติ และความต่อเนื่ องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ยและการ
ประยุกต์เทคนิคการหาปริ พนั ธ์ การประยุกต์ทฤษฎีบทของโรลล์ ปริ พนั ธ์ไม่
ตรงแบบ อนุกรมอนันต์
4105101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
สมบัติของสิ่งชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์
สารเคมีของชีวติ เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของ
สัตว์ พันธุศาสตร์ กลไกของวิวฒั นาการ ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ
นิ เวศวิทยาและพฤติกรรม
4105102 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1

1(0-3-1)

การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชา
ชีววิทยา 1
4102211 เคมีอนินทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102101 เคมี 1 หรื อ 4102105 เคมีท วั่ ไป
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะเคมี
การเกิด
สารประกอบไอออน วัฏจักรบอร์นฮาเบอร์ พลังงานแลตทิซและผลึกของ
สารประกอบไอออน ทฤษฎีพนั ธะโคเวเลนต์ รู ปร่ างโมเลกุล และสมมาตร
สมบัติและสารประกอบของธาตุในหมูต่ ่าง ๆ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนํา
4102212 เคมีอนินทรี ย ์ 2
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102211 เคมีอนิ นทรี ย1์
เคมีของสารเชิงซ้อน โครงสร้าง พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ โมเลกูลาร์ ออร์ บิทลั ทฤษฎีคริ สตัลฟิ ลด์ การเรี ยกชื่อไอโซเมอร์ สมบัติ
ทางแสงและทางแม่เหล็ก ปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน
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4102213 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
Inorganic Chemistry Laboratory
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102211 เคมีอนิ นทรี ย1์
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออน โคเวเลนต์ เช่น
การนําไฟฟ้ าการละลาย การจัดเรี ยงอนุภาคในโครงผลึกและความเป็ นขั้ว การ
เปลีย่ นแปลงพลังงานความร้อน ความว่องไวของการทําปฏิกิริยาของธาตุ การ
เปลีย่ นแปลงเลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชนั การเตรี ยมสารประกอบ
เชิงซ้อน การศึกษา สมบัติทางแสง และทางแม่เหล็ก รวมทั้งปฏิกิริยาเคมีของ
สารเชิงซ้อน

1(0-3-1)

4102221 เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry 1
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102103 เคมี 2
ไฮบริ ไดเซชันของคาร์บอน พันธะในเคมีอนิ ทรี ย ์
การเรี ยกชื่อ
สารอิน ทรี ย ์ สเตอริ โอเคมี สมบัติทางกายภาพและ ชนิ ดและกลไกของปฏิกิริยา
เคมีอนิ ทรี ย ์ ของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์
ฟี นอล อีเทอร์ สารประกอบแอโรมาติก
4102222 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 1
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory 1
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
การทดลองเกี่ยวกับเทคนิคในการแยกและทําสารให้บริ สุทธิ์ เช่น การ
สกัดการกลัน่ การกรอง การตกผลึก และโครมาโทกราฟี การศึกษาปฏิกิริยา
เคมีของสารประกอบอะลิฟาติกและแอโรมาติก และการทดลองที่เกี่ยวข้อง
4102223 เคมีอนิ ทรี ย ์ 2
2(2-0-4)
Organic Chemistry 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102221 เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
โครงสร้าง สมบัติ การเตรี ยม กลไกและชนิ ดของปฏิกิริยาของ
สารประกอบคาร์ บอนิ ล กรดคาร์บอกซิลกิ และอนุพนั ธ์ของกรดคาร์บอกซิลกิ
สารอินทรี ยท์ ่ีมี ไนโตรเจน กํามะถันและฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบ
สารประกอบพอลิไซคลิก สารเฮทเทอโรไซคลิก สารออร์ กาโนเมทัลลิกและ
สารอินทรี ยท์ ่ีพบในธรรมชาติ
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1(0-3-1)
4102224 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 2
Organic Chemistry Laboratory 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102222 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 1
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารอิน ทรี ย ์โดยอาศัยการเปลี่ยน
แปลงหมูฟ่ ังก์ชนั
4102241 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102103 เคมี 2
หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ การคํานวณปริ มาณสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริ มาณขั้น
พื้นฐานของการวิเคราะห์โดยปริ มาตร และการชัง่ นํ้าหนัก การไทเทรต
กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรี ดอกซ์ และการ
ไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน
4102242 ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-(1
Analytical Chemistry Laboratory
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
การใช้อปุ กรณ์เกี่ยวกับการวัดปริ มาตร การวิเคราะห์หาปริ มาณโดย
การวัดปริ มาตร การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยา ต่างๆ การวิเคราะห์หาปริ มาณ
เชิงนํ้าหนักโดยการชัง่
4102243 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
3(3-0-6)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102241 เคมีวเิ คราะห์
หลักการทางสเปกโทรสโกปี ในระดับโมเลกุลและระดับอะตอม
หลักการและส่ วนประกอบของเครื่ องมือ คุณภาพวิเคราะห์ ปริ มาณวิเคราะห์
และการประยุกต์เทคนิคอินฟราเรด สเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลต -วิสิเบิล
สเปกโทรสโกปี ฟลูออเรสเซนซ์ และ ฟอสฟอเรสเซนซ์สเปกโทรสโกปี
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อิมลั ชันสเปกโทรสโกปี สเปกโทรส
โกปี เชิงอะตอม และเอกซเรย์สเปกโทรสโกปี
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4102244 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชา
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1

1(0-3-1)

4102321 สเปกโทรสโกปี ในเคมีอนิ ทรี ย ์
Spectroscopy in Organic Chemistry
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102221 เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
หลักการอินฟราเรด อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์และแมสสเปกโทรเมทรี การพิสูจน์โครงสร้างของ
สารประกอบอินทรี ยจ์ ากสเปกตรัมของเทคนิ คสเปกโทรสโกปี

2(2-0-4)

4102331 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
Physical Chemistry 1
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102105 เคมีท ว่ั ไป หรื อ
4102101 เคมี 1 และ 4102103 เคมี 2
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม เคมีควอนตัมเบื้องต้น การ
ทํานายสมบัติของสาร สมบัติของแก๊ส กฎต่าง ๆ ของแก๊สและทฤษฎีจลน์
โมเลกุลของแก๊ส กระบวนการเปลีย่ นแปลงพลังงาน กฎทางอุณหพลศาสตร์
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติและการเร่ งปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค

3(3-0-6)

4102332 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-1)
Physical Chemistry Laboratory 1
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวัดสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสาร
กฎของบอยล์ กฎของชาร์ ลส์ กฎของแก๊สสมบูรณ์ การหาค่าคงที่ของแก๊ส การ
แพร่ ของแก๊ส การหาค่าความร้อนของปฏิกิริยา การหาค่าคงที่สมดุล หลักของ
เลอชาเตอลิเยร์ การตกตะกอน เซลล์แกลวานิ ก และเซลล์อเิ ล็กโทรลิติก
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4102333 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2
Physical Chemistry 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102331 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มผี ลต่อกลไกของปฏิกิริยา
จลนพลศาสตร์ เคมี เคมีไฟฟ้ า เคมีนิวเคลียร์ เคมีคอลลอยด์ เคมีพ้ืนผิว
เคมีเชิงแสง สเปกโทรสโกปี ของโมเลกุล

2(2-0-4)

1(0-3-1)
4102334 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
Physical Chemistry Laboratory 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102332 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยที่มผี ลต่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยา การหาค่าคงที่อตั รา การหาอันดับของปฏิกิริยา คอลลอยด์ สารละลาย
และสารแขวนลอย เคมีคอลลอยด์ เคมีพ้ืนผิว สเปกโทรสโกปี
4102341 เทคนิคการแยก
Separation Techniques
หลักการและการประยุกต์วธิ ีทางกายภาพและทางเคมีสาํ หรับการ
แยกสาร การสกัด วิธีทางโครมาโทกราฟี และวิธีการแยกอืน่ ๆ

2)2-0-4(

2(2-0-4)
4102342 เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้ า
Electrochemical Analysis
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102103 เคมี 2
หลักการเบื้องต้นทางเคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้ า วิธีโพเทนชิโอเมตรี วิธี
อิเล็กโทรแกรวิเมตรี และคูลอมเมตรี วิธีคอนดักโตเมตรี วิธีโวลแทมเมตรี และ
โพลาโรกราฟี รวมถึงเทคนิ คเชิงสทริ ปปิ ง การไทเทรตโดยวิธีแอมเปอโรเมตรี
การประยุกต์ในการวิเคราะห์ทางเคมี
4102343 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 2
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือ วิเคราะห์ทางโครมาโตกราฟี
เครื่ องมือวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้ า และการแยกสาร

1(0-3-1)
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4102351 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry 1
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102223 เคมีอนิ ทรี ย ์ 2
เซลล์และองค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ สารละลายบัฟเฟอร์ในทาง
ชีวเคมี การศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางเคมีและ
หน้าที่ของสารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ลิพิด
การแยกสารชีวโมเลกุล
4102352 ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory 1
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102224 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 2
การเตรี ยมและใช้สารละลายบัฟเฟอร์ทางชีวเคมี การทดสอบสมบัติ
ทางกายภาพทางเคมี และทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณของสารชีวโมเลกุล และเทคนิ คการแยกสารชีวโมเลกุลเบื้องต้น
4102353 ชีวเคมี 2
Biochemistry 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102351 ชีวเคมี 1
เอนไซม์และการเร่ งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ กระบวนการย่อยและ
การดูดซึมอาหาร ชีวพลังงาน กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม
วิถีเมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนและกรดนิวคลีอิก
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม และการควบคุมการแสดงออก
ทางพันธุ กรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางชีวเคมี

2(2-0-4)

1(0-3-1)
4102354 ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
Biochemistry Laboratory 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102352 ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเชิงปริ มาณ การศึกษาปฏิกิริยาและจลนพล ศาสตร์ ของเอนไซม์ การศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
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4102361 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี
3)2-2-5(
English for Chemietry
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4100101 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
พัฒนาทักษะการอ่านบทความ ภาษาอังกฤษ สําหรับการอ่าน วารสาร
ตํารา และบทความวิชาการ ทางสาขาวิชาเคมีและอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2(1-2-3)
4102362 การประยุกต์สารสนเทศทางเคมี
Information Technology Application in Chemistry
การนําความรู ้พ้นื ฐานทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปมาใช้ศกึ ษา และแก้ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการศึกษา
ทางเคมี ทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ เน้นการฝึ กใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปตามเนื้อหา
ภาคทฤษฎี ศึกษาหลักการวางแผนการทดลอง การสุ่ มตัวอย่าง การวางแผนการ
ทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ การสุ่ มภายในบล็อก แบบละตินสแควร์ แบบ
แฟคทอเรี ยลและแบบสปลิทพลอต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วางแผนการ
ทดลองและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติทางสาขาเคมี
4102363 ความปลอดภัยทางเคมี
2(1-2-3)
Chemical Safety
การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอนั ตราย ระบบการจัดกลุม่ สารเคมี
การติดฉลาก เครื่ องหมายความปลอดภัย การแสดงรายละเอียดบนเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย วิธีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตราย การเคลือ่ นย้าย
สารเคมีและวัตถุอนั ตราย การจัดการความปลอดภัยและมาตรการเก็บรักษา
สารเคมีและวัตถุอนั ตรายในอาคารและนอกอาคาร มาตรการในการควบคุม
ป้ องกันการหกรั่วไหลและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การทํานายการกระจายของ
สารเคมีในอากาศและระดับที่จะเกิดอันตรายโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
รวมทั้งการกําจัดการปนเปื้ อนของสารเคมีและกากของเสียอันตราย
4102381 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง
1(0-2-1)
Seminar in Specialized Chemistry
งานวิจยั ความรู ้ทางเคมีใหม่ ๆ จากวารสาร ตํารา เทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้วนําผลการค้นคว้ามาอภิปราย
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4102481 โครงการวิจยั ทางเคมี 1
1(0-2-1(
Senior Project in Chemistry 1
การสื บค้นสาร สนเทศ การวิเคราะห์ การวางแผนและออกแบบการ
ทดลอง การเขียนและนําเสนอโครงร่ างงานวิจยั ที่เป็ นองค์ความรู้ใหม่หรื องาน
ที่เป็ นประโยชน์อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีของนักเคมี
โดยมุ่งเน้น งานวิจยั ที่มีคุณภาพทางวิชาการในระดับสากล และนําความรู ้ จาก
งานวิจยั ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาท้องถิน่ โดยใช้หลักการ TRENDS Model พร้ อม
แนวทางการเขียนบัณฑิตนิ พนธ์ ด้านงานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึ กษาและคณะกรรมการของอาจารย์ในสาขาวิชาเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4102482 โครงการวิจยั ทางเคมี 2
2)0-6-2(
Senior Project in Chemistry 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102481 โครงการวิจยั ทางเคมี 1
การทําวิจยั โครงการเคมีท่ีเป็ นประโยชน์ หรื อเป็ นองค์ความรู้ใหม่ โดย
ใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณที่ดีในการเขียนรายงานและเสนอผลงาน พร้อมนําความรู้ท่ีได้
จากงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับหลักการ
TRENDS Model และนําเสนอผลงานวิจยั พร้อมส่งรู ปเล่มบัณฑิตนิพนธ์ดา้ น
งานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึ กษาและคณะกรรมการของอาจารย์
ในสาขาวิชาเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4102483 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเคมี
Field Experience in Chemistry
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการที่เป็ นของหน่วยงานเอกชน
หรื อหน่ วยงานของรัฐบาล ที่เหมาะสมในเรื่ องเกี่ยวกับงานด้านเคมี ไม่ต่าํ กว่า
200 ชัว่ โมง พร้อมนําเสนอผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและส่งรู ปเล่ม
บัณฑิตนิ พนธ์ดา้ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3(0-200)
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4102471 เคมีเกี่ยวกับสมุนไพร นํ้ามันหอมระเหยและเครื่ องสําอาง
3(3-0-6)
Chemistry of Herbs, Essential Oil and Cosmetics
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง สมุนไพรและสรรพคุณ สารประกอบ
เคมีในพืชสมุนไพร การเตรี ยมสมุนไพรเพือ่ ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง การ
ทํามาตรฐานสารสกัดจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสมุนไพร หลักการสกัด
นํ้าหอมจากดอกไม้ ส่ วนประกอบของต้นไม้ อุตสาหกรรมนํ้าหอม การนํา
สมุนไพรมาใช้ในเครื่ องสําอาง สบู่ ยาสระผม ครี มบํารุ งผิว เป็ นต้น
4102472 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Chemistry of Natural Products
ประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กระบวนการโครงสร้างสาร
ชีวสังเคราะห์ การสกัด การแยก ฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงการสังเคราะห์ของ
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีน่าสนใจ

3(3-0-6)

4102473 การจัดการมาตรฐานสากลทางด้านเคมี
International Standard Management Concerning Chemistry
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการมาตรฐานสากลสําหรับวิทยาศาสตร์
เช่น การจัดการองค์การ การวางแผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ การศึกษาการ
ประเมินการทํางาน การจัดระบบ การวิเคราะห์เพือ่ นําไปสู่ความสําเร็ จ การ
จัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการจัดการห้องปฏิบตั ิการ
ทางการทดลองในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

2(1-2-3)

4102474 เรื่ องคัดเฉพาะทางเคมี
Selected Topics in Chemistry
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมี ที่กาํ ลังอยูใ่ นความสนใจ

2(2-0-4)

4102475 สถิติเพื่อการวิจยั ทางเคมี
Statistic for Chemistry Research
หลักสถิติเบื้องต้นที่เหมาะสมสําหรับศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยั ทาง
เคมี โดยประยุกต์ใช้สถิติเพื่ออภิปรายงานวิจยั ในเรื่ องวิธีรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจ สอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล สมมุติฐานและการทดสอบ การเลือกใช้
สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจยั การฝึ กใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลและ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ

2(2-0-4)
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4103312 พอลิเมอร์
Polymer
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102221 เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
การจําแนกชนิ ดของพอลิเมอร์ การเรี ยกชื่อ การหานํ้าหนักโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ พันธะเคมีและสเตอริ โอเคมีในพอลิเมอร์ สภาพความเป็ นผลึก
การละลายและสารละลาย การเปลีย่ นสถานะเชิงความร้อนของพอลิเมอร์
วัตถุดิบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ดว้ ยปฏิกิริยาพอลิไรเซชันแบบขั้นและ
แบบโซ่

3(3-0-6)

4103313 ปฏิบตั ิการพอลิเมอร์
1(0-3-1)
Polymer Laboratory
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ดว้ ยวิธีการพอลิเมอร์ไรเซซันทั้งแบบขั้นและ
แบบเติมระบบที่ใช้ในการเตรี ยมพอลิเมอร์ ต่าง ๆ ทั้งแบบเนื้ อเดียวกันและเนื้ อ
ผสมและการหานํ้าหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ดว้ ยวิธีการวัดความหนืด
4103321 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102103 เคมี 2
ความรู ้พ้ืนฐานทางเคมี เคมีส่ิงแวดล้อม เคมีบรรยากาศ เคมีของแหล่ง
นํ้า เคมีดิน พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อม
1(0-3-1)
4103322 ปฏิบตั ิการเคมีส่ิงแวดล้อม
Environmental Chemistry Laboratory
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์น้ าํ เสีย การวิเคราะห์หาค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ค่าออกซิเจนที่ละลายในนํ้า ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางเคมี การวิเคราะห์หาปริ มาณของแข็งทั้งหมด ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส เหล็ก โลหะหนัก นํ้ามันและไขมัน
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4103333 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
3(3-0-6)
Industrial Chemical Processes
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102103 เคมี 2
ปฏิกิริยาเคมี และการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้น
กระบวนการผลิตและเทคนิ คทางอุตสาหกรรมที่ใช้เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ อุปกรณ์และสภาวะของการปฏิบตั ิการในกระบวนการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชาที่เปิ ดสอนให้ หลักสู ตรอืน่
รหัสวิชา ชื่อวิชา / คําอธิบายรายวิชา
4102105 เคมีท วั่ ไป
General Chemistry
สารและสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริ มาณ
สัมพันธ์ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง กรด-เบส และ
เกลือ เคมีอนิ ทรี ย ์ สารชีวโมเลกุล ปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์ เคมีนิวเคลียร์
เคมีสิ่งแวดล้อม
: ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเคมีทว่ั ไป

หน่ วยกิต
4(3-3-7)

4102225 เคมีอนิ ทรี ยท์ ว่ั ไป
3(3-0-6)
General Organic Chemistry
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102105 เคมีท ว่ั ไป หรื อ 4102103 เคมี 2
หลักการและทฤษฏีทวั่ ไปของเคมีอนิ ทรี ย ์ การเรี ยกชื่อ สเต อริ โอเคมี
สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรี ยป์ ระเภทต่าง ๆ
ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอโรแมติก แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์
อีเทอร์ ฟี นอล กรดคาร์บอกซิลกิ และอนุ พนั ธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน แอมีน
4102226 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ยท์ ว่ั ไป
General Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎีในรายวิชาเคมีอนิ ทรี ยท์ ว่ั ไป

1(0-3-1)
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4102235 เคมีเชิงฟิ สิกส์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Physical Chemistry
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102105 เคมีท ว่ั ไป หรื อ
4102101 เคมี 1 และ 4102103 เคมี 2
สมบัติของแก๊ส กฎและทฤษฎีของแก๊ส กฎวัฏภาค สมดุลวัฏภาคและ
แผนภาพวัฏภาค สารละลายอุดมคติ อุณหพลศาสตร์ อุณหเคมี จลนศาสตร์
เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้ า
4102236 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
General Physical Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎีในรายวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์ทวั่ ไป

1(0-3-1)

4102255 ชีวเคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Biochemistry
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102105 เคมีทวั่ ไป หรื อ 4102103 เคมี 2
ความสําคัญ สมบัติ กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางเคมีและหน้าที่ของ
สารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอกิ ลิพดิ
วิตามินเกลือแร่ และฮอร์ โมน กระบวนการเมแทบอลิซึมและกระบวนการทาง
ชีวเคมีของสารพันธุกรรม
4102256 ปฏิบตั ิการชีวเคมีทว่ั ไป
1(0-3-1)
General Biochemistry Laboratory
การเตรี ยมและใช้สารละลายบัฟเฟอร์ทางชีวเคมี การทดสอบสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณของสารชีวโมเลกุล เทคนิคการแยกสารชีวโมเลกุลเบื้องต้น และ
การศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

81

4102345 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือทัว่ ไป
General Instrumental Methods
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ; 4102105 เคมีทวั่ ไป หรื อ
4102101 เคมี 1 และ 4102103 เคมี 2
บทนําสําหรับการวิเคราะห์ทางเคมี การศึกษาหลักการและ
ส่วนประกอบของเครื่ องมือทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และเคมี
วิเคราะห์เชิงไฟฟ้ า เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และปฏิบตั ิการวิเคราะห์
โดยใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

75

ภาคผนวก ข
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจําสาขาวิชา
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ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สังกัด
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัตกิ ารศึกษา
วท.ด. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
วท.ม. (ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
- วัสดุศาสตร์ (สังเคราะห์วสั ดุทาํ ขั้วแคโทดในเซลล์เชื้อเพลิง)
- การผลิตแก๊สไฮโดรเจน ด้วยปฏิกิริยาพาร์เชียลออกซิเดชันของไฮโดรคาร์บอน
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
วิชา
1. เคมี 1
2. เคมี 2
3. เคมีวเิ คราะห์ และปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
4. เคมีวเิ คราะห์สาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร และปฏิบตั ิการ
5. เคมีวเิ คราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี
6. การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1 และปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
7. เทคนิคการแยก
8. การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 2 และปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 2
9. ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์
10. สัมมนาเคมีเฉพาะทาง
11. โครงการวิจยั ทางเคมี
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ระดับปริญญาโท
วิชา
1. เคมีวิเคราะห์ข้นั สูง
2. ระเบียบวิธีวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี
เรื่อง 1. วาสนา ชํานาญ ญาตยา พูลแก้ว สุนีรัตน์ พิพฒั น์มโนมัย จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (2546)
: การเปรี ยบเทียบวิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณตะกัว่ ในแก๊สโซลีนของบริ ษทั ปตท(มหาชน) จํากัด .
2. ศักดิ์ชยั มงคลพิทกั ษ์กลุ พนมพร เที่ยงแก้ว สุนีรัตน์ พิพฒั น์มโนมัย จินดา ยืนยง
ชัยวัฒน์ (2548): การศึกษาเบื้องต้นของกระบวนการผลิตก๊าซชีวมวลโดยใช้อากาศจากเศษวัสดุทาง
การเกษตร
3. จินตนา เชื้อดวงผุย ดวงเดือน เทพนวล จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (2550): การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์หาปริ มาณเมทิลเอสเทอร์ในไบโอดีเซล โดยใช้เทคนิค เนียร์อนิ ฟราเรด สเปกโทรโฟโตเมตรี
4. กุลสุ ดา สุ กแดง รัชนี เครื อทองศรี ดวงเดือน เทพนวล จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (2550) :
การประเมินวิธีวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค ICP-OES สําหรับหาปริ มาณโลหะในสารละลายโลหะมาตรฐาน
5 .นายบล คําทอง นางสาววารุ ณี ว่องวิโรจน์สกุล นิปกา สุขภิรมย์ จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
(2551): การสังเคราะห์และลักษณะสมบัติของ (La0.7Sr0.3)1-xGa0.6Fe0.4O3-δ ที่ตาํ แหน่ง A บกพร่ อง
สําหรับเป็ นเมมเบรนการผลิตแก๊สไฮโดรเจน
6. พัชณี ย ์ ปรื อปรัก วิลาวรรณ แก้วเมา ฏิลดา แจ่มวิจิตรเวช วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์ จินดา
ยืนยงชัยวัฒน์ (2551): การลดทาร์ในกระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลจากแกลบ
7. อรอนงค์ แก้วบุตร โสภณ อูเ่ งิน จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (2552): การวิเคราะห์ปริ มาณ
เมทโธมิลในนํ้าล้างจากกระเพาะอาหารโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบแผ่นบาง
8. กมลรัตน์ สวนเล็ก จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (2554): การปรับปรุ งสภาพให้ออกซิเจนซึม
ผ่านได้ของเมมเบรนเพอรอฟสไกต์แลนมานัมนิกเกิลไอรอนออกไซด์ โดยการเคลือบผิวด้วยตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา
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ระดับปริญญาโท
เรื่อง 1. ศิรินุช เอีย่ มสอาด นิ ปกา สุ ขภิรมย์ )2550(: การเข้ากันได้เชิงเคมีและกายภาพของ
แลนทานัมนิกเกิลเหล็กออกไซด์และอิตเทรี ยสเทบิไลซ์เซอร์โคเนีย ภาควิชาปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 .ไพจิตรี วรรณภาค นิปกา สุขภิรมย์ จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ )2552(: ความเข้ากันได้เชิง
เคมีของแลนทานัมสทรอนเชียมโคบอลต์อะลูมเิ นี ยมออกไซด์ชนิ ดใหม่และอิตเทรี ยสเทบิไลซ์เซอร์ โค
เนีย ภาควิชาปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. สุ นทร สุ วอเขียว นิ ปกา สุขภิรมย์ จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ )2553(: การเพิ่มการซึมผ่าน
ออกซิเจนของ เมมเบรนเพอรอฟสไกต์ชนิ ดที่ประกอบด้วย Ba หรื อ La โดยการเคลือบผิวด้วยตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. วรรณศิริ สัตยามระ ดวงเดือน เทพนวล จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ : การหาระดับขั้นของ
การแทนที่แอซิเทต ของแป้ งมันสําปะหลังดัดแปร ด้วยเทคนิคฟูเรี ยร์ทรานสฟอร์มเนียร์อนิ ฟราเรดสเปก
โทรสโกปี )2553สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (
ตํารา เอกสารประกอบการสอน/
จินดา ยืนยงชัยวัฒน์) .2548เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ (วิเคราะห์ทางเคมีดว้ ย
เครื่ องมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1
ทุนวิจยั

1. 2004, “Air Gasification from Agricultural Waste”, EPPO, Thailand.
2. 2005- 2007, “New Synthetic Method and Electronic Conductivities of LaNi1-xFexO3 as a
Cathode in Solid Oxide Fuel Cell”, TRF, Thailand.
3. 2006, “Development of Test Method for Determination of Ethanol in Gasoline from PTT
Public Company Limited by Using NIR Technique” IRPUS, Thailand.
4. October 2006- May 2007, “Development of High Temperature Steam Reforming Reactor
for Useful Energy Recovery”, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan.
5. 2008-2009, “Development of materials for cathode in solid oxide fuel cell as an
alternative energy”, NRCT, Thailand.
6. 2010-2011, “Development of the protocol of solid oxide fuel cell”, NRCT, Thailand.
7. 2010, “Development of Synchronous Spectrofluorimetry for Determination of Aflatoxin
B1, B2 in Synthetic Mixture”, RDI by BSRU, Thailand.
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ผลงานทางวิชาการ
PUBLICATIONS
1. Tantayanon S, Yeyongchaiwat J, Lou J, Ma Y.H. Synthesis and characterization of Sr
and Fe substituted LaGaO3 perovskties and membranes. Separation and Purification Technology
2003; 32: 319-326.
2. Yeyongchaiwat J, Tantayanon S, Lou J, Ma Y.H. Synthesis of Sr- and Fe-doped LaGaO3
perovskties by the modified citrate method. Journal of Material Science 2004.
3. Sukpirom N, Iamsaard S, Charojrochkul S, Yeyongchaiwat J, Synthesis and properties of
LaNi1-xFexO3-δ as cathode materials in SOFC. Journal of Materials Science 2011; 46
INTERNATIONAL PRESENTATION
1. Yeyongchaiwat J, Tantayanon S, Lou J, Ma Y.H. Synthesis and characterization of Sr and
Fe substitited LaGaO3 perovskties and membranes, Proceedings of 7th International Conference on
Inorganic Membrane (ICIM7), June 23-26, 2002, Dalian, China.
2. Yeyongchaiwat J, Tantayanon S, Lou J, Ma Y.H. The effect of Sr and Ga doped on the
formation of LaFeO3, Proceedings of International Conference & Exhibition on Pure and Applied
Chemistry (PACCON 2002), May 29-31, 2002, Bangkok, Thailand.
3. Yeyongchaiwat J, Wiyarat W. Effect of catalyst on Tar Reducing in Gasification of
Pineapple peel, Proceedings of World Renewable Energy Congress 2009 – Asia The 3rd International
Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)”, May 18-23, 2009, Bangkok,
Thailand.
4. Wannapak P, Sunwanish M, Sukpirom N, Yeyongchaiwat J. CHEMICAL
COMPATIBILITY OF NEW LANTANUM STRONTIUM COBALT ALUMINIUM OXIDES AND
YTTRIA STABILIZED ZIRCONIA, Proceeding of 7th International Symposium on Advanced
Materials in Asia-Pacific (7th ISAMAP), Nov 21-23, 2009, Bangkok, Thailand.
5. Pasanum K, Thepnuan D, Yeyongchaiwat J. Development of Derivative Synchronous
Spectrofluorimetric Method for Determination of Aflatoxin B1 and B2 in synthetic mixture,
Proceedings of International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry (PACCON
2010), January 21-23, 2010, Ubonratchathani, Thailand.
6. Thepnuan D, Sattayamara W, Yeyongchaiwat J. A Rapid FT-NIR method to estimate the
Degree of Acetate Substitution in Modified Starch, Proceedings of International Conference &
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Exhibition on Pure and Applied Chemistry (PACCON 2010), January 21-23, 2010, Ubonratchathani,
Thailand.
7. Suvokhiaw S, Yeyongchaiwat J, Sukpirom N. IMPROVING THE OXYGEN
PERMEABILITY OF BARIUM OR LANTHANUM BASED PEROVSKITE MEMBRANES BY
SURFACE, Proceedings of International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry
(PACCON 2011), Jan 5-7, 2011, Bangkok, Thailand.
NATIONAL PRESENTATION
1. Yeyongchaiwat J, Tantayanon S, Lou J, Ma Y.H. Synthesis and characterization of
LaGaO3 based perovskties, Proceedings of 27th Congress on Science and Technology of Thailand,
October 16-18, 2001.
2. Tanyong S, Santuanruang O, Yeyongchaiwat J, Tantayanon S. Effect of sintering
temperature on the formation of single phase perovskite type LaSrGaFe by modified citrate method,
Proceedings of 29th Congress on Science and Technology of Thailand, October 20-22, 2003.
3. Yuenyongchaiwat J, Pipatmanomai S, Chamnan W, Poolkeaw N, Silapakamprirapap S,
Comparative studies on analytical of leads in gasoline from PTT public company limited,
Proceedings of 30th Congress on Science and Technology of Thailand, October 19-21, 2004.
4. Yuenyongchaiwat J, Pipatmanomai S, Khanthong U, Jansuk S, Imyim A, Lead removal
in waste water by heat treated cockle shell and mussel shell, Proceedings of 30th Congress on Science
and Technology of Thailand, October 19-21, 2004.
5. Sritao S, Watsing S, Laoukajorn H, Yuenyongchaiwat J, Thepnuan Duangduan,
Development of test method for determination of ethanol in gasohol from PTT Public Company
Limited by using NIR technique, Proceedings of 4th TRF Undergraduate Technology Development
Exhibition, March 1-April 2, 2005.
6. Nounsang S, Yeyongchaiwat J, Sanguanruang O. Effect of La- and Ba- based
perovskites coated on perovskite membranes on oxygen permeation, Proceedings of 31th Congress on
Science and Technology of Thailand, October 18-20, 2005.
7. Suvokhiaw S, Sukpirom N, Charojrochkul S, and Yeyongchaiwat J. IMPROVING THE
OXYGEN PERMEABILITY OF BARIUM-BASED PEROVSKITE MEMBRANE BY SURFACECOATING WITH CATALYSTS, NRCT, August 29, 2011.
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ประสบการณ์ ด้านอืน่ ๆ
1. Teaching assistant, September 2000 – September 2001, Worcester Polytechnic Institute,
Worcester, MA, USA.
2. Post-doctoral, October 2006- May 2007, Kyushu University, Japan.
3. Assistant Professor, 2007-present, Program of Chemistry, Bansomdejchaopraya
Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
4. Post-doctoral, November – December 2009 Kaiserslautern University, Germany
5. Post-doctoral, May-June 2011, Kyushu University, Japan.
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ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
เย็นหทัย แน่นหนา
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สังกัด
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัตกิ ารศึกษา
วท.ม. (เคมีศกึ ษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโฬฒประสานมิตร (2525)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. อินทรี ยเ์ คมี
2. อนินทรี ยเ์ คมี
3. สเปกโทสโกปี สําหรับอินทรี ย ์
4. สเตอริ โอเคมีอนิ ทรี ย ์
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
วิชา 1. เคมีทวั่ ไป
2. เคมีอนิ ทรี ย ์
3. เคมีอนินทรี ย ์
4. สเปกโทสโกปี สําหรับอินทรี ย ์
5. สัมมนาเคมี
6. ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์
7. เคมีวิเคราะห์
8. ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
9. เคมี 1
10. เคมี 2
กรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์
ไม่มี
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ตํารา เอกสารประกอบการสอน/
1
. สเปกโทสโกปี สําหรับอินทรี ย ์
2. เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
3
. เคมีท ว่ั ไป
4
. ปเคมีท วั่ ไป .
5
. เคมีอนินทรี ย ์ 1
ผลงานทางวิชาการ
PUBLICATIONS
ไม่มี
ประสบการณ์ ด้านอืน่ ๆ
ไม่มี
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ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
นายพันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
สังกัด
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัตกิ ารศึกษา
ปร.ด. (เคมีอนิ ทรี ย)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
วท.ม. (เคมีศกึ ษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2537)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
- Organic Synthesis
- Natural Product Isolation
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
วิชา
1. เคมี 1
2. เคมีอนิ ทรี ย ์ 1
3. ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 1
4. เคมีอนิ ทรี ย ์ 2
5. ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 1
5. โครงการวิจยั ทางเคมี
6. สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
7. สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
ระดับปริญญาโท
วิชา
1. เคมีอินทรี ยแ์ ละชีวเคมีข้นั สูง
2. การวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบอินทรี ย ์
3. สัมมนาทางเคมี 1
4. สัมมนาทางเคมี 2
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กรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี
เรื่ อง การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนเปลือกของชํามะเลียง
ตํารา เอกสารประกอบการสอน/
เอกสารประกอบการสอนวิชา เคมีอนิ ทรี ย ์ 1,ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 1
เอกสารประกอบการสอนวิชา เคมีอนิ ทรี ย ์ 2,ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย ์ 2
ผลงานทางวิชาการ
PUBLICATIONS
1. Nimgirawath, S.; Udomputtimekakul, P.; Pongphuttichai, S.; Wanbanjob A.; Taechowisan,
T. Total Synthesis and Antimicrobial Activity of (±)-Laurelliptinhexadecan-1-one and (±)Laurelliptinoctadecan-1-one. Molecules 2008, 13, 2935-2947.
2. Nimgirawath, S.; Udomputtimekakul, P.; Taechowisan, T.; Wanbanjob A. Shen, Y. First
Total Syntheses of (±)-Isopiline, (±)-Preocoteine, (±)-Oureguattidine, and (±)-3Methoxynordomesticine and the Biological Activities of (±)-3-Methoxynordomesticine Chem.
Pharm. Bull. 2009, 57, 368-376.
3. Nimgirawath, S.; Udomputtimekakul, P.; Total Syntheses of Telisatin A, Telisatin B and
Lettowianthine. Molecules 2009, 14, 917-924.
4. Nimgirawath, S.; Udomputtimekakul, P.; Apornpisarn, T.; Wanbanjob A.; Taechowisan, T.
Total Syntheses of (±)-Gusanlung A, (±)-Gusanlung D and 8-Oxyberberrubine and the Uncertainty
Concerning the Structures of (−)-Gusanlung A, (−)-Gusanlung D and 8-Oxyberberrubine.
Molecules 2009, 14, 726-737.
5. Surachai Nimgirawath and Phansuang Podoy. Synthesis of (±)-Cathaformine. Aust. J. Chem.
2000, 53, 527-529.
ประสบการณ์ ด้านอืน่ ๆ
การทําวิจยั หลังจบปริญญาเอก
1. Research-Exchange, November – December 2009 Kaiserslautern University, Germany.
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กรรมการภายนอกสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
1. นางสาวศุภวรรณ อิ่มเจริ ญ,คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.มหาวิทยาลัยมหิ ดล ,
กรรมการภายนอกสอบวิทยานิพนธ์
1. Miss LE NGOC DIEP , Faculty of Environment and Resource Studieds, Mahidol
University.
2. นายอนุ รัตน์ สะสมทรัพย์ ,คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.มหาวิทยาลัยมหิ ดล ,
3. นางสาวรัฐธิดา แสนทวี.มหาวิทยาลัยมหิ ดล ,คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ,
ทุนทําวิจยั ในต่ างประเทศที่เคยได้ รับ
1. ทุนสนับสนุนการวิจยั มบส ร่ วมกับ .University of Kaiserslautern, Germany ทํางานวิจยั เรื่ อง
The study of hydroamidation reaction of terminal alkynes and its potential in the synthesis of
the bioactive natural products ที่ University of Kaiserslautern ประเทศเยอรมัน
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ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
ธิดา อมร
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
สังกัด
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัตกิ ารศึกษา
วท.ด. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
วท.ม.
(เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (2541)
กศ.บ. (
วิชาเคมี) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (2537)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. ชีวเคมี
2. พันธุวิศวกรรม
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
วิชา 1. เคมีท วั่ ไป
2. ชีวเคมี 1
3. ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
4. ชีวเคมี 2
5. ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
6. ชีวเคมีพ้ืนฐาน
7. หลักชีวเคมี
ระดับปริญญาโท
เคมีอินทรี ยแ์ ละชีวเคมีข้นั สูง
กรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์
เรื่อง
1. การเปรี ยบเทียบการวิเคราะห์ปริ มาณอนิ นทรี ยฟ์ อสฟอรัสและอะไมโลสโดยวิธีทางแบบ
ทางอ้อมและการวัดปริ มาณโดยตรง (2550)
2. การวิเคราะห์ปริ มาณกรดไฟทิกในเมล็ดข้าวพันธุป์ กติ 5 สายพันธุแ์ ละข้าวกลายพันธุก์ ลุ่มที่
ให้ผลอนินทรี ยฟ์ อสฟอรัสสูง
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3. การศึกษาปริ มาณสารขัดขวางทางโภชนาการ) กรดไฟทิก (และความสัมพันธ์ระหว่างกรด
ไฟทิกกับอนิ นทรี ยฟ์ อสฟอรัสและฟอสฟอรัสทั้งหมดในข้าวตัวอย่าง 9 ชนิด
4. การประยุกต์ใช้วธิ ีมลั ติเพ็กซ์ พีซีอาร์ในการตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ 18
สายพันธุ์
5. การประเมินเกณฑ์แปลผลการทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL ในเชื้อแบคทีเรี ยที่แยกได้
จากผูป้ ่ วยโรงพยาบาลศิริราช
ตํารา/ เอกสารประกอบการสอน
1
. ชีวเคมี 1 และปฏิบตั ิชีวเคมี1
2 .ชีวเคมี 2 และปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
ผลงานทางวิชาการ
• ผลงานการประชุมวิชาการ
1. S saechoo., Amon T., Toojinda T. and Vanavichit A. Targeted recovery mutagenesis for
functional analysis in Rice. Conference on Rice Biotechnology 2003. 18 June 2003. Pattaya Thailand
2. Amon, T., S. Seasoo, J. Kaewthung, S. Tragoonrung and A. Vanavichit. Identification of
Low Phytate Mutants from the Large Mutagenized Purple Rice Population. Proceedings The 1 st
International Conference on Rice for the Future, 31 August – 3 September, 2004. Kasetsart University
, Bangkok , Thailand
• งานวิจยั
1. Amon, T. Characterization of low phytic acid in purple rice grain (Oryza sativa L.), 2006,
Kasetsart University , Thailand.
2. Amon, T. Isolation and purification of cholecystokinin-like substances from the eyestalk
of the giant tiger prawn, 1998, Srinakarinwirot University, Thailand
3. ธิดา อมร . (2552) การเปรี ยบเทียบลักษณะแวกซี่ (waxy phenotype) ในเมล็ดข้าวปกติกบั
เมล็ดข้าวกลายพันธุท์ ่ีให้กรดไฟติกตํ่า . วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเพระยา.
ประสบการณ์ ด้านอืน่ ๆ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
นายธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
สังกัด
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัตกิ ารศึกษา
ประวัตกิ ารศึกษา
วท.ม. (เคมีวเิ คราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2547)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
- เคมีวเิ คราะห์
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
วิชา
1. เคมี 1
2. เคมีอนินทรี ย ์ 1-2
3. เคมีวเิ คราะห์
4. ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
5. เคมีวเิ คราะห์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การอาหาร
6. ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การอาหาร
7. เคมีวิเคราะห์ทวั่ ไป
8. เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้ า
9. ปฏิบตั ิการเคมี 2
10. เคมีสภาวะแวดล้อม
กรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์
1 เรื่ องการศึกษาความเป็ นไปได้ในการแยกแคโรทีนจากนํ้ามันปาล์มดิบเพือ่ เพิ่มมูลค่าใน .
อุตสาหกรรม
2. เรื่ องการวิเคราะห์ปริ มาณเมทโธมิลในนํ้าล้างจากกระเพาะอาหารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบแผ่นบา
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3. เรื่ องการวิเคราะห์หาปริ มาณโลหะหนักในนํ้าทะเลบริ เวณอ่าวชลบุรีดว้ ยเทคนิคเทคนิคแกร
ไฟร์เฟอร์ นาซอะตอมมิกแอพซอร์ พชันสเปกโตรมิตรี
4. เรื่ องคุณภาพนํ้าทะเลทางเคมีเพือ่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ บริ เวณอ่าวชลบุรี
5เรื่ องการเปรี ยบเทียบวิธีมาตรฐานสากลกับวิธีกล็อคและแม็คเลน ในการศึกษาระดับของเอน .
-ไซน์จี6พีดี ในกลุม่ ตัวอย่างที่มคี ่าทางโลหิตวิทยาปกติตํารา เอกสารประกอบการสอน/
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการ
PUBLICATIONS
1. Theeradit Phothitontimongkol, Nipaka Sukpirom and Fuangfa Unob. (2007) “Modification
of clay mineral with 2-(3-(2-aminoethylthio)propylthio)ethanamine for removal of mercury (II) ions
from water”, The 33th Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 October 2007,
Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, pp.143.
2. Phothitontimongkol. Th.; Siebers. N.; Sukpirom. N.; and Unob F. Preparation and
characterization of novel organo-clay minerals for Hg(II) ions adsorption from aqueous solution.
Applied Clay Science. 43 (2009): 343-349.
ประสบการณ์ ด้านอืน่ ๆ
ไม่มี
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ภาคผนวก ค
Curriculum Mapping ของวิชาศึกษาทั่วไป

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2.
ด้ านความรู้

3.
ด้ านทักษะทางปัญญา

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5.
ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4
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1) 1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
2) 2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
การสื บค้นสารสนเทศ
3) 2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4) 2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
5) 2002102 สุ นทรี ยนิยม
6) 2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
7) 2003102 ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
8) 4004101 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
9) 4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
10) 4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บูรณาการ

4.
ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา ( Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1

มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต

1.2

มีความกตัญ�ู กตเวที

1.3

มีความมีระเบียบวินยั รับผิดชอบต่อตัวเอง

1.4

มีความเสี ยสละ

1.5

มีความสามัคคี

2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้
2.3 มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในสถานการณ์ใหม่และชีวิตจริ ง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3.2 มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3.3 มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
3.4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.5 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
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4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.2

ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

4.3

มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์

4.4

มีความฉลาดทางอารมณ์

4.5

มีความสามารถในการบริ หารจัดการและภาวะผูน้ าํ

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.3

5.1

มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

5.2

มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
5.4 รู ้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
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ภาคผนวก ง
1. ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้ นการเรียนรายวิชา พ .ศ.2549
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาของนิสิต ทดลอง
เรียน
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลการเรียนสู งสุ ดของสาขาวิชา

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนการศึกษาผู้ที่มี

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์ เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ พ.ศ.2552

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และ

6. ประกาศแนบท้ าย
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่ าด้ วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
…………………..
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศใดที่ขดั กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ สาํ หรับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๐ เป็ นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ มหาวิทยาลัย ” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ สภา ” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ นิ สิต ” หมายถึง ผูท้ ี่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มเวลา
“ นักศึกษา” หมายถึง ผูท้ ่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลาหรื อตามโครงการอืน่ ใดที่
ไม่ใช่นิสิต
ข้อ ๕ ให้มกี ารประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม
๔๐.
B+
ดีมาก
๓๕.
B
ดี
๓๐.
C+
ดีพอใช้
๒๕.
C
พอใช้
๒๐.
D+
อ่อน
๑๕.
D
อ่อนมาก
๑๐.
E
ตก
๐๐.
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ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนและนับหน่วยกิต
ในการจบ ค่าระดับคะแนนที่ถอื ว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่าํ กว่า “D” ถ้านิสิต นักศึกษาได้ค่าระดับ
คะแนน “E” ต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมในเนื้อหาวิชาที่เทียบได้
กับ มาตรฐาน รายวิชานั้นๆ แทนการลงทะเบียนเรี ยนใหม่ การฝึ กอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้
เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็ น “PS” กรณี วชิ า
เลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “E” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรี ยนรายวิชาอื่นแทนได้
ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและรายวิชาการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนตํ่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
(๒) ระบบไม่มคี ่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของการประเมิน
PD ( Pass with Distinction )
ผ่านดีเยี่ยม
P ( Pass )
ผ่าน
F ( Fail )
ไม่ผา่ น
ระบบนี้ ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็ น “F” นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ หรื อให้เข้ารับการฝึ กอบรมแทนจนกว่าจะสอบผ่าน
ข้อ ๖ สัญลักษณ์อน่ื ๆ มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพือ่ ร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาํ หรับการบันทึกกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) นิ สิต นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ยกเลิกรายวิชาเรี ยนนั้นก่อนกําหนดสอบปลาย
ภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์
(๒) นิ สิต นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยนในภาคเรี ยนนั้น
(๓) นิ สิต นักศึกษาถูกสัง่ ให้พกั การเรี ยนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว
(๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมตั ิให้ไปเรี ยนวิชาอื่นแทน
PS (Pass with Satisfaction) ใช้สาํ หรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน “E”
ให้สามารถลงทะเบียนเรี ยนใหม่ได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็ น “PS”
I ( Incomplete ) ใช้สาํ หรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นกั ศึกษายังทํางาน
ไม่เสร็ จเมือ่ สิ้ นภาคเรี ยน หรื อขาดสอบ นิสิต นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน เพือ่
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป
ข้อ ๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรี ยนให้ผลการ
ประเมินเป็ น “P”

105

ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่
เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
หรื อตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นิ สิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาตรี )๒ ปี หลังอนุปริ ญญา จะลงทะเบียน (
รายวิชาที่ซ้ าํ หรื อรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอน◌ุ ปริ ญญาไม่ได้ หาก
ลงทะเบียนซํ้าให้เว้นการนับหน่ วยกิต เพือ่ พิจารณาวิชาเรี ยนครบตามหลักสูตรที่กาํ ลังศึกษาอยู่ ยกเว้น
รายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วเกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ภาคเรี ยนที่สอบได้ ในรายวิชานั้นถึงวันที่เข้าศึกษาตาม
หลักสูตรที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ ห้เรี ยนซํ้าได้
ข้อ ๑๐ การหาระดับคะแนนเฉลีย่
(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลข
ทศนิยม ๒ ตําแหน่ งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่มผี ลการเรี ยน “I” ยังไม่นาํ หน่วยกิตมารวมเป็ น
ตัวหารเฉลีย่
(๒) กรณี สอบตก ต้องลงทะเบียนเรี ยนซํ้าหรื อเปลี่ยนไปเรี ยนวิชาอื่นไม่ตอ้ งนับหน่วย
กิตที่สอบตกเป็ นตัวหารเฉลีย่
(๓) กรณี ที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนซํ้ากับวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรเทียบเท่า ให้นบั หน่ วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรี ยนครั้งสุดท้าย
เท่านั้น แล้วให้เปลีย่ นรายวิชาที่เรี ยนซํ้านั้น ให้ได้รับผลการเรี ยนเป็ น “Au”
ข้อ ๑๑ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
(๑)มีความประพฤติดี
(๒) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
(๓) ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒๐๐.
(๔) มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่าํ
กว่า ๖ ภาคเรี ยนปกติ ในกรณี ท่ีเรี ยนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่าํ กว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี เรี ยน
หลักสูตร ๕ ปี
(๕) มีสภาพเป็ นนิ สิต ไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา ติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี ไม่
เกิน ๘ ปี การศึกษา ติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษาติดต่อกันในกรณี
เรี ยนหลักสูตร ๕ ปี
สํ าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า ( ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา ) ๘ ภาค
การศึกษาปกติในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี และไม่ต่าํ กว่า ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี เรี ยนหลักสูตร
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๔ ปี และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ปี
การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๕ ปี การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๕ ปี
ทั้งนี้ ยกเว้นโครงการพิเศษที่จดั การศึกษานอกที่ต้งั ให้ เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยว่าด้ วยโครงการนั้น ๆ
ข้อ ๑๒ การพ้นสภาพการเป็ นนิ สิต นักศึกษา
นิสิต จะพ้นสภาพการเป็ นนิสิต เมือ่ อยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้
(๑) ผลการเรี ยนได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑๖๐. เมือ่ สิ้นภาคเรี ยนปกติ ภาค
เรี ยนที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๒) ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑๘๐. ในภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ ๔
ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๓) นิ สิตลงทะเบียนเรี ยนครบหลักสูตรกําหนด แต่ยงั ได้ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมตํ่ากว่า
๑๘๐.
(๔) มีสภาพเป็ นนิสิตครบ ๔ ปี ติดต่อต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี และครบ ๘
ปี ติดต่อกัน ในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๕ ปี และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๐๓. ในการเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
สํ าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา เมือ่ ผลการประเมินได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑ ๘๐. เมื่อสิ้นภาคเรี ยนที่ ๔ กรณี หลักสูตร ๒ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรี ยนที่
๘ กรณี เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี หรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสูตรกําหนด แต่ยงั ได้ระดับ
คะแนนสะสมตํ่ากว่า ๑๘๐. ได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “C” ในรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
หรื อ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ การนับจํานวนภาคเรี ยนให้นบั ตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
ข้อ ๑๓ เมือ่ นิ สิต นักศึกษาเข้าเรี ยนได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑๘๐ . แต่ไม่ถงึ ๒๐๐ . ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม เพือ่ ทําค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดตามข้อ ๑๑๕.หรื อตามระยะเวลา
ที่กาํ หนดสภาพการเป็ นนักศึกษาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ
ข้อ ๑๔ นิ สิต นักศึกษาที่ทุจริ ต หรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับผล
การเรี ยน “E” หรื อ “F” ตามระบบการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชานั้น และมหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๕ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) ระดับปริ ญญาตรี ( หลักสูตร ๔ ปี ) เมือ่ ครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓๖๐. จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า
๓๒๕. แต่ไม่ถงึ ๓๖๐. จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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(๒) ระดับปริ ญญาตรี ( หลังอนุปริ ญญา ) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓๖๐. และเรี ยนครบหลักสูตรโดยได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๓๖๐. จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยนี้ไม่นอ้ ยกว่า ๓๒๕. แต่ไม่ถงึ ๓๖๐. จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
สอง
(๓) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่าํ กว่า “C” หรื อ ไม่ได้ “PS” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรื อไม่ได้ “F“ ตามระบบไม่มคี ่าระดับคะแนน
สําหรับผูท้ ี่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3. จะได้รับเกียรตินิยม 60
อันดับหนึ่ง แต่มรี ายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน “D” ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๔) นิ สิต มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติ สําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาค
เรี ยนปกติ สําหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติสาํ หรับหลักสูตร ๕ ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยน สําหรับหลักสูตร ๒ ปี และไม่เกิน ๑๔
ภาคเรี ยน สําหรับหลักสูตร ๔ ปี
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูช้ ้ ีขาดในกรณี ท่ีมปี ัญหาจาก
การใช้ขอ้ บังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ .ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัต)ิ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้ วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา
พ๒๕๔๙ .ศ.
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ ๒๕๔๗ .ศ.แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ (๒)
สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบี ยบไว้ดงั ต่อไปนี้
ระเบียบนี้ เรี ยกว่า ๑ ข้อ“ระเบียบสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อ
เทียบโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ๒๕๔๙ .ศ.”
เป็ นต้นไป ๒๕๔๙ ให้ใช้ระเบียบนี้ สาํ หรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒ ข้อ
บรรดาระเบียบ คําสัง่ หรื อข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน
และการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้ แทน
ในระเบียบนี้ ๓ ข้อ
“นิสิต ” หมายความว่า ผูท้ ่ีศกึ ษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ ่ีศกึ ษา อบรม ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ มาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียน” หมายความว่า การนําหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรื อหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เคยศึกษามาแล้วซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้
ไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ ของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยูใ่ นระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ตอ้ ง
ศึกษารายวิชานั้นอีก
“การประเมินเทียบความรู้ และประสบการณ์ ” หมายความว่า การนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ ศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม หรื อประสบการณ์การทํางาน
มาขอประเมินเทียบกับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชานั้นอีก
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“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มกี ารจัดการเรี ยนการสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่าํ กว่าอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ อธิการบดี ” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายวิชาที่จะโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน ๔ ข้อ หรื อยกเว้นการเรี ยน ต้องสอบได้หรื อเคย
ศึกษา ฝึ กอบรมมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่ มนับจากวันที่สาํ เร็ จการศึกษา หรื อภาค
เรี ยนสุดท้ายที่มีผลการเรี ยน หรื อวันสุ ดท้ายที่ศึกษา ฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์การทํางานเป็ นที่
ยอมรับของคณะกรรมการประเมิน
ผูม้ สี ิทธิได้รับโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน ๕ ข้อ ได้แก่ผทู ้ ่ีมคี ุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
ผูท้ ี่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว (๑) ซึ่งยังไม่สาํ เร็ จการศึกษาและไม่มสี ภาพการเป็ น
นิสิตนักศึกษา แล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่
(๒) ผูท้ ่ีขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน
่
(๓) ผูท้ ่ีเปลีย่ นสภาพจากนิ สิตของมหาวิทยาลัย ภาคปกติเป็ นนักศึกษาตามโครงการอืน
่
ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรื อผูท้ ่ีศกึ ษาตามโครงการอืน่ ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เปลี่ยน
สภาพเป็ นนิ สิตภาคปกติ
(๔) ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาอื่น
ข้อ ๖ เงื่อนไขในการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน
ผูข้ อโอนต้องมีสภาพการเป็ นนิสิตภาคปกติ (๑) หรื อนักศึกษาตามโครงการอืน่ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ ง
ผูข้ อโอนต้องไม่เคยถูกสัง่ ให้ออกจากสถานศึกษา (๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษา
(๓)การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จาํ กัดจํานวนหน่วยกิตที่ขอ
โอน
การเทียบโอน (๔) จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน
สี่ สําหรับหลักสูตรปริ ญญาตรี และไม่เกิน หนึ่ ง ใน สาม สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของหน่วยกิตรวม
ขั้นตํ่าซึ่งกําหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมือ่ ได้รับการเทียบโอนแล้วต้องมี
เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี การศึกษา
ข้อ ๗ ผูม้ สี ิ ทธิ์ได้รับยกเว้นการเรี ยน ได้แก่ ผูม้ คี ุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้
(๑) ผูท้ ่ีสาํ เร็ จการศึกษาหรื อผูท้ ่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัย

(๒) ผูท้ ่ีสาํ เร็ จการศึกษาหรื อเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่

เข้ามาศึกษาใน

(๓) ผูท้ ่ีผา่ นการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) ผูท้ ่ีศกึ ษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม
หรื อมี
ประสบการณ์การทํางาน
ผูม้ สี ิทธิยกเว้นตาม ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ (๔) และ (๓)
เทียบเท่าส◌ําหรับการขอยกเว้นการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี และมีความรู้พ้นื ฐานระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่าสําหรับการขอยกเว้นการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๘ เงื่อนไขการยกเว้นการเรี ยน
(๑) ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่าํ กว่า C สําหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และ
B สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรื อเทียบเท่า
การขอยกเว้นการเรี ยนของผูศ้ ึกษาจากการศึกษานอกระบบ (๒) การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์การทํางาน ให้มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการหรื อหลักเกณฑ์การประเมิน
เทียบความรู ้และประสบการณ์ เพือ่ ยกเว้นการเรี ยน โดยทําเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มาแล้ว (๓) และเข้าศึกษาในระดับอนุปริ ญญา
หรื อปริ ญญาตรี ในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ ง ได้ยกเว้นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งหมด
โดยไม่นาํ เงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ มาพิจารณา (๑)
จํานวนหน (๔)
◌่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่ สําหรับ
หลักสูตรปริ ญญาตรี และไม่เกิน หนึ่ ง ใน สาม สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของหน่วยกิตรวมขั้นตํ่า
ซึ่งกําหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมือ่ ได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลา
ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าปี การศึกษา
(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บนั ทึกไว้ในระเบียนการเรี ยนของนิสิตนักศึกษา โดย
ใช้อกั ษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สําหรับผูท้ ่ีได้รับการยกเว้นผลการเรี ยนตามข้อ ๘ (๓ ) ให้นบั
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา โดยไม่ตอ้ งบันทึกผลการเรี ยนเป็ น
รายวิชา
ผูท้ ่ีจะขอโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อยกเว้นการเรี ยน ๙ ข้อ ต้องกระทําให้เสร็ จสิ้นตาม
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การนับจํานวนภาคเรี ยนของผูท้ ่ีได้รับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน ๑๐ ข้อ หรื อยกเว้น
การเรี ยนรายวิชาให้ถอื เกณฑ์ดงั นี้
(๑) นิ สิตภาคปกติให้นบั จํานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคเรี ยน
(๒)ผูท้ ่ีศกึ ษาอบรมตามโครงการอืน่ ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้นบั จํานวนหน่วย
กิตได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคเรี ยน
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(๓) การโอนผลการเรี ยนของนิสิต นักศึกษาตามข้อ ๕ ให้นบั เฉพาะภาคเรี ยนที่ (๑)
๕ เคยศึกษาและมีผลการเรี ยน นิ สิต นักศึกษาตามข้อ(๒(, ให้นบั จํานวนภาคเรี ยน (๔) และ (๓ )
ต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ ในกรณี ท่ีมหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสูตรใหม่ จะโอนหรื อเทียบโอน นิสิต นักศึกษา เข้า
ศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มนี ิสิต นักศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่
ได้รับความเห็นชอบแล้ว
การโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน ๑๒ ข้อ หรื อ ยกเว้นการเรี ยน ต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบด ๑๓ ข้อ◌มี อบหมาย เป็ นผูม้ อี าํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการโอนหรื อ
เทียบโอนผลการเรี ยน หรื อการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
ผูไ้ ด้รับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม แต่ ๑๔ ข้อ
ผูท้ ี่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และเป็ นผูพ้ จิ ารณาวินิจฉัยปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบนี้
๒๕๔๙ .ศ.ธันวาคม พ ๒๙ ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาของนิสิตทดลองเรียน
---------------------

ด้วยนโยบายปฏิรูประบบการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
2542 ในการเสริ มสร้างโอกาสในการศึกษาให้กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และต่อเนื่ อง เพือ่ ให้
ประชาชนมีความรู ้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็ นสังคมฐานความรู้ มุง่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ศักยภาพ รู ้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม และมีศกั ยภาพทางการแข่งขันระดับประเทศ ร่ วมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพือ่ สนองนโยบายดังกล่าว
แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 31 และมาตรา 27 อธิการบดีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
. ศ . ราชภัฏ พ2547 และคําสัง่ สภามหาวิทยาลัยที่ 1/ เรื่ อง มอบอํานาจให้อธิการบดี ลงวันที่ 2547
และมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2547 มิถุนายน 2822 /2550
วันที่ 9 กรกฎาคม และ มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2550
8 /2552 วันที่ 27 กุม ภาพันธ์ 2552 จึงกําหนดให้จดั รู ปแบบการศึกษาของนิสิต นักศึกษาทดลองเรี ยน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้
1. นิ สิตทดลองเรี ยนหมายถึง บุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าเรี ยนในรายวิชาของ
หลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอน โดยยังไม่มคี ุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าเป็ นนิสิต โดย
จําแนกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี้
1.1 นิ สิตทดลองเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ต้องเป็ นผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
1.2 นิ สิตทดลองเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็ นผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
ในปี สุ ดท้าย
2. การลงทะเบียนเรี ยนสําหรับนิสิต ให้ดาํ เนินการดังนี้
2.1 นิ สิตทดลองเรี ยนระดับปริ ญญาตรี กรณี เป็ นนิสิตให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22
หน่วยกิต และกรณี เป็ นนักศึกษาให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
2.2 นิ สิตทดลองเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา กรณี เป็ นนิสิตให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15
หน่วยกิต และกรณี เป็ นนักศึกษาให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
3. ให้นิสิตทดลองเรี ยนชําระค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย เรื่ องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี ระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ
. ศ.2549 และประกาศ
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มหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ .ศ.2549 โดยให้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าประกันของเสียหาย
4. เมือ่ นิสิตทดลองเรี ยน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ น นิสิตและสมัครเข้าเป็ นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้ว ให้สามารถโอนผลการเรี ยนหรื อยกเว้นการเรี ยนรายวิชาได้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอน และการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
พ .ศ.2549
ทั้งนี้ ให้ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้ต้งั แต่ภาคเรี ยนที่ 1 /2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน255 2

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิการบดี
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เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนการศึกษาผู้ที่มผี ลการเรียนสู งสุ ดของสาขาวิชา
…………………………….

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรี ยนสู งสุ ดของแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจแก่นิสิต ตามมติของคณะกรรมการที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 3/ 2553
2553 มีนาคม 3 วันที่ และคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/ 10 วันที่ 2553
ในการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผูท้ ี่มีผลการเรี ยนสู งสุ ดของสาขาวิชา 2553 มีนาคม
อธิ การบดีอาศัยอํานาจตามความมาตรา 27 และ31 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.2547
สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้อธิ การบดี ที่ 1/2547 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และสิ่ งที่อา้ งถึง จึงประกาศ
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผูท้ ี่มีผลการเรี ยนสู งสุ ดของสาขาวิชาดังนี้
1. การพิจารณาทุนการศึกษาให้พิจารณาผลการเรี ยนดังนี้
1.1 ภาคเรี ยนที่ (หลังอนุปริ ญญา)สําหรับนิสิตหลักสู ตรปริ ญญาตรี ตอ่ เนื่อง 2
1
. ปี 4 สําหรับนิสิตหลักสู ตรปริ ญญาตรี หลักสู ตร 6 หรื อ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
1.3 ภาคเรี ยนที่ ปี 5 สําหรับนิสิตหลักสู ตรปริ ญญาตรี หลักสู ตร 8 หรื อ 6 หรื อ 4
2. การพิจารณาผลการเรี ยน
2.หน่วยกิต 18 นิสิตต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 1
2. ต้องไม่มผี ลการเรี ยน 2D+ หรื อ D หรื อ E หรื อ F หรื อ I หรื อ PS
2.3 กรณี ที่มี ยกเลิกรายวิชา )W 18 ต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาต่าง ๆรวมกันไม่นอ้ ยกว่า (
หน่วยกิต
3 ทุน กรณี ที่มีผไู ้ ด้ผลการเรี ยนเท่ากันให้คณะกรรมการสาขาวิชา 1 การพิจารณาทุนให้สาขาวิชาละ .
คน 1 เป็ นผูต้ ดั สิ นเลือก
4 วิชาเอก ละ/ วิชาเอก ให้ทุนการศึกษาแขนงวิชา/กรณี ที่หลักสู ตรสาขาวิชามีการแยกเป็ นแขนงวิชา .
ทุน 1
5. ทุนการศึกษาให้เป็ นเงินบํารุ งการศึกษาและค่าเล่าเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป
ให้สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีหน้าที่ประมวลรายชื่อ เสนอต่อที่ประชุมคณบดี
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย และประกาศชื่อผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ .ศ.2553
(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิ การบดี
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เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ
พ.ศ.2552
-----------------------------------------โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 ฉบับที่ )) พ.ศ.2545
กําหนดให้มกี ารเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบได้ เพือ่ เสริ มสร้างโอกาสในการศึกษาให้กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่า
เทียม และต่อเนื่ อง ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นการสร้างสังคมฐานความรู้
และพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ รองรับการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวตั น์และศักยภาพการแข่งขัน
ระดับประเทศ
อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอนผล
การเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ .ศ.2549 อธิการบดีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา และ 27
.ศ. แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ 31 มาตรา2547 คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ 1/ และมต 2547 มิถุนายน 28 เรื่ อง มอบอํานาจให้อธิการบดี ลงวันที่ 2547 ◌ิคณะกรรมการ
อํานวยการมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 /2552 วันที่ 27 กุม ภาพันธ์ 2552 จึงประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
เกณฑ์การเทียบโอน
การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์แก่นิสิต นักศึกษามีเกณฑ์ ดังนี้
ข้ อ 1. ข้ าราชการ
ให้พจิ ารณาตามตําแหน่ ง หรื อยศที่ครองอยู่ หรื อเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1.ข้าราชการหรื อพนักงานราชการทุกประเภทกา 1รเทียบโอนขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่ง และ อายุราชการ
ที่ดาํ รงตําแหน่ งนั้น โดยเทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 24
1. ตํารวจ หรื อทหารพิจารณาจากยศ 2ที่ดาํ รงอยู่ โดยเทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
1.ผูพ้ พิ ากษา อัยการ หรื อผูพ้ พิ ากษาสมทบ 3 เทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 24
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ข้ อ 2. สายการเมือง
2. การดํารง) พิจารณาตามตําแหน่งทางการเมืองในระดับประเทศ ได้แก่ขา้ ราชการฝ่ ายการเมือง 1
ได้แก่ นา (ตําแหน่ งในหน่ วยราชการยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึ กษา เลขานุการ
หรื อโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นต้น
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
ได้แก่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา พิจารณาเทียบให้ไม่
เกิน 42 หน่ วยกิต
2.2 พิจารณาตามตําแหน่ งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่
ข้าราชการฝ่ ายการเมืองในราชการส่ วนท้องถิ่น เช่น
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร รองผูว้ า่ ราชการ
กรุ งเทพมหานคร เลขานุ การ ผูช้ ่วยเลขานุการ รองประธานสภา ประธานที่ปรึ กษา ที่ปรึ กษา นายกองค์การ
บริ หารส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นต้น
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองในราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
พิจารณาตามจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
สมัยที่หนึ่ง
เทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 18
สมัยที่สอง
เทียบให้ไม่เกิน 21หน่วยกิต
สองสมัยขึ้นไป หน่ วยกิต 24 เทียบให้ไม่เกิน
ข้ อ 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้อนุ โลมเทียบเคียงหลักเกณฑ์การเทียบโอน ของข้าราชการ
ข้ อ 4. หน่ วยงานภาคเอกชน
4.กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ จะพิจารณาเป็ นกรณี ไป ทั้งนี้ เจ้าของกิจการต้องมีใบจดทะเบียน ใบทุน 1
เรื อนหุน้ ภาพถ่าย อายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อน่ื
ๆ ประกอบด้วย เช่น ขนาดธุรกิจ
จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ ระยะเวลาประกอบการ และอื่น ๆ ทั้งนี้ เทียบให้ไม่เกิน 24
หน่วยกิต
4. สําหรับผูท้ ่ีเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางตําแหน่งของบุ 2คคลนั้น ๆ
และระยะเวลาการทํางาน ทั้งนี้ เทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 24
4. กรณี ผปู ้ ระกอบอาชีพอิสระอื่น 3 ๆ เช่น ศิลปิ น นักเขียน นักแปล และอื่น ๆ เทียบตาม
ประสบการณ์และผลงานที่ปรากฏ เทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 24
ข้ อ 5. นักบวชทุกศาสนา เทียบได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ขึ้นอยูก่ บั สมณศักดิ์ หรื อตําแหน่งที่ได้รับใน
ศาสนานั้น ๆ และจํานวนปี ที่ปฏิบตั ิศาสนกิจ
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หมวดที่ 2
วิธปี ระเมินความรู้
วิธีการประเมินความรู ้ เพื่อการเทียบความรู้ และประสบการณ์น้ นั ให้เลือกวิธีการประเมินความรู้
โดยอาจจะประเมินโดยการทดสอบ หรื อประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงานหรื ออาจจะใช้ท้งั วิธีร่วมกันก็ 2
ได้ สําหรับวิธีการประเมิน มีดงั นี้
ข้ อ การประเมินโดยการทดสอบ 1
ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งหรื อใช้หลายวิธี
ร่ วมกันก็ได้ สําหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดงั นี้
1.การสอบข้อเขียน 1
การสอบข้อเขียนนี้จะกําหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพือ่ วัดความรู้ดา้ นเนื้ อหา หรื อ
ความสําเร็ จของผลการเรี ยนรู ้ของนิ สิตนักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบความรู้และประสบการณ์ โดยข้อสอบ
ที่สร้างขึ้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และคําอธิบายรายวิชา และต้องสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยคณะสาขาวิชากําหนด/
1.การสอบปากเปล่า 2
เป็ นการสอบวัดความรู ้ความเข้าใจในรายวิชาที่นิสิตนักศึกษาเทียบความรู้ โดยคณะกรรมการของ
สาขาวิชา ซึ่งอาจจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหัวข้อให้มกี ารอภิปรายหรื อตอบคําถาม
ตามเนื้อหาสาระในคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ
1.การทดสอบทักษะปฏิบตั ิ 3
การสอบทักษะปฏิบตั ิเป็ นการสอบทักษะในการปฏิบตั ิงาน โดยการให้นิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบ
ความรู้ได้สาธิตหรื อแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงานเพือ่ ตรวจสอบทักษะ ความสามารถ ที่
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่ขอเทียบความรู้ และประสบการณ์
1.คณะเห็นชอบ/การทดสอบอืน่ ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย 4
มหาวิทยาลัย คณะอาจจะกําหนดวิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นก็ได้เพือ่ เป็ นการวัด/
ความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชา
1. อบรมที่จดั โดยหน่ วยงานอื่น ๆ/การประเมินการศึกษา 5
การประเมินการศึกษา อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอืน่ ๆ เป็ นการนําผลการศึกษาหรื อการฝึ กอบรม/
มาขอเทียบความรู ้และประสบการณ์ การประเมินจะดําเนินการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา พิจารณา
ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ด◌ังนี้
1.5.1 อบรมที่มงุ่ หวัง/ผลการศึกษา
1.5.2 )อบรม
ระยะเวลาในการศึ
/
กษา 1 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่(ชัว่าโมง 15
1.5.เนื3้ อหาของหลักสูตรจะต้องไม่นอ้ ยกว่าคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตร
1.5.4 อบรม/วิธีการประเมินความสําเร็ จของผลการศึกษา
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ข้ อ ก 2ารประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงาน
การประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงาน เป็ นการรวบรวม ประมวลร่ องรอยหลักฐานแสดงความรู้
และประสบการณ์การทํางานเพือ่ ขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งต้องครอบคลุม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดจนครอบคลุมสาระในคําอธิบายรายวิชา รายละเอียด แนวทางใน/
การประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงานมีดงั นี้
2.1 หลักฐานแสดงความรู ้ และประสบการณ์
หลักฐานที่แสดงความรู ้ และประสบการณ์ ได้แก่ รายงาน บทความ เทปวิดิทศั น์ แผ่นพับ พิมพ์
เขียว ภาพวาด งานประดิษฐ์ หรื อตัวอย่างงานที่เกิดจากความคิดของนิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
ความรู้ จดหมายรับรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญ การสอบ การประเมินผลเพือ่ เลือ่ นตําแหน่ง ราง/วัล สิ ทธิบตั ร
บันทึกการฝึ กวิชาทหาร คําอธิบายเนื้อหาวิชาการฝึ กอบรม เป็ นต้น
2.ขั้นตอนของการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน 2
ในการเสนอแฟ้ มสะสมผลงานมีข้นั ตอนดังนี้
2.2. การเลือกสาขา และคําอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับประสบการณ์ท่ีจะขอเทียบ 1
ความรู้ โดยนิ สิตนักศึกษาประเมินประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีมมี าก่อนแต่ละด้านของตนว่า ความรู้ของ
ตนที่มอี ยูส่ ามารถเทียบได้กบั รายวิชาในตามหลักสูตรที่ตอ้ งการเทียบความรู้
2.2. การรวบรวมหลักฐานร่ องรอย ที่แสดงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีตรงกับ 2
คําอธิบายรายวิชา
2.2.การบรรยายสิ่ง 3ที่ได้เรี ยนรู้ประกอบหลักฐานร่ องรอย
2.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้ มสะสมผลงาน 3
มหาวิทยาลัยโดยคณะต่าง ๆ กําหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้ มสะสมผลงาน ของ
นิสิตนักศึกษา โดยกําหนดให้เป็ นอาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ หรื ออาจารย์ผสู้ อนรายวิชาที่
ขอเทียบเป็ นผูป้ ระเมินแฟ้ มสะสมผลงาน ถ้าความรู้ตามที่แสดงในแฟ้ มสะสมผลงานสอดคล้องกับ
สาระในคําอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนักศึกษาเสนอแฟ้ มสะสมผลงานได้รับการเทียบ
ความรู้ในรายวิชานั้น แต่ถา้ ผูป้ ระเมินตัดสินว่าความรู้ท่ีแสดงนั้นไม่เพียงพอก็จะไม่ให้ได้รับการเทียบ
ความรู้ หรื ออาจจะขอให้นิสิตนักศึกษาเทียบแสดงข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติม หรื อใช้วธิ ีการอืน่ ๆ เช่น
การสอบผ่านการวัดประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ
ข้ อ การตัดสินผลการประเมิน 3
3.มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้ และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาใน 1
ระบบ โดยกําหนดให้มีกรรมการจํานวน คน ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผสู้ อน ใน 3
รายวิชาที่ขอเทียบความรู ้ และอาจารย์ท่ีมคี วามรู้ในรายวิชานั้น
3.2 การตัดสิ นผลการประเมินความรู้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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หมวดที่ 3
การเทียบความรู้ และประสบการณ์ระดับปริญญาตรี
ข้อ 1. สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อมีความรู้เทียบเท่า
ข้อ 2. การเทียบความรู ้จะเทียบเป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา
ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ข้อ 3. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4. การขอเทียบความรู ้และประสบการณ์ ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนน
C หรื อ แต้มระดับคะแนน 2. ของรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาระดับปริ 00ญญาตรี และให้บนั ทึกผลของ
รายวิชาที่เทียบในใบรายงานผลการศึกษา )Transcript โดยไม่นาํ มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 5. การบันทึกผลการประเมินให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 6. นิ สิตนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ปี การศึกษา 1
ข้อ 7. เทียบโอนได้ไม่เกิน ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และการนับหน่วยกิ 4 ใน 3
ตต่อภาคเรี ยนให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 8. ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
ชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้มนี ิสิตนักศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
หมวดที่ 4
การเทียบความรู้ และประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 1. สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อมีความรู้เทียบเท่า
ข้อ 2. การเทียบความรู ้จะเทียบเป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการ ศึกษา
ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ข้อ 3. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การ
ตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4 ข้อ. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรื อแต้มคะแนน 3. 00
หรื อเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จาํ นวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานั้น
แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่นาํ มาคิดคะแนนผลการเรี ยน หรื อคํานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
5 ข้อ. การบันทึกผลการประเมินให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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6 ข้อ. จํานวนหน่ วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่ งในสามของจํานวนหน่วย
กิต รวมขั้นตํ่าซึ่งกําหนดในหลักสูตรที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษา
อยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
ข้อ 7. ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนความรู้แก่นกั ศึกษาที่เข้าศึกษาได้ไม่
เกินชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้นกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับเห็นชอบ
หมวดที่ 5
เงื่อนไขการเทียบโอน
ข้อ 1. ผูจ้ ะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ ต้องกระทําให้เสร็ จสิ้น
ในปี การศึกษา 1
ข้อ 2. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรี ยนและหน่ วยกิตให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 3. ผูจ้ ะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ ไม่มสี ิ ทธิ์ได้รับปริ ญญา
เกียรตินิยม
ข้อ 4. ให้อธิการบดีเป็ นผูพ้ จิ ารณาวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประกาศนี้ และ
ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้ต้งั แต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2552

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศแนบท้ าย
ในการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์แก่นกั ศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจาณาข้อมูลประกอบ

ดังนี้
ข้ อ 1. ข้ าราชการ
ให้พจิ ารณาตามตําแหน่ ง หรื อยศที่ครองอยู่ หรื อเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ข้าราชการพลเรื อนทุกประเภท เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ขึ้นอยูก่ บั ระดับตําแหน่ ง และ
อายุราชการที่ดาํ รงตําแหน่ งนั้น
1. 2 ตํารวจ หรื อทหาร พิจารณาจากยศที่ดาํ รงอยู่
สิ บตรี – สิ บเอก เทียบเท่า/จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก เทียบเท่า/และ
ดาบตํารวจเทียบเท่า/
เทียบให้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ร้อยตรี – ร้อยโทเทียบเท่า/
เทียบให้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
เทียบเท่า/ร้อยเอก
เทียบให้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
พันตรี – พันโทเทียบเท่า/
เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต
เทียบเท่าขึ้นไป/พันเอก
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
1.ผูพ้ พิ ากษา อัยการ หรื อผูพ้ พิ ากษาสมทบ 3
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ข้ อ สายการเมือง 2
2.1 พิจารณาตามตําแหน่ งทางการเมือง
เลขานุ การรัฐมนตรี และผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี และที่ปรึ กษารัฐมนตรี
รัฐมนตรี วา่ การและรัฐมนตรี ช่วยว่าการ
ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา
2.พิจารณาตามวาระสมัย 2
(.ส.ส) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมัยแรก
สมัยที่สอง
สมัยที่สาม
สี่ สมัยขึ้นไป
ผูท้ รงคุณวุฒิประจํา ส.ว.ส / .ส.
.ว.หรื อ ส .ส.ผูช้ ่วย ส
.ว.และ ส .ส.เลขานุ การ ส

เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน

18 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต

เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน
เทียบให้ไม่เกิน

24หน่วยกิต
หน่วยกิต 30
หน่วยกิต 36
หน่วยกิต 42
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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เลขานุ การประธานวุฒิสภา หรื อผูช้ ่วยประธานวุฒิสภา เทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 18
2.3 พิจารณาตามจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
2.3.1 สมาชิกองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น สจ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น .สข .สก .อบต .สท . และ
อื่น ๆ
สมัยที่หนึ่ง
เทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 18
สมัยที่สอง
เทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 21
สองสมัยขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
2.3.2 ประธานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ประธานสภากรุ งเทพมหานคร
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นต้น
เทียบให้ไม่เกิน หน่ วยกิต 24
2.3. ที่ปรึ กษารัฐมนตรี และที่ปรึ กษาต่าง ๆ พิจารณาเป็ นราย ๆ ตามความเหมาะสม 3 ทั้งนี้
รวมทั้งผูท้ ่ีทาํ งานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เทียบให้ไม่เกิน หน่วยกิต 24
ข้ อ 3หน่ วยงานภาคเอกชน .
สําหรับผูท้ ่ีเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางตําแหน่งของบุคคลนั้น ๆ และ
พิจารณาตามอายุงาน ดังนี้
อายุงานตํ่ากว่า ปี 5
เทียบให้ไม่เกิน 9หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า 5ปี แต่ไม่เกิน ปี 8
เทียบให้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ปี 10 ปี แต่ไม่เกิน 8 อายุงานมากกว่า
เทียบให้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
ปี 12 ปี แต่ไม่เกิน 10 อายุงานมากกว่า
เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
12 อายุงานมากกว่า- ปี 15 ปี แต่ไม่เกิน 15
เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า ปี ขึ้นไป 15
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต

123

ภาคผนวก จ
1. คําสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการดํานินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
การแพทย์ แผนไทยบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
2. คําสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรวิชาแกนและวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุ มวิพากษ์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
4. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(TQF) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. รายงานการประชุม
6. TRENDS Model
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รายงานการประชุ มสาขาวิชาเคมี
เรื่อง การดําเนินการพัฒนาหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 16. เวลา 2554 กรกฎาคม 700 น94 ณ ห้ อง .4
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชาเคมี
2. ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา
กรรมการ
3. ดร. อัจฉรา แก้วน้อย
กรรมการ
4. ดร. ธิดา อมร
กรรมการ
5. อ. ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
กรรมการ
6. ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
ประธานแจ้ง โดยอ้างถึงคําสัง่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท. 28/2554 เรื่ องแต่งตั้ง
คณะกรรมการการดําเนินการปรับปรุ ง/พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จึงเชิญกรรมการทุกท่านประชุม และดําเนินการให้แล้ว
เสร็ จ เพือ่ ส่ งสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ภายในต้นเดือนกันยายน 2554
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
สาขาวิชาเคมี จึงได้ดาํ เนิ นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ได้ขอ้ สรุ ปของ
การประชุมครั้งที่ 1 ดังนี้
1. จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
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2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 107 หน่วยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาแกน 24 หน่วยกิต
2.2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน 77 หน่ วยกิต
2.2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
59
2.2.2.2 กลุม่ วิชาเอกเลือก 18
2.2.3 กลุม่ วิชาชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
1. ดร. อัจฉรา แก้วน้อย ขออนุ ญาตไปเป็ นประธานสาขาแพทย์แผนไทย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยขอให้ ปฏิบตั ิงานใน ตําแหน่ง อาจารย์ผสู้ อนของ
สาขาวิชาเคมี และหากมีผลงานวิจยั หรื อโครงการที่เกี่ยวเนื่ องกับ ดร. อัจฉรา แก้วน้อย ขอให้มผี ลงานใน
นามสาขาวิชาเคมีดว้ ย
2. นัดหมายประชุมครั้งที่ 2/2554 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30 น.
ห้อง 944
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ บันทึกการประชุม
ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุ มสาขาวิชาเคมี
และการดําเนินการพัฒนาหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ครั้งที่ /22554
วันที่ 11 เวลา 2554 กรกฎาคม 14.30 น944 ณ ห้ อง .
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชาเคมี
2. ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา
กรรมการ
3. ดร. อัจฉรา แก้วน้อย
กรรมการ
4. ดร. ธิดา อมร
กรรมการ
5. อ. ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
กรรมการ
6. อ. ไพศาล ศุภมงคล กรรมการ
7. ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
1. สาขาวิชาเคมี ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ได้ขอ้ สรุ ป
ของการประชุมครั้งที่ 2 ดังนี้
1.1 จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต
1.2.2.1 กลุม่ วิชาแกน
24 หน่วยกิต
1.2.2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน 76 หน่วยกิต
1.2.2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
56
หน่วยกิต
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1.2.2.2.2 กลุม่ วิชาเอกเลือก 12
หน่วยกิต
1.2.2.3 กลุม่ วิชาชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 วิชาแกน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.3.1 ฟิ สิ กส์ 1 + ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1 + ฟิ สิกส์ 2
7 หน่วยกิต
1.3.2 ชีววิทยา 1 + ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
4 หน่วยกิต
1.3.3 เคมี 1 + ปฏิบตั ิการเคมี 1 + เคมี 2 + ปฏิบตั ิการเคมี 2 7 หน่วยกิต
1.3.4 แคลคูลสั 1 และแคลคูลสั 2
6 หน่วยกิต
1.4 วิชาบังคับ 56 หน่วยกิต ประกอบด้วย
และมอบ อาจารย์ ทํา มคอ 3
1.4.1 เคมีอนินทรี ย ์ 1 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต ผศ.เย็นหทัย
1.4.2 เคมีอนินทรี ย ์ 2 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
ผศ.เย็นหทัย
1.4.3 เคมีอนิ ทรี ย ์ 1 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
ดร. พันสรวง
1.4.4 เคมีอนิ ทรี ย ์ 2 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
ดร.พันสรวง
1.4.5 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
รศ.สุธน
1.4.6 เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
รศ.สุธน
1.4.7 เคมีวิเคราะห์ + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
จินดา+ธีรดิตถ์
1.4.8 เคมีวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 1 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
จินดา
1.4.9 เคมีวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ 2 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
จินดา+ธีรดิตถ์
1.4.10 ชีวเคมี 1 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
ดร.ธิดา
1.4.11 ชีวเคมี 2 + ปฏิบตั ิการ
4 หน่วยกิต
ดร.ธิดา
1.4.12 สัมมนาเฉพาะทาง
1 หน่วยกิต
ดร.อัจฉรา
1.4.13 สเปกโทรสโกปี สําหรับเคมีอนิ ทรี ย ์
2 หน่วยกิต
ผศ.เย็นหทัย
1.4.14 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
3 หน่วยกิต
ผศ.ดร.จินดา
1.4.15 สถิติเพื่อการวิจยั ทางเคมี
3 หน่วยกิต
เคมีอตุ สาหฯ
1.4.16 สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในทางเคมี
3 หน่วยกิต
เคมีอตุ สาหฯ
1.5 วิชาเลือกเอก 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
และมอบ อาจารย์ ทํา มคอ 3
1.5.1 เคมีพอลิเมอร์
3(2-2-5) เคมีอตุ สาหฯ
1.5.2 เคมีอตุ สาหกรรม
3(3-0-6) เคมีอตุ สาหฯ
1.5.3 ความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการทางเคมี
3(3-0-6) จินดา+ธีรดิตถ์
1.5.4
เคมีเกี่ยวกับสมุนไพรในเครื่ องสําอางและนํ้ามันหอมระเหย 3(2-2-5) ดร.อัจฉรา
1.5.5 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5) ดร.อัจฉรา+พันสรวง
1.5.6 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5) เคมีอตุ สาหฯ
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1.5.7 วิทยาการใหม่ในทางเคมี
3(3-0-6)
1.5.8 เครื่ องมือวิเคราะห์ทวั่ ไป
3(2-2-5)
1.6 วิชาชีพ 8 หน่ วยกิต ประกอบด้วย และมอบอาจารย์ ทํา มคอ 3
1.6.1 โครงการวิจยั ทางเคมี 1
1(0-3-0)
1.6.2 โครงการวิจยั ทางเคมี 2
3(0-200-0)
1.6.3 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
1(0-45-0)
1.6.4 ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ 3(0-250-0) ดร.พันสรวง

ดร.พันสรวง
จินดา+ธีรดิตถ์
จินดา
จินดา
ดร.พันสรวง

วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
1. ดร. อัจฉรา แก้วน้อย ขออนุ ญาตยืมเงินงบประมาณบํารุ งการศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2554
เป็ นจํานวนเงิน 65,000 บาท ให้กบั สาขาวิชาแพทย์แผนไทย และจะดําเนินการคืนให้จากงบประมาณบํารุ ง
การศึกษา ประจํางบประมาณ 2555
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
2. นัดประชุมครั้งที่ 3/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น. ห้อง 944
ที่ประชุมรับทราบ
3. ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ สอบถามเรื่ อง อาจารย์ท่านใดรับผิดชอบการเขียน มคอ.3 ของวิชา
ที่สาขาวิชาเคมีสอนให้กบั สาขาอืน่
ที่ประชุมมีมติให้ ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ สอบถามสาขาวิชาที่ตอ้ งการให้
สาขาวิชาเคมีสอน
ปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
ดร.

ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
บันทึกการประชุม
พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุ มสาขาวิชาเคมี
และการดําเนินการพัฒนาหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ครั้งที่ /32554
วันที่ 15 เวลา 2554 กรกฎาคม 21.00 น944 ณ ห้ อง .
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชาเคมี
2. ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา
กรรมการ
3. ดร. อัจฉรา แก้วน้อย
กรรมการ
4. อ. ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
กรรมการ
5. อ. ไพศาล ศุภมงคล กรรมการ
6. ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล กรรมการและเลขานุการ
7
. น.ส. เดือนเพ็ญ สินมัน่
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1. รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวน 4 ท่าน
ดังนี้
1.1 รศ.คณิ ตา ตังคณานุ รักษ์
1.2 ดร.นิ ปกา สุ ขภิรมย์
1.3 ดร.นฤมล เผือกขาว
1.4 นายนาวี ฟ้ ากระจ่าง
2. กําหนดระยะเวลาในการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ออกเป็ น
3
ระยะ ดังนี้
2.1 ระยะที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 สิ งหาคม 2554
เวลา 08 :30 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสภา
คณาจารย์
2.2 ระยะที่ 2 วันจันทร์ที่ 1
9 กันยายน 2554 เวลา 08 :30 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสภา
คณาจารย์
2.3 ระยะที่ 3 วันที่ 25-27 กันยายน 2554 ณ จังหวัดจันทบุรี
3. รายละเอียดของครุ ภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้างของสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม
ประจํา ปี งบประมาณ 2555 – 2559 ดังนี้
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3.1 รายละเอียดของครุ ภณ
ั ฑ์
ปี งบประมาณ
รายการครุ ภัณฑ์
งบประมาณ (บาท)

2555
FT-IR
980,000

2556
Rotary
900,000

2557
2558
2559
HPLC Autotritation GC-MS
1,000,000 900,000
5,000,000

3.2 รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559

รายการสิ่งก่อสร้ าง
ห้องปฏิบตั ิการพลังงานทดแทน
ห้องปฏิบตั ิการสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบตั ิการผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
ห้องปฏิบตั ิการเคมีสงั เคราะห์
ห้องปฏิบตั ิการชีวโมเลกุล

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
1. นัดประชุมครั้งที่ 4/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น. ห้อง 944
1.1 ส่ ง มคอ.3
1.2 เชิญสาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรมเข้าร่ วมประชุม
2. วาระประชุมครั้งที่ 4/2554
2.1 ติดตาม มคอ.3
2.2 มอบอาจารย์ทาํ มคอ.3 ประกอบด้วย
2.2.1 เคมี 1 3(3-0-6) ผศ.เย็นหทัย
2.2.2 ป. เคมี 1 1(0-3-1) ผศ.เย็นหทัย
2.2.3 เคมี 2 3(3-0-6)

146

2.2.4 ป. เคมี 2 1(0-3-1)
2.2.5 เคมีทว่ั ไป 4(3-3-7)
2.3 เลือกวาระการดํารงตําแหน่ง CC วิชาเคมี 1 ปี การศึกษา 2555
2.4 เลือกประธานสาขาวิชาเคมี
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
ดร.

น.ส.เดือนเพ็ญ สิ นมัน่
บันทึกการประชุม
พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุ มสาขาวิชาเคมี
และการดําเนินการพัฒนาหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ครั้งที่ 4/2554
วันที่ 15 เวลา 2554 กันยายน 8.30 น944 ณ ห้ อง .
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชาเคมี
2. ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา
กรรมการ
3. ดร. อัจฉรา แก้วน้อย
กรรมการ
4. ดร.ธิดา อมร กรรมการ
5. อ. ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
กรรมการ
6. อ. ไพศาล ศุภมงคล กรรมการ
7. ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล กรรมการและเลขานุการ
8
. น.ส. เดือนเพ็ญ สินมัน่
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1. คณาจารย์ทุกท่านร่ วมกันพิจารณาแผนการเรี ยนตลอดหลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ของวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แล้วแจ้งผลในวันพฤหัสบดีท่ี 4 สิงหาคม 2554
2. คณาจารย์ทุกท่านร่ วมกันพิจารณา มคอ.2 และมอบอาจารย์รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ดร.พันสรวง
2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ดร.พันสรวง
2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา และโครงสร้างของหลักสูตร
ดร.ธิดา
2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์การสอนแบบประเมินผล ดร.ธิดา
2.5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ดร.พันสรวง
2.6 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ ผศ.ดร.จินดา
2.7 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ อ.ธีรดิตถ์
2.8 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนิ นการปรับหลักสูตร
3. กําหนดระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตร-บัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
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3.1 ระยะที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 สิ งหาคม 2554
เวลา 08 :30 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสภา
คณาจารย์
3.2 รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 08
:30 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสภา
คณาจารย์
3.3 ระยะที่ 3 วันที่ 25-27 กันยายน 2554 ณ จังหวัดจันทบุรี
4. อ.ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล ชี้แจงเรื่ อง ปี การศึกษา 2/2554 ไม่สามารถเบิกงบ
เกินเกณฑ์ในวิชาเอกได้
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่

3/2554

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
1. ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ติดตามเรื่ อง อาจารย์ท่านใดรับผิดชอบการเขียน มคอ.3 ของ
วิชาที่สาขาวิชาเคมีสอนให้กบั สาขาวิชาอืน่
2. สาขาวิชาเคมีขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจําสาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรมจํานวน
1 ท่าน เพือ่ ย้ายมาเป็ นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเคมี เนื่ องจากสาขาวิชาเคมีมภี าระงานที่เพิ่มมากขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น.
ดร.

น.ส.เดือนเพ็ญ สิ นมัน่
บันทึกการประชุม
พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุ มสาขาวิชาเคมี
และการดําเนินการพัฒนาหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ครั้งที่ 5/2554
วันที่ 15 เวลา 2554 กันยายน 8.30 น944 ณ ห้ อง .
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชาเคมี
2. ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา
กรรมการ
3. ดร. อัจฉรา แก้วน้อย
กรรมการ
4. ดร.ธิดา อมร กรรมการ
5. อ. ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
กรรมการ
6. อ. ไพศาล ศุภมงคล กรรมการ
7. ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล กรรมการและเลขานุการ
8
. น.ส. เดือนเพ็ญ สินมัน่
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1. คณาจารย์ทุกท่านร่ วมกันพิจารณาและแก้ไข มคอ.2
2. ปรับจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเป็ น 130 หน่วยกิต
3. โครงสร้างหลักสูตร
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 94 หน่วยกิต
3.2.1 กลุม่ วิชาแกน จํานวน 24 หน่วยกิต
3.2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 67 หน่วยกิต
3.2.2.1 กลุม่ วิชาเอกบังคับ
จํานวน
58 หน่วยกิต
3.2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
3.2.3 กลุม่ วิชาชีพ จํานวน 3 หน่ วยกิต
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4. เพิ่มรายวิชาความปลอดภัยทางเคมี ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 และภาษาอังกฤษ
สําหรับวิทยาศาสตร์ 2 เป็ นวิชาเอกบังคับ
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5. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่สาขาวิชาเคมีเปิ ดสอนให้สาขาอืน่ และมอบอาจารย์
รับผิดชอบ ดังนี้
5.เคมีท วั่ ไป 1
ผศจินดา.ดร.
5. 2การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือทัว่ ไป
ผศจินดา.ดร.
5. 3ชีวเคมีทวั่ ไป
ดรธิดา.
5.ปฏิบตั ิการ 4ชีวเคมีทวั่ ไป
ดรธิดา.
5. 5เคมีอนิ ทรี ยท์ วั่ ไป
ดรพันสรวง.
5.ปฏิบตั ิการ 6เคมีอนิ ทรี ยท์ วั่ ไป
พันสรวง.ดร
5. 8เคมีเชิงฟิ สิกส์ทวั่ ไป
รศสุธน.
5. 9ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิกส์ทวั่ ไป
รศสุธน.
6. กําหนดส่ งเล่ม มคอ .2 ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ วันที่ และกําหนดตรวจเล่ม 2554 กันยายน 29
.มคอ2 วันที่ จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ เป็ นผูน้ าํ เสนอ.ดร.โดยมอบ ผศ 2554 ตุลาคม 6
7. อ ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล . แจ้ง การประชุม การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ 2552 .ศ.ระยะที่ 25 ในวันที่ 3-ณ จังหวัดจันทบุรี 2554 กันยายน 27
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2554
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
ดร.

น.ส.เดือนเพ็ญ สิ นมัน่
บันทึกการประชุม
พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
การวิพากย์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ระยะที่ 1
ห้ องประชุมสภาคณาจารย์ อาคาร 1 ชั้น 5
วันจันทร์ ที่ 08 เวลา 2554 สิงหาคม 22.17 – 30.00 น.
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ประธานกรรมการ
2. ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา
กรรมการ
3. ดร.ธิดา อมร กรรมการ
4. อ. ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
กรรมการ
5. อ. ไพศาล ศุภมงคล กรรมการ
6. ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล กรรมการและเลขานุการ
7
. น.ส. เดือนเพ็ญ สินมัน่
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1
. รศ. คณิ ตา ตังคณานุ รักษ์
2. ดร. นิปกา สุ ขภิรมย์
3. ดร. นฤมล เผือกขาว
4. นายนาวี ฟ้ ากระจ่าง
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1. คณะกรรมการทุกท่านร่ วมกันพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) จะมุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีความอดทนและความขยันหมัน่ เพียร
3. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้เพิ่มรายวิชาความปลอดภัยทางเคมี ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 และภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 เป็ นวิชาเอกบังคับ
4
. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้ตดั รายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และเปลี่ยน
รายวิชาโครงการวิจยั ทางเคมี 1 โครงการวิจยั ทางเคมี 2 จากกลุม่ วิชาชีพไปเป็ นกลุม่ วิชาเอกบังคับ
5. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้เพิ่มรายวิชา ISO เป็ นวิชาเอกเลือก
6. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้เพิ่มรายวิชาเลือกเสรี
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7. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้เปิ ดรายวิชาเรี ยนของกลุ่มวิชาเอกเลือกภาคเรี ยนละ 1
รายวิชา โดยเน้นให้เปิ ดรายวิชาพอลิเมอร์และรายวิชา ISO เป็ นหลัก
8. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้ทาํ แบบประเมินการเรี ยน-การสอนในแต่ละรายวิชา โดยมี
2 แบบ คือ 1) แบบประเมินการสอน ทําโดยนิ สิตประเมินอาจารย์ผสู ้ อน 2) แบบประเมินการเรี ยน ทําโดย
อาจารย์ผสู ้ อนประเมินนิสิต
9. ดร นิปกา สุขภิรมย์.เสนอให้เปิ ดรายวิชาเรี ยนทฤษฎีและปฏิบตั ิการแยกกันในแต่ละ
เทอม โดยอาจจะเปิ ดรายวิชาเรี ยนทฤษฎีในเทอม ก็ได้ 2 แล้วเปิ ดรายวิชาปฏิบตั ิการในเทอม 1
10. ดร นฤมล เผือกขาว เสนอให้เปลีย่ นชื่อรายวิชาสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในทาง.
เคมี ไปเป็ นรายวิชาการประยุกต์สารสนเทศทางเคมี แทน
11. ดร.นฤมล เผือกขาว ชี้แจงเกี่ยวกับอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่า 2 ท่าน และอาจารย์ประจําหลักสูตร จะต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน
12. ผศ.
ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ เสนอให้เพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตใหม่ จํานวน
5,000 บาท/คน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
วาระที่ เรื่ องอื่น ๆ 5
1 .ประชุมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
2552 ระยะที่ ใน 2วันจันทร์ ท่ี 08 เวลา 2554 กันยายน 19.17 – 30.00 น .ณ ห้องประชุมสภา
คณาจารย์ อาคาร 1 ชั้น 5
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
ดร.

น.ส.เดือนเพ็ญ สิ นมัน่
บันทึกการประชุม
พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
การวิพากย์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ระยะที่ 2
ห้ องประชุมสภาคณาจารย์ อาคาร 1 ชั้น 5
วันจันทร์ ท่ี 19 กันยายน 08 เวลา 2554. 30– 17..น 00
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ประธานกรรมการ
2. ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา
กรรมการ
3. ผศ. ลาวัลย์ ฟุ้ งขจร กรรมการ
4. ดร.อัจฉรา แก้วน้อย กรรมการ
5. ดร.ธิดา อมร กรรมการ
6. อ. ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
กรรมการ
7. ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล กรรมการและเลขานุการ
8
. น.ส. เดือนเพ็ญ สินมัน่
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1
. รศ.คณิ ตา ตังคณานุ รักษ์
2. ดร.นิปกา สุ ขภิรมย์
3. ดร.นฤมล เผือกขาว
4. นายนาวี ฟ้ ากระจ่าง
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1. คณะกรรมการทุกท่านร่ วมกันพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) ปรับ จํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต
3. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้ปรับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 และภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 โดยปรับจากรายวิชาละ 2 หน่วยกิต ไปเป็ น 3
หน่วยกิต แทน
4. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้ปรับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์ 2 โดย
ปรับจาก 2 หน่วยกิต ไปเป็ น 3 หน่วยกิต แทน
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5 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้ปรับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาโครงการวิจยั ทางเคมี 2
โดยปรับจาก 3 หน่วยกิต ไปเป็ น 2 หน่วยกิต แทน
6. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้พจิ ารณาการกรอกข้อมูลลงใน
Curriculum Mapping โดย
พิจารณาให้ดีวา่ จะให้เป็ นกิจกรรมหลักหรื อกิจกรรมรอง ถ้าไม่สามารถทํากิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
ผลการเรี ยนรู ้ได้ให้เว้นช่องนั้นว่างไว้
7. ผศ. ลาวัลย์ ฟุ้ งขจร เสนอให้เพิ่มคําอธิบายของ บุพวิชา โดยเพิ่มเป็ น รายวิชาที่เรี ยน
มาแล้ว
8. ผศ. ลาวัลย์ ฟุ้ งขจร ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยกล่าวว่านิสิตจะต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปภายใน 2 เทอม
9. ผศ. ลาวัลย์ ฟุ้ งขจร ชี้แจงเกี่ยวกับคําอธิบารายวิชา โดยให้ตดั คําว่าศึกษาออก
10. ดร.ธิดา อมร เสนอให้สอดแทรกความเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
ดูจากพันกิจของมหาวิทยาลัย การใช้ TRENDS Model สอดแทรกในเนื้อหารายวิชาเรี ยนลงในรายวิชาที่
สามารถสอดแทรกได้ เช่น โครงการวิจยั การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เป็ นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการ
ประชุม การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระยะที่ 1
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
ดร.

น.ส.เดือนเพ็ญ สิ นมัน่
บันทึกการประชุม
พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
การวิพากย์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ระยะที่ 3
ณ มณีจนั ท์ รีสอร์ ท&สปอร์ ตคลับ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2554
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
ประธานกรรมการ
2. ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา
กรรมการ
3. ดร.อัจฉรา แก้วน้อย กรรมการ
4. ดร.ธิดา อมร กรรมการ
5. อ. ธีรดิตถ์ โพธิตนั ติมงคล
กรรมการ
6. อ.ไพศาล ศุภมงคล กรรมการ
7. ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล กรรมการและเลขานุการ
8
. น.ส. เดือนเพ็ญ สินมัน่
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
เริ่มประชุ ม
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1. คณะกรรมการทุกท่านร่ วมกันพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) ปรับ จํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 128 หน่วยกิต
3. คณะกรรมการทุกท่านเสนอให้ปรับจํานวนหน่ วยกิตของรายวิชาเคมีอนิ ทรี ย ์
2 โดยปรับ
จาก 3 หน่วยกิต ไปเป็ น 2 หน่วยกิต แทน
4. คณะกรรมการทุ กท่านเสนอให้ ปรับ รายวิชา สถิติเพื่อการวิจยั ทางเคมี และรายวิชา
โครงการวิจยั ทางเคมี 1 โดยปรับย้ายจากวิชาเอกบังคับไปเป็ นวิชาเอกเลือก แทน
5
. สาขาวิชาเคมีได้จดั ตารางสอนพิเศษสําหรับนิสิตพื้นฐานความรู้ต่าํ กว่าเกณฑ์ ซึ่งเปิ ดสอน
ในคาบ Homeroom ของสาขาวิชาฯ โดยนิสิตที่สนใจสามารถแจ้งล่วงหน้าว่าต้องการจะเรี ยนรายวิชาอะไร
และต้องการให้อาจารย์ท่านใดสอน
6
. สาขาวิชาเคมี ได้แต่งตั้ง ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล เป็ น
CC ราย วิชาเคมี 1
ปฏิบตั ิการเคมี 1 และเคมีทว่ั ไป สําหรับปี การศึกษา 2555
7
. คณาจารย์ทุกท่านร่ วมกันสอนและเขียนหนังสือสําหรับวิชาเคมี 1 ปฏิบตั ิการเคมี 1 และ
เคมีทวั่ ไป สําหรับปี การศึกษา 2555
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8. คณาจารย์ทุกท่านมีนโยบายออกหานิสิตนอกสถานที่ สําหรับปี การศึกษา 2555
9. มอบคณาจารย์ทาํ ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2554 ดังนี้
9.1 องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ผศ.ดร.จินดา
9.2 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดร.ธิดา+ผศ.เย็นหทัย
9.3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา ดร.พันสรวง
9.4 องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั ดร.อัจฉรา
9.5 องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการต่อสังคม ดร.อัจฉรา
9.6 องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม อ.ธีรดิตถ์
9.7 องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ ผศ.ดร.จินดา
9.8 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ อ.ธีรดิตถ์
9.9 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการทําประกันคุณภาพ นส.เดือนเพ็ญ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการ
ประชุม การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระยะที่ 2
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
ดร.อัจฉรา แก้วน้อย ได้เสนอให้คณาจารย์แต่ละท่านพานิสิตสาขาวิชาเคมีช้นั ปี ที่
ศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
ที่ประชุมอนุ มตั ิ

2-4 ไป

วาระที่ เรื่องอืน่ ๆ 5
1. มอบ ผศ.เย็นหทัย แน่นหนา ขอความอนุเคราะห์ รศ.สุ ธน เสถียรยานนท์ อัด VDO ของ
เนื้อหาในรายวิชาเคมี 1 และเคมีทว่ั ไป
2 .มอบ ผศ จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาในคณะฯ ที่เปิ ดสอนวิชา.ดร.
แกนจัดประชุมเรื่ องการเข้าเรี ยนของนิ สิตเพือ่ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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3.
มอบ ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ขอความอนุ เคราะห์ยมื เงินจากคณะฯ จํานวน 200,000
บาท เพือ่ ปรับปรุ งห้อง 934
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุม
ดร.

น.ส.เดือนเพ็ญ สิ นมัน่
บันทึกการประชุม
พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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TRENDS Model
การงานวิจยั ของคณาจารย์และนิ สิต ควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอนเพือ่ เป้ าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นทุกระดับ
International
Knowledge-l
สากล

Delivery System

T

Academic

R

E

N

Implementation

D

S

ท้องถิ่นหรื อ
สถานการณ์จริ ง
Local
Knowledge-L

ตัวย่อภาษาอังกฤษแต่ละตัวที่ประกอบกันเป็ นคําว่า “T-R-E-N-D-S” หมายถึงแต่ละขั้นของ
“กระบวนการทํางานวิจยั เพือ่ พัฒนาท้องถิ่น: ที่มคี วามหมาย ดังนี้
1 ขั้นที่ Transmitting of International Knowledge – T คือการที่อาจารย์สอน ถ่ายทอดความรู้/
สากลแก่นิสิต อันถือเป็ นภารกิจพื้นฐานที่อาจารย์กระทําอยูแ่ ล้ว
2 ขั้นที่ Research-Recovery of Data – R คือการพยายามเข้าใจท้องถิ่นบนฐานของวิชาการสากล
โดยคณาจารย์มอบหมายให้นิสิตทํางานวิจยั ในท้องถิน่ หรื อการศึกษาข้อมูลในท้องถิน่
3 ขั้นที่ Experiment in Local Situation – E คือการทดลอง ตรวจสอบในท้องถิ่นหรื อใน/
สถานการณ์จริ งหลังจากได้ขอ้ มูลจากการวิจยั มาแล้ว เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจก่อนนําไปเผยแพร่
4 ขั้นที่ Newly appropriate Knowledge – N คือการสรุ ปความรู้ใหม่ท่ีได้จาก ขั้นตอนแรกให้ 3
เหมาะสมสําหรับเผยแพร่ สิ่งที่ได้รับจะเป็ นความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆ
5 ขั้นที่ Distribution of knowledge to Development – D คือการจัดรู ปแบบความรู ้ใหม่ท่ีได้จาก
การวิจยั ให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ ดว้ ยสื่ อต่าง ๆ
6 ขั้นที่ Service to Community – S คือการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม โดยการนําสิ่งค้นพบ
จากงานวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนบทความวิจยั เผยแพร่ ในวงวิชาการ
การสัมมนาเผยแพร่ ลงผลงานวิจยั การสาธิตผลงานวิจยั การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทางสื่ อต่าง ๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และทาง Website
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ภาคผนวก ฉ
ตารางการเปรียบเทียบระหว่างหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตร
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) พ.ศ. 2554
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การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จพระยา
1. สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 23 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2554
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้ แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่
1/2555 เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความรู ้ท่ีเป็ นปัจจุบนั รวมทั้งวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านเคมีท่ีกาํ ลังอยูใ่ น
ความสนใจ และให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้มกี ลุม่ วิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ เน้นให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง มีพ้ืนฐานในการทําวิจยั เพือ่ สามารถใช้ในการทํางานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข (ระบุส่วนที่ตอ้ งการปรับปรุ งแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและ
ชัดเจน เช่น ถ้าต้องการเปิ ดรายวิชาใหม่เพิม่ ต้องระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหน่ วยกิต จํานวนชัว่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ กลุม่ วิชาหรื อหมวดวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา เป็ นต้น)
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตเท่าเดิม คือ 30 หน่วยกิต
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น จาก 91 เป็ น 93 หน่วยกิต
5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตเท่าเดิม คือ 6 หน่วยกิต
รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตาราง ฉ-1 การเปรี ยบเทียบหมวดวิชาของหลักสูตรเดิม พ .ศ.2551 กับหลักสูตรปรับปรุ งปี การศึกษา พ .ศ.2554
หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา พ .ศ.2554
หมวด รหัสวิชา
วิชา

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและทักษะ
สารสนเทศ
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2001103 ภาษาเพือ่ นบ้านเบื้องต้น
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2002102 สุ นทรี ยนิยม
1002101 การพัฒนาชีวิตมนุษย์
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
2003102 ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
1 . กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 4
4004101 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ

จํานวน หมวด รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต วิชา
127
30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ
สื บค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
6
1 . กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2
3(3-0-6)
2002102 สุ นทรี ยนิยม
3(3-0-6)
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
6
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3(3-0-6)
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
9
1 . กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 4
3(2-2-5)
4004101 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ

สาระการปรับปรุง
จํานวน เปลี่ยน เปลี่ยน
หน่วยกิต รหัส
ชื่อ
129
วิชา รายวิชา
30
9
3(3-0-6)
/
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปรับปรุ ง วิชา
คําอธิบาย ใหม่
รายวิชา

/

/

/
/

/

/
/

/

/
/
/
/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
หมวด รหัสวิชา
วิชา

รายวิชา

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2 . กลุ่มวิชาแกนพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ 1
4101101
4102101
-

4301101
4103101
-

ฟิ สิ กส์ 1
เคมี 1
* หลักสู ตรเก่าอยูใ่ นวิชาเฉพาะด้านบังคับ
* หลักสู ตรเก่าอยูใ่ นวิชาเฉพาะด้านบังคับ
แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 1
* หลักสู ตรเก่าอยูใ่ นวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ชีววิทยา 1
-

หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา พ .ศ.2554
จํานวน หมวด รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต วิชา
127
91
2. หมวดวิชาเฉพาะ
12
2 .กลุ่มวิชาแกน 1
4100101 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
3(2-2-5)
4101101 ฟิ สิ กส์ 1
4101102 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
4101103 ฟิ สิ กส์ 2
4101104 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
3(2-2-5)
4102101 เคมี 1
4102102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
4102103 เคมี 2
4102104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
3(2-2-5)
4104101 แคลคูลสั 1
4104102 แคลคูลสั 2
3(2-2-5)
4105101 ชีววิทยา 1
4105102 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1

สาระการปรับปรุง
จํานวน เปลี่ยน เปลี่ยน
หน่วยกิต รหัส
ชื่อ
วิชา รายวิชา
129
93
27
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

ปรับปรุ ง วิชา
คําอธิบาย ใหม่
รายวิชา

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
หมวด รหัสวิชา
วิชา

รายวิชา

2 . 2กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
2
.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้ านบังคับ 1
4209106 แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 2
4102111 เคมี 2
4102112 ปฏิบตั ิการเคมี 2
4102211 เคมีอ นินทรี ย ์ 1
4102213 เคมีอ นินทรี ย ์ 2
4102214 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์ 2
4102221 เคมีอินทรี ย ์ 1
4102222 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
4102321 เคมีอินทรี ย ์ 2
4102322 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
* หลักสู ตรเก่าอยูใ่ นวิชาเฉพาะด้านเลือก
4102231 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
4102232 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
4102331 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
4102332 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2

หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา พ .ศ.2554
จํานวน หมวด รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต วิชา
127
79
2 .กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน 2
64
2
.2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ 1
3(3-0-6)
* หลักสู ตรใหม่อยูใ่ นวิชาแกน
3(3-0-6)
* หลักสู ตรใหม่อยูใ่ นวิชาแกน
1(0-3-1)
* หลักสู ตรใหม่อยูใ่ นวิชาแกน
3(2-2-5)
4102211 เคมีอ นินทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
4102212 เคมีอ นินทรี ย ์ 2
1(0-3-1)
4102213 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
3(3-0-6)
4102221 เคมีอินทรี ย ์ 1
1(0-3-1)
4102222 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
3(3-0-6)
4102223 เคมีอินทรี ย ์ 2
1(0-3-1)
4102224 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
4102321 สเปกโทรสโกปี ในเคมีอินทรี ย ์
3(3-0-6)
4102331 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-1)
4102332 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
4102333 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
1(0-3-1)
4102334 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2

สาระการปรับปรุง
จํานวน เปลี่ยน เปลี่ยน
หน่วยกิต รหัส
ชื่อ
วิชา รายวิชา
129
66
54
/
/
/
/
3(3-0-6)
3(3-0-6)
/
1(0-3-1)
/
/
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
/
1(0-3-1)
/
2(2-0-4)
/
/
3(3-0-6)
/
1(0-3-1)
/
2(2-0-4)
/
1(0-3-1)
/

ปรับปรุ ง วิชา
คําอธิบาย ใหม่
รายวิชา

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
หมวด รหัสวิชา
วิชา
4102241
4102242
4102341
4102344
4102342
4102343
4102345
4102351
4102352
4102451
4102452
4102281
4102282
4102488
-

รายวิชา

เคมีวเิ คราะห์
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่ องมือ 1
เทคนิคการแยก
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่ องมือ 2
ชีวเคมี 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
ชีวเคมี 2
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการอุตสาหกรรม
สถิติเพื่อการวิจยั ทางเคมี
-

หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา พ .ศ.2554
จํานวน
หน่วยกิต
127
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

หมวด รหัสวิชา
วิชา

2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-1)

4102341
4102342
4102343

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
-

4102351
4102352
4102353
4102354
4102361
-

4102241
4102242
4102243
4102244

4102362

รายวิชา

เคมีวเิ คราะห์
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่ องมือ 1
เทคนิคการแยก
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่ องมือ 2
ชีวเคมี 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
ชีวเคมี 2
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี
* หลักสู ตรใหม่อยูใ่ นวิชาเอกเลือก
การประยุกต์สารสนเทศทางเคมี

สาระการปรับปรุง
จํานวน เปลี่ยน เปลี่ยน
หน่วยกิต รหัส
ชื่อ
วิชา รายวิชา
129
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
/
/
1(0-3-1)
/
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
-

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

/
2(1-2-3)

ปรับปรุ ง วิชา
คําอธิบาย ใหม่
รายวิชา
/
/
/
/

/

/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
หมวด รหัสวิชา
วิชา

2

4102391
4102392
4102493

รายวิชา

สัมมนาเคมีเฉพาะทาง
การเสนอโครงการ
โครงการวิจยั ทางเคมี

.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้ านเลือก 2

เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
4102323 สเปกโทรสโกปี สําหรับเคมีอนิ ทรี ย ์
4102324 สเตอริ โอเคมีสาํ หรับเคมีอินทรี ย ์
4102361 พอลิเมอร์
4102371 เคมีอุตสาหกรรม
4102453 เคมีสภาวะแวดล้อม
4102482 เคมีเกี่ยวกับสมุนไพรและเครื่ องสําอาง
-

-

หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา พ .ศ.2554
จํานวน
หน่วยกิต
127
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(0-6-2)

12

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
-

หมวด รหัสวิชา
วิชา

รายวิชา

4102363
4102381
4102481
4102482

ความปลอดภัยทางเคมี
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง
โครงการวิจยั ทางเคมี 1
โครงการวิจยั ทางเคมี 2

2

.2.กลุ่มวิชาเอกเลือก 2

เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
* หลักสู ตรใหม่อ ยู่ในวิชาเอกบังคับ
4103312 พอลิเมอร์
4103313 ปฏิบตั ิการพอลิเมอร์
4103333 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
4103321 เคมีสิ่ งแวดล้อม
4103322 ปฏิบ ตั กิ ารเคมีสิ่ งแวดล้อม
4102471 เคมีเกี่ยวกับสมุนไพร นํ้ามันหอม
ระเหยและเครื่ องสําอาง
4102472 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สาระการปรับปรุง

จํานวน เปลี่ยน เปลี่ยน
หน่วยกิต รหัส
ชื่อ
วิชา รายวิชา
129
2(1-2-3)
1(0-2-1)
/
1(0-2-1)
/
/
2(2-0-4)
/
/

9

/
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

/

/

ปรับปรุ ง วิชา
คําอธิบาย ใหม่
รายวิชา
/
/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/

/

/

/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
หมวด รหัสวิชา
วิชา

รายวิชา

-

-

-

* หลักสู ตรเก่าอยูใ่ นวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยปฏิบตั ิการทางวิศวกรรม 1
ปฏิบตั ิการหน่วยปฏิบตั ิการทาง
วิศวกรรม 1
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในทางเคมี
วิทยาการใหม่ทางเคมี
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
เคมีเกี่ยวกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
กระบวนการวิศวกรรมเคมี
เคมีการเร่ งปฏิกิริยา
มาตรฐานและความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
นํ้ามันหอมระเหยและสุ คนธบําบัด

4102372
4102373
4102381
4102382
4102461
4102462
4102463
4102471
4102474
4102475
4102481

หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา พ .ศ.2554
จํานวน
หน่วยกิต
127
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รหัส
วิชา

รายวิชา

รายวิชา

4102473 การจัดการมาตรฐานสากลทางด้าน
เคมี
4102474 เรื่ องคัดเฉพาะทางเคมี
4102475 สถิติเพื่อการวิจยั ทางเคมี
-

สาระการปรับปรุง
จํานวน เปลี่ยน เปลี่ยน
หน่วยกิต รหัส
ชื่อ
วิชา รายวิชา
129
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
-

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

-

-

-

2(1-2-3)

-

-

-

ปรับปรุ ง วิชา
คําอธิบาย ใหม่
รายวิชา
/
/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
หมวด รหัสวิชา
วิชา
4102483
4102484

รายวิชา

เคมีเกี่ยวกับสี
การผลิตอุปกรณ์และสื่ อการสอนในทาง
เคมี
เทคโนโลยีการเคลือบผิว
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ ย
การวิเคราะห์อาหาร

4102485
4102486
4102487
2 .ก 3ลุ่มวิชาชีพ
4102492 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเคมี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา พ .ศ.2554
จํานวน
หน่วยกิต
127
2(2-0-4)
2(1-2-3)

รหัส
วิชา

รายวิชา

รายวิชา

-

-

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3
2 .กลุ่มวิชาชีพ 3
3(0-300)
4102483 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเคมี
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

สาระการปรับปรุง
จํานวน เปลี่ยน เปลี่ยน
หน่วยกิต รหัส
ชื่อ
วิชา รายวิชา
129
3
3(0-200)
6

/

ปรับปรุ ง วิชา
คําอธิบาย ใหม่
รายวิชา

/
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การเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะด้ าน เป็ นรายวิชา
1) กลุ่มวิชาแกนพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรเดิมเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุม่ วิชาเนื้ อหา โดยปรับปรุ งให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้
ตาราง ฉ-2 การปรับปรุ งหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาแกนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
หลักสู ตรปรับปรุง พ .ศ.2554
สาระการปรับปรุง
4101101 ฟิ สิ กส์ 1

4102101 เคมี 1

ชีววิทยา 41031011
4301101 แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 1

4100101 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
4101101 ฟิ สิ กส์ 1
4101102 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
4101103 ฟิ สิ กส์ 2
4101104 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
4102101 เคมี 1
4102102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
4102103 เคมี 2
4102104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
4105101 ชีววิทยา 1
4105102 ปฏิบตั ิการชีววิทยา
4104101 แคลคูลสั 1
4104102 แคลคูลสั 2

- วิชาใหม่
- สาขาวิชาฟิ สิ กส์ปรับเพิ่มจาก วิชา โดยแยกเป็ นทฤษฎีและปฏิบตั ิ 2 วิชา เป็ น 1 1
และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ
เพิ่มในกลุ่มวิชาแกน - สาขาวิชาเคมีปรับเพิ่มจาก วิชา โดยแยกเป็ นทฤษฎีและปฏิบตั ิ และ 2 วิชา เป็ น 1
ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ
- หลักสู ตรเก่า อยูใ่ นกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
- สาขาวิชาชีววิทยาปรับเพิ่มจาก วิชา โดยแยกเป็ นทฤษฎีและปฏิบตั ิ 2 วิชา เป็ น 1
และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ
- สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขา
ต่าง ๆ
- หลักสู ตรเก่า อยูใ่ นกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน ซึ่งหลักสูตรเดิมเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุม่ วิชาเนื้อหา ในหลักสูตรปรับปรุ งประกอบด้วย กลุม่ วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก
เลือก ไม่นอ้ ยกว่า หน่ วยกิต โดยให้เลือกเรี ยน ดังนี้ 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพ 9
ตาราง ฉ-3

การปรับปรุ งกลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551

รหัสวิชา

4209106
4102111
4102112
4102211
4102213
4102214
4102221
4102222
4102321
4102322
4102323

รายวิชา

แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 2
เคมี 2
ปฏิบตั ิการเคมี 2
เคมีอ นินทรี ย ์ 1
เคมีอ นินทรี ย ์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์ 2
เคมีอินทรี ย ์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
เคมีอินทรี ย ์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
สเปกโทรสโกปี สําหรับเคมีอนิ ทรี ย ์

หลักสู ตรปรับปรุง พ .ศ.2554
รหัสวิชา

รายวิชา

* หลักสู ตรใหม่อยูใ่ นวิชาแกน
* หลักสู ตรใหม่อยูใ่ นวิชาแกน
* หลักสู ตรใหม่อยูใ่ นวิชาแกน
4102211 เคมีอ นินทรี ย ์ 1
4102212 เคมีอ นินทรี ย ์ 2
4102213 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
4102221 เคมีอินทรี ย ์ 1
4102222 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
4102223 เคมีอินทรี ย ์ 2
4102224 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
4102321 สเปกโทรสโกปี ในเคมีอินทรี ย ์
เปลี่ยนจากวิชาเฉพาะด้านเลือกเป็ นวิชาเอกบังคับ

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยน เปลี่ยนชื่อ ปรับปรุ ง
รหัสวิชา รายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา

/
/

/

/
/
/

/

วิชาใหม่

ยกเลิก
รายวิชา

/
/
/
/
/
/
/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
รหัสวิชา

รายวิชา

หลักสู ตรปรับปรุง พ .ศ.2554
รหัสวิชา

4102231
4102232
4102331
4102332
4102241
4102242
4102341

เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
เคมีวเิ คราะห์
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี

4102331
4102332
4102333
4102334
4102241
4102242
4102243

4102344
4102342
4102343
4102345
4102351
4102352
4102451
4102452

ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
เทคนิคการแยก
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 2
ชีวเคมี 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
ชีวเคมี 2
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2

4102244
4102341
4102342
4102343
4102351
4102352
4102353
4102354

รายวิชา

เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
เคมีวเิ คราะห์
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ย
เครื่ องมือ 1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 1
เทคนิคการแยก
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ 2
ชีวเคมี 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
ชีวเคมี 2
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยน เปลี่ยนชื่อ ปรับปรุ ง
รหัสวิชา รายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

วิชาใหม่

ยกเลิก
รายวิชา

/
/
/
/
/
/
/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
รหัสวิชา

รายวิชา

4102281

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์

4102282
4102488

ภาษาอังกฤษเพื่อการอุตสาหกรรม
สถิติเพื่อการวิจยั ทางเคมี

4102391

สัมมนาเคมีเฉพาะทาง

4102392

การเสนอโครงการ

หลักสู ตรปรับปรุง พ .ศ.2554
รหัสวิชา

รายวิชา

4102361 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด และเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
4102475 สถิติเพื่อการวิจยั ทางเคมี
เปลี่ยนจากวิชาเฉพาะด้านบังคับเป็ นวิชาเอกเลือก
4102362 การประยุกต์สารสนเทศทางเคมี
4102363 ความปลอดภัยทางเคมี
4102381 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง
ปรับปรุ งรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
โดยเน้นให้สามารถนําความรู ้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
4102481 โครงการวิจยั ทางเคมี 1
ปรับปรุ งรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
โดยเน้นให้นาํ เสนอโครงงานอย่างมีคุณธรรม และจริ ยธรรม

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยน เปลี่ยนชื่อ ปรับปรุ ง
รหัสวิชา รายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา
/
/
/

วิชาใหม่

ยกเลิก
รายวิชา

/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
รหัสวิชา

รหัสวิชา

4102493

โครงการวิจยั ทางเคมี

4102492

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเคมี

4102324
4102361
4102371
4102453
-

สเตอริ โอเคมีสาํ หรับเคมีอินทรี ย ์
พอลิเมอร์
เคมีอุตสาหกรรม
เคมีสภาวะแวดล้อม
-

หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2554
รหัสวิชา

รายวิชา

4102482 โครงการวิจยั ทางเคมี 2
ปรับปรุ งรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
โดยเน้นให้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจในการ
แก้ปัญหา ด้วยจรรยาบรรณที่ดีของนักเคมี และเป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับสู ง
4102483 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเคมี
ปรับปรุ งรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
โดยเน้นให้มีเจตคติต่อวิชาชีพและสังคมที่ดี มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา ด้วยจรรยาบรรณที่ดี
ของนักเคมี
4103312 พอลิเมอร์
4103313 ปฏิบตั ิการพอลิเมอร์
4103333 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
4103321 เคมีสิ่ งแวดล้อม
4103322 ปฏิบ ตั กิ ารเคมีสิ่ งแวดล้อม

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยน เปลี่ยนชื่อ ปรับปรุ ง
รหัสวิชา รายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา
/
/
/

/

วิชาใหม่

ยกเลิก
รายวิชา

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551
รหัสวิชา

รายวิชา

หลักสู ตรปรับปรุง พ .ศ.2554
รหัสวิชา

4102482 เคมีเกี่ยวกับสมุนไพรและเครื่ องสําอาง

4102471

4102372
4102373
4102381
4102382
4102461
4102462
4102463
4102471
4102474
4102475

4102472
4102473
4102474
-

หน่วยปฏิบตั ิการทางวิศวกรรม 1
ปฏิบตั ิการหน่วยปฏิบตั ิการทางวิศวกรรม 1
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในทางเคมี
วิทยาการใหม่ทางเคมี
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
เคมีเกี่ยวกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
กระบวนการวิศวกรรมเคมี
เคมีการเร่ งปฏิกิริยา
มาตรฐานและความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม

รายวิชา

เคมีเกี่ยวกับสมุนไพร นํ้ามันหอมระเหยและ
เครื่ องสําอาง
เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การจัดการมาตรฐานสากลทางด้านเคมี
เรื่ องคัดเฉพาะทางเคมี
-

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยน เปลี่ยนชื่อ ปรับปรุ ง
รหัสวิชา รายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา
/
/
/

วิชาใหม่

ยกเลิก
รายวิชา

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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หลักสู ตรเดิม พ .ศ.2551

หลักสู ตรปรับปรุง พ255 .ศ.4

รหัสวิชา

รายวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

4102481
4102483
4102484
4102485
4102486
4102487

นํ้ามันหอมระเหยและสุ คนธบําบัด
เคมีเกี่ยวกับสี
การผลิตอุปกรณ์และสื่ อการสอนในทางเคมี
เทคโนโลยีการเคลือบผิว
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ ย
การวิเคราะห์อาหาร

-

-

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยน เปลี่ยนชื่อ ปรับปรุ ง
รหัสวิชา รายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา

วิชาใหม่

ยกเลิก
รายวิชา
/
/
/
/
/
/
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเมือ่ เปรี ยบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
)4 ปี .ศ.พ (2554 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
ตาราง ฉ-4 การเปรี ยบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และโครงสร้างหลักสูตรใหม่สาขาวิชาเคมี
หมวดวิชา
เกณฑ์
โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
โครงสร้ างหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ
พ .ศ.2551
ปรับปรุง พ.ศ.2554
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
30
30
1 .กลุม่ วิชาภาษาลากรสื่ อสาร 1
9
9
6
6
1 .กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ 2
6
6
1 .กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ 3
9
9
1 .กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 4
93
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84
91
27
12
2 .กลุ่มวิชาแกน 1
66
79
2 .กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน 2
54
64
2
.2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ 1
9
12
2
.2.กลุ่มวิชาเอกเลือก 2
3
3
2
.2.กลุ่มวิชาชีพ 3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
6
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า
120
127
129
168

169
หมายเหตุ 1หลักสูตรเท่านั้น 1 ฉบับ ให้ใช้กบั การปรับปรุ งแก้ไข 1 แบบฟอร์ ม .
2 .สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็ นรายหลักสูตร ฉะนั้น
การปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องหนึ่ ง หากมีผลกระทบต่อหลักสูตรใดบ้าง มหาวิทยาลัย /
สถาบันจะต้องแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบรายหลักสูตร
เช่นกัน ยกเว้นการเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี
3 ในกรณ .◌ที ่ีมกี ารปรับปรุ งแก้ไขมีจาํ นวนมากรายการ หรื อการปรับปรุ งแก้ไขนั้นมี
ผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ งควรจัดทําเป็ นหลักสูตร ปรับปรุ ง
ใหม่ท้ งั ฉบับ

(ลงชื่อ(

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(..........................................................)

...........................................................ตําแหน่ง
............ .ศ.พ..........................เดือน............วันที่

