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ฉ ประวัติของอาจารยประจําหลักสตูร    158     
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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 

หลกัสูตรกาวหนา 

(หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

คณะ/ภาควิชา  สํานักวิชาวิทยาศาสตร/สาขาวิชาเคม ี

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี หลกัสตูรกาวหนา 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Chemistry, Honors Program 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อปริญญาภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบัณฑติ (เคม)ี 

ชื่อปริญญาภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science (Chemistry) 

อักษรยอภาษาไทย :   วท.บ. (เคม)ี 

อักษรยอภาษาอังกฤษ :   B.Sc. (Chemistry) 

 

3. วิชาเอก 

ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

ไมนอยกวา 178 หนวยกติ (ไตรภาค)  

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป โดยมีการบริหารจัดการแบบกาวหนา (ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ภาคผนวก ก) 

5.2 ภาษาที่ใช 

          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเขาศึกษา 

เปนไปตามขอบังคบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (ภาคผนวก ข) 

5.4 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา 

ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลกัสูตร 

  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2555 เปดสอนภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2555 

 สภาวชิาการเห็นชอบหลักสตูรในการประชุมครั้งที ่1/2555 วันที่ 27 มกราคม 2555 

 สภามหาวิทยาลยัอนุมตัหิลกัสตูรในการประชุมครั้งที ่1/2555  วันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติในปการศึกษา 2557 (ใชเวลา 2 ปในการประเมินนับจากเริ่มใช) 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเรจ็การศึกษา 

ประกอบอาชีพเปนนักเคมี นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย ในหนวยงานของรัฐหรือ

ประกอบอาชีพในหนวยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้จะมีคุณภาพ

ทางวิชาการเพียงพอ เพื่อศึกษาตอในขั้นสูงขึ้น ณ สถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและตางประเทศ 

 

9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร 

(1) รองศาสตราจารย ดร.จตุพร  วิทยาคุณ  

Ph.D. (Inorganic Chemistry), University of  Wisconsin-Madison, U.S.A., 2543 

M.S. (Chemistry), Colorado School of Mines, U.S.A., 2538 

         วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลยัขอนแกน 2534 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี  รังษีวัฒนานนท  

 Dr.rer.nat. (Physical Chemistry), University of Marburge, Germany, 2533 

         วท.ม. (เคมีเชิงฟสิกส), มหาวิทยาลยัมหดิล 2525 
         วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2522 

(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสษิฐ แววสูงเนิน   

 Ph.D. (Polymer Science), University of Akron, U.S.A., 2542 

วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2537    



มคอ.2 

 

3 
 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนดัชนีที่สําคัญสําหรับการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้นการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน

และการมีผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีความสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ วิชาเคมีนับเปนสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรที่มีความสําคัญ ที่ประเทศไทยยังมีความ      

ขาดแคลนบุคลากรในสาขานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยอียางรวดเร็ว 

วิชาเคมีจัดเปนศาสตรที่มีความลุมลึกทางวิชาการ และมีลักษณะที่สามารถสรางองคความรู ที่นําไปสูนวัตกรรม

ที่เกิดประโยชนไดหลากหลาย ดังนั้นการผลิตนักวิทยาศาสตรในสาขาเคมีที่มีคุณภาพ จะตอบสนองความ

ตองการของประเทศ และชวยสนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดในระยาว 

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเคมีจะชวยเสริมความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ที่เปน    

เสาหลักสําคัญตอความมั่นคงของการดํารงชีพอยูในสังคมของโลกเทคโนโลยี ที่มีพัฒนาการอยูตลอดเวลา     

การเพิ่มสัดสวนการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานในสัดสวนที่สูงขึ้น ใหสมดลุ

กับศาสตรดานประยุกต โดยคาดหมายวากําลังคนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จะเปนตนทุนทางปญญาในการพฒันา

และแกปญหาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกจิของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลกัสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรกาวหนา ซึ่งเปนหลักสูตรที่

สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีประสบการณการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อการผลิตนักวิทยาศาสตรดานเคมีที่มี

คุณภาพสูงและเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาเคมี เปนความจําเปนในการตอบสนองความตองการ

ของประเทศ และสนับสนุนใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดในระยาว 

12.2 ความเกี่ยวของกบัพันธกจิของสถาบัน 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ไดแก 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนอง

ความตองการของการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัยและคนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการและการนําผลการวิจัย 

ไปใชในการพัฒนาประเทศ  
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3. ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเอง

ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากขึ้น  

4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จึงเปนที่ชัดเจนวาการพัฒนาหลักสูตรดานเคมีสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

 

13. ความสัมพันธกบัหลกัสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรกาวหนา มีความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นทั้ง

ภายในและภายนอกสํานักวิชาดังนี้ 
 

13.1 กลุมวชิา/รายวิชาในหลกัสูตรที่เปดสอนโดยสํานักวชิา/สาขาวิชา/หลกัสูตรอื่น 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาดาน

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร สหศาสตร เปดสอนโดยสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม กลุมวิชาดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เปดสอนโดย สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟสิกส สํานักวิชา

วิทยาศาสตร  

- หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปดสอนโดยสาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สํานักวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาบังคับสาขา เปด

สอนโดยสาขาวิชาเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาเลือกสาขา เปนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวชิา

เคมี  

- หมวดวชิาเลือกเสรี อาจเปนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑติศึกษา ในหลักสตูรที่เปด

สอนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

13.2 กลุมวชิา/รายวิชาในหลกัสูตรที่เปดสอนใหสาขาวชิา/หลกัสูตรอื่น 

  รายวิชา 102111 เคมีพื้นฐาน 1, 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1, 102113 เคมีพื้นฐาน 2, 

102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 เปดสอนใหกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการ    

ผลิตสัตว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร สวนในรายวิชาอื่นๆ นั้นนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

13.3 การบรหิารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามระเบยีบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถปุระสงคของหลกัสูตร 
 

 1.1 ปรชัญาของหลกัสูตร 
 

“ผลิตบัณฑติเคมี ผูมภีูมิรู ภูมิธรรม และภมูิปญญา เพื่อรวมพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน” 
 

  เคมีเปนวิทยาศาสตรพื้นฐานที่สําคัญมากแขนงหนึ่งที่มีความจําเปนตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศ ปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร กอรปกับในรอบสาม

ทศวรรษที่ผานมา  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการพัฒนาดานการเกษตร

อุตสาหกรรมของประเทศไทยเปนไปอยางรวดเร็วมาก เพื่อพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางความ

ตองการบุคลากรของประเทศ จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรกาวหนา

ขึ้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการในการผลติ

และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพขั้นสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนการสนองตอบนโยบายของ

รัฐบาล ที่ตองการใหประเทศไทยพึ่งตนเองไดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี  สํานักวิชา

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดเปดใหมีการเรียนการสอนทางดานเคมีมาตั้งแตปการศึกษา 

2540 โดยพิจารณาจากความพรอมดานบุคลากร ครุภัณฑ และอุปกรณการวิจัย โดยในระยะแรกไดเนนหนักใน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และการให

การศึกษาทางดานเคมีเชิงฟสิกส (Physical Chemistry) เคมีเชิงคํานวณ (Computational Chemistry) เคมี

อินทรีย (Organic Chemistry) เคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry) เคมีประยุกต (Applied Chemistry) 

และเคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry) ดวยวิสัยทัศนที่กวางไกลของผูบริหารมหาวิทยาลัย และ

ความสามารถของคณาจารยและนักศึกษาทําใหในชวงกวาสิบปที่ผานมา สาขาวิชาเคมีไดมีพัฒนาการเติบโต

อยางตอเนื่อง โดยสาขาวิชาเคมีเปนหนึ่งในสาขาวิชาที่มีผลงานวิจัยตอจํานวนคณาจารยสูงมากแหงหนึ่งของ

ประเทศ 

  เพื่อใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี ครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับผูมี

ศักยภาพและความสามารถพิเศษทางดานเคมี ตั้งแตระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอกได สาขาวิชา

เคมี  สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี หลักสูตรกาวหนา ใหเปนหลักสูตรสําหรับผูมีความรูความสามารถพิเศษไดมีโอกาสศึกษาตาม
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ความตองการและสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหเปนนักวิจัยอาชีพ

ตอไปในอนาคต นอกจากจะมุงเนนใหมีความรูพื้นฐานและทักษะในสาขาวิชาเคมีเปนอยางดีแลว ยังได

กําหนดใหผูเรียนศึกษาในรายวิชาที่กาวหนากวาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

เคมีโดยทั่วไป โดยกําหนดใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาฯ ที่เปดสอน

อยูแลว หลักสูตรนี้มีความพรอมทั้งในดานผูสอน อาคารสถานที่ หองสมุด อุปกรณการเรียนการสอน ระบบการ

ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา และมีระบบที่สงเสริมและเอื้อตอการศึกษา คนควาวิจัย สนับสนุนใหผูเรียนไดทํา

วิจัยเพื่อความลุมลึกทางวิชาการ สนใจเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการไดอยาง

ตอเนื่อง เปนบัณฑิตเคมีผูมีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา เพื่อรวมพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

 1.2 ความสําคัญของหลกัสูตร 

 

วิชาเคมีเปนวิทยาศาสตรพื้นฐานแขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปริมาณทางกายภาพและปรากฏการณ

ตางๆ ในธรรมชาติ บนพื้นฐานของเหตุและผลเพื่อทําความเขาใจสรางองคความรูในการอธิบายและทํานาย

ปรากฏการณตางๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรครอบคลุมตั้งแตระบบอนุภาคมูลฐานที่มีขนาดเล็ก

ที่สุดไปจนกระท่ังถึงจักรวาล ซึ่งเปนระบบขนาดใหญที่สุด 

นอกจากนี้วิชาเคมียังเปนพื้นฐานที่สําคัญของศาสตรอื่น เชน ฟสิกส ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร 

เกษตรศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ อีกทั้งเปนวิชาที่นําไปสูการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมตางๆ จนทําให

เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกตั้งแตอดีตกาลจนกระทั่งที่เปนอยูใน

ปจจุบัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรกาวหนา สามารถใชผลิตและพัฒนากําลังคนที่มี

ศักยภาพสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการของการพัฒนาประเทศได โดย

สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสรวมศึกษา เรียนรู ทําวิจัยและพัฒนากับนักเคมีชั้นนําของประเทศ เพื่อเปน   

นักเคมีที่มีคุณภาพในอนาคต ทําใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดใน

ที่สุด 

  

 1.3 วัตถุประสงคของหลกัสูตร 

 

1.  ผลติบัณฑติเคมีผูมภีูมิรู ภมูิธรรม และภูมิปญญา เพือ่รวมพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

2. สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูในการวิจัยและพัฒนา จากนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญ

เพื่อใหทราบถึงแนวทางการคนควาเพื่อสรางความกาวหนาทางวิชาการ และการนําองคความรูที่ได

ไปใชในการพัฒนาประเทศ  
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3. ผลิตบัณฑิตเคมีที่มีคุณภาพ มีความสามารถที่ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาองคความรูที่

เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาไดมาก

ยิ่งขึ้น  

4. สนับสนุนการใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยใชกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตเคมี  

5. ผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเดนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งมีความ

ตระหนักในคุณคาของศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลกัฐาน/ตัวบงชี ้

1. พัฒนาหลักสตูรอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหสอดคลองกบัการ

เปลีย่นแปลงของโลกทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

2. พัฒนาหลักสตูรใหสอดคลอง

กับการเปลีย่นแปลงดาน

วิชาการในระดับนานาชาต ิ

3. ปรับปรุงการจัดการเรยีนการ

สอนเพือ่ใหนักศึกษาบรรลุผล

สัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการ

เรียนรู 

 

1. ตดิตามความเปลีย่นแปลงและ

ความตองการของแตละหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดาน

กําลังคน การพัฒนาการวิจัย และ

การสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ 

2. ตดิตามการพัฒนาองคความรูทาง

วิชาการสาขาเคมีในระดับ

นานาชาต ิ

3. มีระบบตดิตามและประเมินผล

หลักสตูรอยางสม่ําเสมอ 

4. สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาส

เขารวมการวิจัยและพัฒนาของ

คณาจารยสาขาวิชาเคม ี

 

1. ขอมูลความเปลีย่นแปลงและความ

ตองการจากภาคสวนตางๆ 

2. รายงานการวิจัยและพัฒนา หรือ

ผลงานทางวิชาการในระดับ

นานาชาตขิองคณาจารยและ

นักศึกษา 

3. รายงานการประชุมของอาจารย

ประจําหลักสตูร 

4. ขอเสนอแนะและความคดิเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒ ิ
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

1.1 ระบบ 

 หลักสตูรนี้จัดการศึกษาในระบบไตรภาค (Trimester) ภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค 

1 หนวยกิต ไตรภาค เทยีบเทากับ 0.8 หนวยกติ ทวิภาค (เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548) 

  

2. การดําเนินการหลกัสูตร 
 

2.1 ชวงเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 2.3 ปญหาของนกัศกึษาแรกเขา 

  ไมมี 

2.4 กลยทุธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศกึษาในขอ 2.3 

 สามารถดําเนินการแกไขปญหาตามกลยุทธและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวไดหากเกิด

ปญหาขึ้น 

2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

 แผนการรับนักศึกษาและประมาณการผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปมีดงันี ้

ปการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ปที่ 1 30 30 30 30 48 

ปที่ 2 - 30 30 30 30 

ปที่ 3 - - 30 30 30 

ปที่ 4 - - - 30 30 

ผูสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 



มคอ.2 

 

9 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณเปนไปตามที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ตามแนวความคดิ “รวม

บริการประสานภารกิจ” 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. คาบํารุงการศกึษา 150,000 300,000 450,000 600,000 690,000 

2. คาลงทะเบยีน 675,000 1,350,000 2,025,000 2,700,000 3,105,000 

3. เงินอดุหนุนจาก

รัฐบาล (รอยละ 60) 

495,000 990,000 1,485,000 1,980,000 2,277,000 

รวม  1,320,000 2,640,000 3,960,000 5,280,000.00 6,072,000 

 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. ทุนการศึกษา* 831,000 1,662,000 2,493,000 3,324,000 3,324,000 

*จัดสรรตามประกาศของมหาวิทยาลยั เชน ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรต ิ 84 พรรษา, ทุนการศึกษาแก

นักเรียนโครงการโอลิมปกวิชาการ, ทุนโควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

 2.6.3 งบลงทุน (หนวย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 138 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา  

(4 ปการศึกษา)   

954,800 954,800 954,800 954,800 954,800 

 

2.7 ระบบการศกึษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผานสือ่สิง่พิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสือ่แพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเปนสื่อหลกั (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต็ 

 อื่นๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวทิยาลัย (ถาม)ี 

         เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546      

(ภาคผนวก ข) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร         ไมนอยกวา  178    หนวยกิต  

3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร 

(1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป          ไมนอยกวา    38    หนวยกิต 

    -  กลุมวชิาแกนศกึษาทั่วไป                             12     หนวยกติ 

               -  กลุมวชิาภาษาตางประเทศ                           15     หนวยกติ 

               -  กลุมวชิาศกึษาทั่วไป ดานวิทยาศาสตร-คณติศาสตร        9     หนวยกติ 

               -  กลุมวชิาศกึษาทั่วไปแบบเลอืก ดานมนุษยศาสตร         2     หนวยกติ  

                     สงัคมศาสตร สหศาสตร  

  (2) หมวดวชิาเฉพาะ                               ไมนอยกวา  123     หนวยกิต  

  -   กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร          45     หนวยกติ 

                         -   กลุมวิชาบังคบัสาขา                                             69     หนวยกติ 

                         -   กลุมวิชาเลือกสาขา  9     หนวยกิต 

             (3)  หมวดวิชาสหกจิศกึษา และโครงการวจิัย    ไมนอยกวา       9    หนวยกิต 

   -   เตรียมสหกิจศึกษา              1     หนวยกิต 

   -   สหกิจศึกษา              8     หนวยกิต หรือ 

    โครงการวิจัย            8     หนวยกิต 

  (4)  หมวดวิชาเลือกเสร ี         ไมนอยกวา       8    หนวยกิต    

3.1.3 รายวิชา 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            38  หนวยกิต 

                           -    กลุมวิชาแกนศกึษาทั่วไป            12 หนวยกติ 

                                           จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน) 

                                 202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ                          3(2-2-5) 

                                           (Use of Computer and Information) 
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            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน) 

          202211 การคิดเพื่อการพัฒนา                                     3(3-0-6) 

                                             (Thinking for Development) 

                                202212 มนุษยกบัวัฒนธรรม                  3(3-0-6) 

                                             (Man and Culture) 

                                202213 โลกาภิวัตน                            3(3-0-6) 

                                          (Globalization) 

                                              

  -  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ     15 หนวยกติ 

203101 ภาษาองักฤษ 1                                                3(3-0-6) 

           (English I) 

203102 ภาษาองักฤษ 2           3(3-0-6) 

           (English II) 

      203203 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

           (English III) 

203204 ภาษาองักฤษ 4 3(3-0-6) 

           (English IV) 

203305 ภาษาองักฤษ 5 3(3-0-6) 

           (English V) 

 

  -  กลุมวิชาศกึษาท่ัวไป ดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 9 หนวยกติ 

                        103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

                                          (Mathematics in Daily Life) 

                              104113 มนุษยกบัสิง่แวดลอม  3(3-0-6) 

                                          (Man and Environment) 

                              105113 มนุษยกบัเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 

                                          (Man and Technology) 

 

                  -   กลุมวิชาศกึษาท่ัวไปแบบเลือก ดานมนษุยศาสตร        2 หนวยกติ 

                       สงัคมศาสตร สหศาสตร 

ใหผูเรยีนเลือก 2 หนวยกติ จากรายวิชาดงัตอไปนี ้
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                          จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน) 

114100 กีฬาและนันทนาการ                                         2(1-2-4) 

                                          (Sport and Recreation) 

                             202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

                                        (Thai for Communication) 

                             202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

                                     (Law in Daily Life) 

                                 202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 

      (Religion for Life) 

                             202262 พุทธธรรม 2(2-0-4)    

   (Buddhadhamma) 

                             202291 การจัดการสมยัใหม 2(2-0-4) 

      (Modern Management) 

                             202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี 2(2-0-4) 

             (Technopreneur) 

                             202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

                                        (Pluri-Cultural Thai Studies) 

                             202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการทํางาน 2(2-0-4) 

                                          (Philosophy of Education and Working) 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 123 หนวยกิต   

                        -    กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   45 หนวยกติ 

                             101301 เสวนาวิทยาศาสตร  1(1-0-6) 

             (Science Colloquium)  

       101302 แนวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี           3(3-0-6) 

      (Frontiers of Science and Technology) 

       102111 เคมีพื้นฐาน 1      4(4-0-8) 

                                 (Fundamental Chemistry I) 
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                                                             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน)                                  

     102112 ปฏิบตัิการเคมีพื้นฐาน 1         1(0-3-0) 

                 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 

                               102113 เคมีพื้นฐาน 2      4(4-0-8) 

      (Fundamental Chemistry II) 

       102114 ปฏิบตัิการเคมพีื้นฐาน 2 1(0-3-0) 

      (Fundamental Chemistry Laboratory II)     

          103101 แคลคลูัส 1 4(4-0-8) 

     (Calculus I) 

                             103102 แคลคลูัส 2 4(4-0-8) 

     (Calculus II) 

                               103141 วิธีเชิงสถติ ิ 3(3-0-6) 

             (Statistical Methods)   

                             104101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) 

      (Principles of Biology I) 

                             104102 ปฏบิตัิการหลกัชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

    (Principles of Biology Laboratory I) 

                             104108 หลักชีววิทยา 2 4(4-0-8) 

     (Principles of Biology II) 

                             104109 ปฏบิตัิการหลกัชีววิทยา 2 1(0-3-0) 

     (Principles of Biology Laboratory II) 

                             105101 ฟสิกส 1 4(4-0-8) 

                            (Physics I) 

                             105102 ฟสิกส 2 4(4-0-8)  

      (Physics II) 

                  105191 ปฏบิตัิการฟสิกส 1 1(0-3-0) 

     (Physics Laboratory I) 

                             105192 ปฏบิตัิการฟสิกส 2 1(0-3-0) 

     (Physics Laboratory II) 
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                                                        จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน) 

  -   กลุมวิชาบังคบัสาขา 69 หนวยกติ 

   102117 ความปลอดภยัในหองปฏิบตัิการ  1(1-0-2) 

    (Laboratory Safety) 

                             102210 เคมอีนินทรีย 1  4(4-0-8) 

      (Inorganic Chemistry I) 

                               102211 เคมีอนินทรยี 2  4(4-0-8) 

                                          (Inorganic Chemistry II)          

                               102212 ปฏิบัติการเคมอีนินทรีย     1(0-3-0) 

       (Inorganic Chemistry Laboratory) 

                               102310 เคมีอนินทรียขั้นสูง  4(4-0-8) 

      (Advanced Inorganic Chemistry) 

 102220 เคมอีินทรยี 1 4(4-0-8) 

   (Organic Chemistry I) 

                              102221  ปฏิบตัิการเคมีอินทรยี 1 1(0-3-0) 

  (Organic Chemistry Laboratory I) 

                              102222 เคมีอินทรยี 2 4(4-0-8) 

                                       (Organic Chemistry II) 

                               102223 ปฏบิตัิการเคมีอินทรยี 2 1(0-3-0) 

                               (Organic Chemistry Laboratory II) 

                              102320 เคมีอินทรยีขั้นสงู  4(4-0-8) 

            (Advanced Organic Chemistry) 

                              102230 เคมีวิเคราะห 1 4(4-0-8) 

               (Analytical Chemistry I) 

                              102231 ปฏบิตัิการเคมีวิเคราะห 1 1(0-3-0)  

            (Analytical Chemistry Laboratory I) 

                              102232 เคมีวิเคราะห 2 4(4-0-8) 

                                        (Analytical Chemistry II)  

                             102233 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-0) 

                                           (Analytical Chemistry Laboratory II) 

                                   102330 การวิเคราะหดวยวิธีทางเคร่ืองมือ 4(4-0-8) 

    (Instrumental Methods of Analysis)     
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                                จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน)   

 102331 ปฏบิตัิการการวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมือ 1(0-3-0) 

     (Instrumental Methods of Analysis Laboratory)                      

                               102240 เคมีเชิงฟสิกส 1 4(4-0-8) 

     (Physical Chemistry I) 

                              102241 ปฏบิัตกิารเคมีเชิงฟสิกส  1(0-3-0) 

    (Physical Chemistry Laboratory) 

                              102242 เคมีเชิงฟสิกส 2 4(4-0-8) 

                                (Physical Chemistry II) 

 102340 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสงู  4(4-0-8) 

                     (Advanced Physical Chemistry) 

                               102350 การคํานวณทางเคม ี 3(3-0-6) 

                                         (Chemical Calculations) 

 102490 สัมมนาทางเคม ี 1(0-1-2) 

                                           (Chemistry Seminar) 

                              109207 หลักชีวเคม ี 4(4-0-8) 

                                 (Principles of Biochemistry) 

                              109208 ปฏบิตัิการหลกัชีวเคมี 1(0-3-0) 

                (Principles of Biochemistry Laboratory) 

                              109301 ชีวเคมขีั้นสงู  4(4-0-8) 

        (Advanced Biochemistry) 

 

  -   กลุมวิชาเลือกสาขา                                               9 หนวยกติ 

                   นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก) นักศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีที่มีศักยภาพสูง สามารถเลือกเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมี

ดังตอไปนี้ เพื่อนับเปนวิชาเลือกสาขาไดโดยไดรับความเห็นชอบของสาขาวิชาเคมี 

  ใหผูเรยีนเลือก 9 หนวยกติ จากรายวิชาดงัตอไปนี ้

 

  102710 เคมอีนินทรยีของธาตหุมูหลัก  3(3-0-9) 

  (Inorganic Chemistry of Main Group Elements) 
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                                  จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน)   

  102711 เคมีโคออรดิเนชัน  3(3-0-9) 

  (Coordination Chemistry)                         

102712 วิธีทางกายภาพในการหาโครงสราง  3(3-0-9) 

 (Physical Methods for Sructure Determinations) 

102713 กลไกปฏิกิรยิาอนินทรีย  3(3-0-9) 

 (Inorganic Reaction Mechanisms) 

102714 เคมีโลหอินทรียของธาตหุมูหลัก  3(3-0-9) 

 (Organometallic Chemistry of Main Group Elements) 

102715 เคมีโลหอินทรียของธาตแุทรนซชิัน   3(3-0-9) 

 (Organometallic Chemistry of Transition Elements) 

102716 เคมีอนินทรยีเชิงชีวภาพ  3(3-0-9) 

 (Bioinorganic Chemistry) 

102717 เคมีสถานะของแขง็  3(3-0-9) 

 (Solid State Chemistry) 

102718 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 1  3(3-0-9) 

 (Selected Topics in Inorganic Chemistry I)  

102719 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 2  3(3-0-9) 

 (Selected Topics in Inorganic Chemistry II)                         

102722 การใชสเปกโทรเมตรีในการระบุสารประกอบอินทรีย    3(3-0-9) 

     (Spectrometric Identification of Organic Compounds) 

102723  อินทรียสงัเคราะห                           3(3-0-9) 

               (Organic Synthesis)  

                               102724  เคมขีองผลติภัณฑธรรมชาติ     3(3-0-9) 

               (Chemistry of Natural Products)                            

   102727 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีอินทรยี 1 3(3-0-9) 

    (Selected Topics in Organic Chemistry I) 

   102728 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีอินทรยี 2 3(3-0-9) 

    (Selected Topics in Organic Chemistry II) 

   102731 สเปกโทรสโกปเชงิวิเคราะห 3(3-0-9) 

    (Analytical Spectroscopy) 
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                                   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน)   

   102736 การวิเคราะหพอลิเมอร 3(3-0-9) 

    (Polymer Characterization)                         

   102737 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีวิเคราะห 1 3(3-0-9) 

    (Selected Topics in Analytical Chemistry I) 

   102738 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีวิเคราะห 2 3(3-0-9) 

    (Selected Topics in Analytical Chemistry II) 

   102741 เคมคีวอนตัมแผนใหม 3(3-0-9) 

    (Modern Quantum Chemistry) 

   102742 ทฤษฎกีลุมและสเปกโทรสโกปของการสั่น                 3(3-0-9) 

    (Group Theory and Vibrational Spectroscopy) 

   102743 คอลลอยดและเคมพีื้นผิว 3(3-0-9) 

    (Colloid and Surface Chemistry)  

                               102744 เคมเีชงิฟสกิสของพอลิเมอร 3(3-0-9) 

    (Physical Chemistry of Polymers) 

   102748 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 1     3(3-0-9) 

    (Selected Topics in Physical Chemistry I) 

   102749 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 2 3(3-0-9) 

    (Selected Topics in Physical Chemistry II) 

   102750 วิธีวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนกัเคม ี 3(3-0-9) 

    (Numerical Methods for Chemists)                       

   102751 เคมเีชิงคํานวณขั้นสูง 3(3-0-9) 

    (Advanced Computational Chemistry)                              

  102753 เทคโนโลยีนาโนเชิงคํานวณ                                 3(3-0-9) 

   (Computational Nanotechnology) 

  102754 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงคํานวณ 1  3(3-0-9) 

                  (Selected Topics in Computational Chemistry I) 

  102755 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงคํานวณ 2             3(3-0-9) 

                  (Selected Topics in Computational Chemistry II) 

  102761 ปโตรเลยีมและปโตรเคม ี  3(3-0-9) 

                  (Petroleum and Petrochemicals) 

  102762 การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ  3(3-0-9) 

  (Heterogeneous Catalysis) 
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                        จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง/ทบทวน)   

102763 เทคโนโลยีนาโนเบื้องตน 3(3-0-9) 

 (Introduction to Nanotechnology) 

102765 ผลิกศาสตร 3(3-0-9) 

 (Crystallography) 

102768 เคมีพอลิเมอร 3(3-0-9) 

 (Polymer Chemistry) 

102769 เคมีวัสด ุ 3(3-0-9) 

 (Materials Chemistry) 

102860 เคมีไฟฟาประยุกต 3(3-0-9) 

 (Applied Electrochemistry) 

102861 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมปีระยุกต 1 3(3-0-9) 

 (Selected Topics in Applied Chemistry I) 

102862 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมปีระยุกต 2 3(3-0-9) 

 (Selected Topics in Applied Chemistry II) 

 

                   (3)  หมวดวชิาสหกจิศกึษา และโครงการวจิัย 9 หนวยกิต 

102391 เตรยีมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

  (Pre-cooperative Education)                        

102491 สหกิจศึกษา  8 หนวยกติ  

   (Cooperative Education) 

 หรือ ลงเรยีนรายวชิาทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา  
 

102492 โครงการวิจัย 8(0-24-0) 

    (Research Project) 

 

  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 8 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีอยางนอย 8 หนวยกิต ไตรภาคหรือเทียบเทาจากรายวิชาที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ 
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ความหมายของรหสัวชิา 

รหัสวิชา    ประกอบดวยตัวเลข 6 หลกั โดยแตละหลักมคีวามหมาย ดังนี ้

หลกัที่ 1    หมายถงึ  สํานักวิชาที่รับผดิชอบในแตละวิชา กําหนดรหัส ดังนี ้

  1   หมายถึง  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

  2   หมายถึง  สํานักวิชาเทคโนโลยีสงัคม 

  3   หมายถึง  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

  4 และ 5  หมายถงึ  สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร 

  6   หมายถึง  สํานักวิชาแพทยศาสตร 

  7   หมายถึง  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

 

หลกัที่ 2 – 3    หมายถงึ  สาขาวชิาที่รับผดิชอบในแตละวิชา กําหนดรหสัควบกบัหลักที ่1 ดงันี ้

  01   หมายถึง  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

  02   หมายถึง  สาขาวชิาเคม ี

  03   หมายถึง  สาขาวชิาคณติศาสตร 

  04   หมายถึง  สาขาวชิาชีววิทยา 

  05   หมายถึง  สาขาวชิาฟสกิส 

  06   หมายถึง  สาขาวชิาการรับรูจากระยะไกล 

  07   หมายถึง  สาขาวชิาเทคโนโลยเีลเซอรและโฟตอนนิกส 

  08   หมายถึง  สาขาวชิาจุลชีววิทยา 

  09   หมายถึง  สาขาวชิาชีวเคมี 

  10   หมายถึง  สาขาวชิากายวิภาคศาสตร 

  11   หมายถึง  สาขาวชิาสรีรวิทยา 

  12   หมายถึง  สาขาวชิาปรสติวิทยา 

  13   หมายถึง  สาขาวชิาเภสชัวิทยา 

  14   หมายถึง  สาขาวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา 

 

หลกัที่  4    หมายถึง  ระดับชั้นปที่นักศึกษาควรจะเรียนในแตละสาขาวิชา กําหนดรหัส ดังนี ้

  1   หมายถึง  ชั้นปที ่1 

  2   หมายถึง  ชั้นปที ่2 

  3   หมายถึง  ชั้นปที ่3 
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  4   หมายถึง  ชั้นปที ่4 

  5   หมายถึง  ระดับปริญญาตรีขั้นสูง 

  6 - 8   หมายถึง  ระดับบัณฑติศกึษา 

 

หลกัที่  5    หมายถึง  กลุมวิชายอย 

  1   หมายถึง  กลุมวชิาเคมีอนินทรีย 

  2    หมายถึง  กลุมวชิาเคมีอินทรีย 

  3   หมายถึง  กลุมวชิาเคมีวิเคราะห 

  4   หมายถึง  กลุมวชิาเคมเีชงิฟสกิส 

  5   หมายถึง  กลุมวชิาเคมเีชงิคํานวณ 

  6   หมายถึง  กลุมวชิาเคมปีระยุกต 

  7 และ 8  หมายถงึ  กลุมวชิาอื่น 

  9   หมายถึง  กลุมวชิาสัมมนา/โครงการวิจัย/ปญหาพเิศษ/สหกิจศึกษา 

 

หลกัที่  6    หมายถึง  ลําดับของรายวชิา 
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3.1.4 แผนการศกึษา 

แผนการศึกษาของนกัศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาเคมเีปนดังนี ้

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย ภาคการศึกษาที่ 3 หนวย 

  กิต  กิต  กิต 

ปท่ี 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 102113 เคมีพื้นฐาน 2 4 

 102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 

 103101 แคลคูลัส 1 4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 103141 วิธีเชิงสถิติ 3 

 104101 หลักชีววิทยา 1 4 104113 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3 103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 

 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 105101 ฟสิกส 1 4 105102 ฟสิกส 2 4 

 202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3 105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 

 203101 ภาษาองักฤษ 1 3 203102  ภาษาองักฤษ 2 3 203203 ภาษาองักฤษ 3 3 

 รวม 20 รวม 20 รวม 19 

ปท่ี 2 102117 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 1 102222 เคมีอินทรีย 2 4 102211 เคมีอนินทรีย 2 4 

 102210 เคมีอนินทรีย 1 4 102223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1 102212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  1 

 102220 เคมีอินทรีย 1 4 102230 เคมีวิเคราะห 1 4 102232 เคมีวิเคราะห 2 4 

 102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

102240 เคมเีชิงฟสิกส 1 

102241 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส  

1 

4 

1 

102231 ปฏิบัติการเคมวีิเคราะห 1 

102242 เคมเีชิงฟสิกส 2 

203305 ภาษาองักฤษ 5 

1 

4 

1 

102233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 

105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 

109207 หลักชีวเคมี 

1 

3 

4 

 203204 ภาษาองักฤษ 4 3   109208 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1 

 รวม 18 รวม 17 รวม 18 

 ปท่ี 3 102310 เคมีอนินทรียขั้นสูง 

102320 เคมีอินทรียขั้นสูง 

102350 การคํานวณทางเคมี 

4 

4 

3 

102330 การวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมือ 

102331 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยวิธีทาง 

            เครื่องมือ 

4 

1 

101301 เสวนาวิทยาศาสตร            

101302 แนวหนาของวิทยาศาสตรและ 

           เทคโนโลยี 

1 

3 

 

 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 

xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือกฯ 

3 

2 

109301 ชีวเคมีขั้นสูง 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 

วิชาเลือกเสร ี(1) 

4 

3 

3 

102340 เคมเีชิงฟสิกสข้ันสูง    

102391 เตรียมสหกิจศึกษา   

202213 โลกาภิวัตน 

วิชาเลือกเสร ี(2) 

4 

1 

3 

3 

 รวม 16 รวม 15 รวม   15 

ปท่ี 4 102491 สหกิจศึกษา  8 102490 สัมมนาทางเคม ี 1 102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (2) 3 

 หรือ  102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (1) 3 102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (3) 3 

 102492 โครงการวิจัย 8 วิชาเลือกเสร ี(3) 2   

 รวม 8 รวม 6 รวม 6 
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Undergraduate Chemistry Course Placement 
 

Year 1st Trimester Credits 2nd Trimester Credits 3rd Trimester Credits 

1st  

year 

102111 Fundamental Chemistry I 

102112 Fundamental Chemistry      

            Laboratory I 

103101 Calculas I                 

104101 Principles of Biology I 

104102 Principles of Biology  

            Laboratory I 

202107 Use of Computer and   

           Information 

203101 English I 

4 

1 

 

4 

4 

1 

 

3 

 

3 

103102 Calculus II                

104108 Principles of Biology II 

104109 Principles of Biology    

            Laboratory II             

104113 Man and Environment  

105101 Physics I 

105191 Physics Laboratory I 

203102 English II  

 

4 

4 

1 

 

    3 

4 

1 

3 

 

102113 Fundamental Chemistry II 

102114 Fundamental Chemistry       

            Laboratory II 

103141 Statistical Methods 

103113 Mathematics in Daily Life 

105102 Physics II 

105192 Physics Laboratory II 

203203 English III  

 

4 

1 

 

3 

3 

4 

1 

3 

Total 20 Total 20 Total 19 

2nd 

year 

102117 Laboratory Safety 

102210 Inorganic Chemistry I 

102220 Organic Chemistry I 

102221 Organic Chemistry   

            Laboratory I 

102240 Physical Chemistry I 

102241 Physical Chemistry    

            Laboratory 

203204 English IV  

1 

4 

4 

1 

 

4 

1 

 

3 

102222 Organic Chemistry II 

102223 Organic Chemistry   

            Laboratory II 

102230 Analytical Chemistry I 

102231 Analytical Chemistry  

            Laboratory I 

102242 Physical Chemistry II 

203305 English V  

4 

1 

 

4 

1 

 

4 

3 

102211 Inorganic Chemistry II  

102212 Inorganic Chemistry  

            Laboratory 

102232 Analytical Chemistry II  

102233 Analytical Chemistry  

            Laboratory II 

105113 Man and Technology 

109207 Principles of Biochemistry 

109208 Principles of Biochemistry  

            Laboratory 

4 

1 

 

4 

1 

 

3 

4 

1 

 

Total 18 Total 17 Total 18 

3rd 

year 

102310 Advanced Inorganic 

102320 Advanced Organic  

           Chemistry 

102350 Chemical Calculations  

202211 Thinking for Development 

xxxxxx General Education 

           Elective 

4 

4 

 

3 

3 

2 

 

102330 Instrumental Methods     

           of Analysis 

102331 Instrumental Methods     

           of Analysis Laboratory 

109301 Advanced Biochemistry 

202212 Man and Culture 

SUT Free Elective (I) 

 

4 

 

1 

 

4 

3 

3 

101301 Science Colloquium 

101302 Frontiers of Science and  

           Technology  

102340 Advanced Physical   

            Chemistry 

102391 Pre-cooperative Education  

202213 Globalization 

SUT Free Elective (II) 

1 

3 

 

4 

 

1 

3 

3 

Total 16 Total 15 Total 15 

4th 

year 

102491 Cooperative Education  

or 

102492 Research Project 

8  

 

8 

102490 Chemistry Seminar  

102xxx Chemistry Elective (I) 

SUT Free Elective (III) 

1 

3 

2 

102xxx Chemistry Elective (II) 

102xxx Chemistry Elective (III) 

 

3 

3 

 

 

Total 8 Total 6 Total 6 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

                    (ภาคผนวก ง) 

 

 3.2 ชื่อ สกลุ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลกัสูตร 

(1) นาย จตุพร  วทิยาคุณ                 

คุณวุฒิ Ph.D. (Inorganic Chemistry), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.,   

  2543 

                               M.S. (Chemistry), Colorado School of Mines, U.S.A., 2538 
                               วท.บ. เกยีรตินยิมอันดับสอง (เคมี), มหาวิทยาลยัขอนแกน 2534    

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ฉ) 

ภาระงานสอนทีม่ีอยูแลว 

- ระดับปริญญาตรี 

    102111 เคมพีื้นฐาน 1 

    102112 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 1 

    102113 เคมพีื้นฐาน 2 

 102114 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 2 

    102204 เคมีวเิคราะห 

    102205 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสตูร 2541 

102610 เคมอีนินทรยีขั้นสูง 1 

102611 เคมอีนินทรยีขั้นสูง 2 

102630 เคมีวเิคราะหขั้นสูง 

102631 เทคนคิทางอปุกรณ 

102632 ปฏิบตักิารการใชอุปกรณในการวิเคราะห 

102701 การสืบคนขอมูล 

102712 เคมขีองสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก 

102715 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีอนินทรยี 1 

102733 เคมีวเิคราะหสภาวะแวดลอม 

102734 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีวิเคราะห 1 

102750 การเรงปฏิกิริยา 
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102755 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีประยุกต 1 

 หลักสตูรปรับปรุง 2551 

102610 เคมอีนินทรยีระดับบัณฑติศึกษา 

102630 เคมีวเิคราะหระดับบัณฑติศึกษา 

102701 การสืบคนขอมูลและการเขยีนทางวิทยาศาสตร 

102715 เคมโีลหอินทรยีของธาตแุทรนซชิัน 

102718 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีอนินทรยี 1 

102734 เคมีวเิคราะหสิ่งแวดลอม 

102762 การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรที่เปดสอนใหม 

 102210 เคมอีนินทรยี 1 

 102211 เคมอีนินทรยี 2 

 102212 ปฏิบตักิารเคมีอนินทรยี 

 102310 เคมอีนินทรยีขั้นสูง 

 102490 สัมมนาทางเคม ี

 102492 โครงการวิจัย 

 

(2) นางสาว กลุวดี  รังษีวฒันานนท       

คุณวุฒิ Dr.rer.nat. (Physical Chemistry), Marburg University, Germany, 2533                        
         วท.ม. (เคมเีชงิฟสกิส), มหาวิทยาลยัมหดิล 2525 
                             วท.บ. เกยีรตินยิมอันดบัสอง (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2522 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ฉ) 

ภาระงานสอนทีม่ีอยูแลว 

- ระดับปริญญาตรี 

    102111 เคมพีื้นฐาน 1 

    102112 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 1 

    102113 เคมพีื้นฐาน 2 

 102114 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 2 

    102202 เคมเีชิงฟสิกส 

    102203 ปฏิบตักิารเคมีเชิงฟสิกส 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสตูร 2541 
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102640 เคมเีชิงฟสิกสขั้นสูง 

102741 ทฤษฎกีลุมและสเปกโทรสโกปของการสั่น  

102742 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 1 

102743 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 2 

 หลักสตูรปรับปรุง 2551 

102630 เคมเีชิงฟสิกสระดับบัณฑติศึกษา 

102742 ทฤษฎกีลุมและสเปกโทรสโกปของการสั่น  

102748 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 1 

102749 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 2 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรที่เปดสอนใหม 

102111 เคมพีื้นฐาน 1 

      102113 เคมพีื้นฐาน 2 

102240 เคมเีชิงฟสิกส 1 

102241 ปฏิบตักิารเคมีเชิงฟสิกส 

102242 เคมเีชิงฟสิกส 2 

102340 เคมเีชิงฟสิกสขั้นสูง 

102490 สัมมนาทางเคม ี

102492 โครงการวิจัย 

 

(3) นาย วิสษิฐ  แววสูงเนิน                 

คุณวุฒิ Ph.D. (Polymer Science), University of Akron, U.S.A., 2542 

          วท.บ. เกยีรตินยิมอันดบัหนึง่ (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2537    

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ฉ) 

ภาระงานสอนทีม่ีอยูแลว 

- ระดับปริญญาตรี 

102111 เคมพีื้นฐาน 1 

102112 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 1 

102204 เคมีวเิคราะห 

102205 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสตูร 2541 

102631 เทคนคิทางอปุกรณ 



มคอ.2 

 

26 
 

102640 เคมเีชิงฟสิกสขั้นสูง 

102701 การสืบคนขอมูล  

102742 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 1 

102733 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 2 

102753 เคมพีอลเิมอร 

หลักสตูรปรับปรุง 2551 

102640 เคมเีชิงฟสิกสขั้นสูง 

102742 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 1 

102743 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีเชิงฟสกิส 2 

102768 เคมพีอลเิมอร 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรที่เปดสอนใหม 

102111 เคมพีื้นฐาน 1 

      102113 เคมพีื้นฐาน 2 

102240 เคมเีชิงฟสิกส 1 

102241 ปฏิบตักิารเคมีเชิงฟสิกส 

102242 เคมเีชิงฟสิกส 2 

102340 เคมเีชิงฟสิกสขั้นสูง 

102490 สัมมนาทางเคม ี

102492 โครงการวิจัย 

 

(4) นาย สัญชัย  ประยูรโภคราช                

                   คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A., 2546 

                            M.S. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A., 2543  

                               วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2537 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ฉ) 

ภาระงานสอนทีม่ีอยูแลว 

- ระดับปริญญาตรี 

                                102111 เคมพีื้นฐาน 1 

                               102112 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 1 

                                102204 เคมีวเิคราะห 

    102205 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห 
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- ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสตูร 2541 

102630 เคมีวเิคราะหขั้นสูง 

102631 เทคนคิทางอปุกรณ 

102632 ปฏิบตักิารการใชอุปกรณในการวิเคราะห 

                               102732 ปฏิบัติการการใชอปุกรณในการวิเคราะห 

                               102734 หัวขอทีเ่ลือกสรรทางเคมีวิเคราะห 1 

                               102735 หัวขอทีเ่ลือกสรรทางเคมีวิเคราะห 2 

                      หลักสตูรปรับปรุง 2551 

                               102630 เคมีวิเคราะหระดับบัณฑิตศึกษา 

102731 สเปกโทรสโกปเชงิวิเคราะห 

102732 การวิเคราะหดวยการแยก 

102734 เคมีวเิคราะหสิ่งแวดลอม 

 102737  หัวขอทีเ่ลือกสรรทางเคมีวิเคราะห 1 

102738 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีวิเคราะห 2 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรที่เปดสอนใหม 

102230 เคมีวเิคราะห 1 

102231 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห 1  

102232 เคมีวเิคราะห 2 

102233 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห 2 

102330 การวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมือ 

102331 ปฏิบตักิารการวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมอื 

102490 สัมมนาทางเคม ี

102492 โครงการวิจัย 

 

(5) นางสาว ระพี โกศัลวิตร-อทูเคอ                

                  คุณวุฒิ   วท.ด. (วทิยาศาสตรพอลเิมอร), วิทยาลยัปโตรเลยีมและปโตรเคม ี 

                                                                     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2550 

                               วท.บ. เกยีรตินยิมอันดับหนึ่ง (เคมี), มหาวิทยาลยัขอนแกน 2545 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ฉ) 
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ภาระงานสอนทีม่ีอยูแลว 

- ระดับปริญญาตรี 

                                102111 เคมพีื้นฐาน 1 

                               102112 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 1 

102114 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 2 

102105 ปฏิบตักิารเคมีอินทรีย 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสตูรปรับปรุง 2551 

102718 หัวขอทีเ่ลอืกสรรทางเคมีอนินทรยี 1 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรที่เปดสอนใหม 

102111 เคมพีื้นฐาน 1 

                               102112 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 1 

   102113 เคมพีื้นฐาน 2 

102114 ปฏิบตักิารเคมีพื้นฐาน 2 

102220 เคมอีินทรยี 1 

102221 ปฏิบตักิารเคมีอินทรีย 1 

102222 เคมอีินทรยี 2 

102223 ปฏิบตักิารเคมีอินทรีย 2 

102490 สัมมนาทางเคม ี

102492 โครงการวิจัย 
 

3.2.2 อาจารยประจํา 

        3.2.2.1 อาจารยประจําสาขาวิชาเคม ี

ศ. ดร.กฤษณะ สาคริก   Dr.rer.nat. (Computational Chemistry), University of Innsbruck,                     

   Austria, 2526 

 วท.ม. (เคมีเชิงฟสิกส), มหาวิทยาลัยมหิดล 2523 

 วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล 2521  

Assoc. Prof.Dr. Kenneth J. Haller Ph.D. (Chemistry), University of Arizona, U.S.A., 2521 

 B.S. (Chemistry), University of Nebraska-Lincoln, U.S.A.,  2516 
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Assoc. Prof. Dr.Albert Schulte Dr.rer.nat. (Applied Electro-Chemistry), University of Münster,  

                                    Germany, 2537 

  Diplom-Chemiker (Chemistry), University of Münster, Germany,              

                       2531 

รศ. ดร.อนันต ทองระอา  Dr.rer.nat. (Computational Chemistry), University of Innsbruck,    

                    Austria, 2541 

  วท.ม. (เคมเีชงิฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2538 

  วท.บ. (เคม)ี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2536 

รศ. ดร.จตพุร วิทยาคุณ  Ph.D. (Inorganic Chemistry), University of Wisconsin-Madison,    

              U.S.A., 2543 

  M.S. (Chemistry), Colorado School of Mines, U.S.A., 2538 

  วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2534  

ผศ. ดร.กุลวด ีรังษีวัฒนานนท Dr.rer.nat. (Physical Chemistry), Marburg University, Germany,  

                                          2533            

วท.ม. (เคมเีชงิฟสิกส), มหาวิทยาลยัมหดิล 2525 

วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2522             

ผศ. ดร.ธนพร แมนยํา           Ph.D. (Chemistry), Miami University, U.S.A., 2538 

วท.บ. (เคม)ี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2533 

ผศ. ดร.วิสษิฐ แววสูงเนิน  Ph.D. (Polymer Science), University of Akron, U.S.A., 2542 

วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2537    

ผศ. ดร.พิชญา ตระการรุงโรจน Ph.D. (Chemistry), University of Arizona, U.S.A., 2543 

วท.บ. (เคม)ี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2537 

ผศ. ดร.สญัชยั ประยูรโภคราช Ph.D. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A., 2546 

    M.S. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A., 2543  

    วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2537 

อ. ดร.ระพี โกศัลวติร-อูทเคอ   วท.ด. (วิทยาศาสตรพอลเิมอร), วิทยาลยัปโตรเลยีมและปโตรเคม ี 

                                          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2550 

                                          วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 2545 

อ. ดร.ธีรนันท ศิริตานนท Ph.D. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A., 2554                                

  วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2551 
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 3.2.2.2 อาจารยประจําสํานักวชิาวทิยาศาสตร 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

Prof. Dr.Serguei Melescho Ph.D. (Mechanics of Solids) 

Assoc. Prof. Dr.Nikolay Moshkin Ph.D. (Mechanics of Fluid, Gas, and Plasma) 

รศ. ดร.ประภาศร ีอศัวกุล  Ph.D. (Mathematics) 

Asst. Prof. Dr.Eckart R. Schulz Ph.D. (Mathematics)  

ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะ Ph.D. (Mathematics) 

ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนชุ วท.ด. (คณติศาสตรประยุกต) 

อ. ดร.ธิดารตัน อารีรักษ วท.ด. (คณติศาสตรประยุกต) 

อ. ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ ปร.ด. (คณติศาสตร) 

อ. ดร.สายันต แกนนาคํา Ph.D. (Computational Fluid Dynamics) 

 

สาขาวิชาชวีเคมี 

Assoc. Prof. Dr.James R. Ketudat-Cairns Ph.D. (Biology)  

รศ. ดร.วิภา สุจินต Ph.D. (Biochemistry) 

ผศ. ทนพญ. ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี วท.ด. (ชีวเคม)ี 

อ. ดร.พนดิา ขันแกวหลา Dr.Scient.Med. (Immunology) 

อ. ดร.ชตุมิา ทรัพยอิม่เอบิ ปร.ด. (ชีวเคมทีางการแพทย) 

 

สาขาวิชาชวีวทิยา 

รศ. ดร.ยุพาพร ไชยสหีา Ph.D. (Animal Physiology)  

รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คปุพิทยานันท Ph.D. (Physiology) 

ผศ. ดร.พาณี วรรณนิธิกุล Ph.D. (Natural Science) 

ผศ. ดร.เบ็ญจมาศ จติรสมบูรณ Ph.D. (Toxicology) 

ผศ. ดร.ณัฐวุฒ ิธานี Ph.D. (Plant Health) 

  Ph.D. (Ecological Entomology) 

ผศ. ภก. ดร.เกรียงศักดิ ์เอื้อมเก็บ Ph.D. (Pharmacology) 

ผศ. ดร.รุงฤดี ศรีสวัสดิ ์ Ph.D. (Physiology)  

ผศ. ภกญ. ดร.นวลนอย จูฑะพงษ Ph.D. (Pharmacology and Toxicology) 

ผศ. ดร.หนูเดือน เมอืงแสน Ph.D. (Plant Molecular Biology) 

ผศ. ดร.ดวงกมล แมนศิริ Ph.D. (Molecular Biology)  

Dr. Paul J. Grote Ph.D. (Biology)  
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อ. ดร.ราเชนทร โกศลัวิตร Ph.D. (Anatomy)  

อ. ดร.พงศเทพ สุวรรณวารี Ph.D. (Crop and Soil Science) 

อ. ดร.พงษฤทธิ ์ครบปรัชญา ปร.ด. (อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร) 

อ. ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 

อ. ดร.อภิชาต ิเงินสงูเนิน ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 

อ. ดร.ปยดา เงินสงูเนิน ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 

อ. ดร.อัจฉราพร  แถวหมอ ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย) 

อ.มงคล ผจงธนสฤษฏ MHS (Molecular Microbiology and Immunology)  

  วท.ม. (ปรสติวิทยา) 

อ.อรทัย วีระนันทนาพันธ  วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร) 

 

สาขาวิชาจุลชวีวทิยา 

รศ. ดร.ทัศนยี เสาวนะ ปร.ด. (เวชศาสตรเขตรอน)  

ผศ. ดร.สุรีลักษณ รอดทอง Ph.D. (Microbiology) 

ผศ. ทนพญ. ดร.วิไลรัตน ลีอ้นันตศกัดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology) 

อ. ดร.นวรัตน นันทพงษ Ph.D. (Bioresources Science : Applied Microbiology)  

 

สาขาวิขาวทิยาศาสตรการกีฬา 

รศ. ดร.ดํารัส ดาราศักดิ ์ ปร.ด. วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลงักาย (จิตวิทยาการกีฬา) 

อ. ดร.พรเทพ ราชนาว ี วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

อ.วีรพล จันธิมา ศษ.ม. (พลศึกษา) 

 

สาขาวิชาฟสกิส 

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค Ph.D. (Physics)   

Prof. Dr.Yupeng Yan Ph.D. (Physics) 

รศ. ดร.ประพันธ แมนยํา D.Phil. (Materials Science) 

รศ. ดร.พวงรตัน ไพเราะ Ph.D. (Physics) 

รศ. ดร.ประยูร สงสิริฤทธิกุล Ph.D. (Physics) 

รศ. ดร.สันติ แมนศิริ  D. Phil. (Materials Science (Ceramic Nanocomposites)) 

ผศ. ดร.ชิโนรัตน กอบเดช Ph.D. (Theoretical Physics) 

ผศ. ดร.รัตตกิร ยิ้มนิรัญ Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramic Science) 

ผศ. ดร.ศุภกร รักใหม Ph.D. (Physics) 

อ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน Ph.D. (Physics)  



มคอ.2 

 

32 
 

อ. ดร.ขรรคชยั โกศลทองกี ่ วท.ด. (ฟสิกส)  

อ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ วท.ด. (ฟสิกส) 

อ. ดร.วรวัฒน มีวาสนา Ph.D. (Physics) 

Dr.Michael Smith Ph.D. (Physics) 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนกิส 

Prof. Dr.Joewono Widjaja D.Eng. (Electrical) 

อ. ดร.สกุัญญา เตชะไตรภพ Ph.D. (Electrical Engineering) 

 

สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล 

ผศ. ดร.ทรงกต ทศานนท Ph.D. (Remote Sensing) 

ผศ. ดร.สญัญา สราภิรมย Ph.D. (Geography) 

ผศ. ดร.สุวิทย อองสมหวัง Dr.rer.nat. (Remote Sensing/GIS) 

อ. ดร.ดุษฎ ีชาญลขิติ Ph.D. (Meteorology) 

 

  3.2.2.3 อาจารยประจําสํานักวชิาเทคโนโลยสีังคม 

 

สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป 

อ. ดร.เทพทวี โชควศิน อ.ด. (ปรัชญา) 

อ. ดร.บุรทิน ขําภิรัฐ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 

อ. ดร.วิศิษฎพร วัฒนวาทิน Docteur en Droit  

อ.ปราโมทย ภักดีณรงค ศศ.ม. (การพัฒนาสงัคม) 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Ecucation) 

รศ. ดร.ชาญณรงค อินทรประเสิรฐ Ph.D. (Teaching English to speakers of other Languages) 

Assoc. Prof. Dr.Jeremy Ward Ph.D. (Applied Linguistics) 

ผศ. ดร.ปณณพร แสงอรุณ Ph.D. (Second Language Educatioin) 

อ. ดร.จิตพนสั สุวรรณเทพ Ph.D. (Education) 

อ. ดร.ณัฏฐญา เผอืกผอง Ph.D. (Education) 

อ. ดร.ธีรวิทย ภญิโญณัฐกานต Ph.D. (Linguistics) 

อ. ดร.บษุกร ยอดคําลือ Ph.D. (Linguistics)  

อ. ดร.พีรศกัดิ ์สิริโยธิน Ph.D. (Educational Studies) 
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อ. ดร.มณีเพ็ญ อภบิาลศรี Ph.D. (Reading) 

อ. ดร.ดวงพร ศรีบุญเรือง ศศ.ด. (ภาษาองักฤษศึกษา) 

อ. ดร.สขุสรรพ ศภุเศรษฐเสรี ศศ.ด. (ภาษาองักฤษศึกษา) 

อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ ์ Ph.D. (Foreign Language Education) 

อ. ดร.อศิรา ประมูลสุข Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching)  

อ.กมร บตุรแสง ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน) 

อ.จินดาพร แสงกาญจนวนิช M.A. (TESOL and Bilingual Education) 

อ.มันตา หนุนภกัด ี ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเพือ่จุดมุงหมายเฉพาะ) 

อ.รุงเรือง วชิรลาภไพฑูรย M.A. (Linguistics and applied Linguistics) 

Mr.Peter Bint M.Phil. (Phonetics) 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รศ. ดร.คณิต ไขมุกด ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ผศ. ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ Ph.D. (International Communication)  

ผศ.สถติยโชค โพธ์ิสอาด M.A. (Information Systems Management) 

ผศ.หนึง่หทยั ขอผลกลาง นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 

อ. ดร.จิตมินต อัง่สกุล วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

อ. ดร.ธรา อั่งสกลุ Ph.D. (Computer Science)  

อ. ดร.นฤมล รักษาสขุ Ph.D. (Library and Information Science) 

อ. ดร.นิศาชล จํานงศร ี ปร.ด. (สารสนเทศศกึษา) 

อ. ดร.ศภุกฤษฏิ์ นิวฒันากูล Ph.D. (Computer Science)  

อ. ธรรมรักษ เธียรนิเวศน วศ.ม. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร) 

อ.นรินทร ฉมิสุนทร M.A. (Media and Culture)  

อ.พรอนันต เอีย่มขจรชัย อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  

อ.สรชยั กมลลิ้มสกุล นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)  

 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ 

รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา วท.ด. (เศรษฐศาสตรการเกษตร) 

ผศ. ดร.กาญจนา สคุันธสิริกุล  D.B.A. (Marketing)  

ผศ. ดร.สนุิตยิา เถื่อนนาด ี Ph.D. (Business Administration) 

ผศ.ชนศิา มณีรัตนรุงโรจน M.Sc. (Accounting/Information Systems) 

  M.B.A. (Business Administration) 

อ. ดร.บญุชวย บุญม ี ศ.ด. (เศรษฐศาสตร) 
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อ. ดร.มลัลกิา สังขสนทิ Ph.D. (Education/Human Resource Development) 

อ. ดร.วรพจน สุทธิสยั Ph.D. (Industrial-Organization Psychology) 

อ. น.ต.เถกิงศักดิ ์ชยัชาญ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

  พบ.ม. (บริหารการเงิน) 

อ.ประภาวี วงษบตุรศรี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

อ.รัชฎาพร วิสุทธากร M.B.A. (Business Administration)  

 

  3.2.2.4 อาจารยพิเศษ 

   ไมมีอาจารยพิเศษทีส่อนประจําหลักสตูร 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรกาวหนา จะใชบริการของสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนผูนําดานสหกิจศึกษาของประเทศ 

 

 4.1 รายละเอียดกจิกรรม 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษา ที่เนนการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ 

สถานประกอบการที่นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และเนนการเรียนรูโดยใช

ประสบการณจากการทํางานจริงเปนหลัก หรือ Work-based learning หรือไดทําโครงงานพิเศษ (Project)   

ที่มีประโยชนกับสถานประกอบการ เชน การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแกปญหาของ

กระบวนการทํางาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดภายใน 4 เดือน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู

ประสบการณจากการทํางาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด 

การจัดระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีวตัถุประสงคเพือ่ 

(1) เพิ่มเตมิประสบการณดานวิชาชพี (Professional Experience) แกนักศึกษา 

(2) เสริมทกัษะดานการนําทฤษฎีไปสูภาคปฏบิตัิไดอยางเหมาะสมใหกับนักศึกษา 

(3) พัฒนาบัณฑติใหมคีุณภาพสูง และตรงตามความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

(4) ใหภาคเอกชนมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการผลติบัณฑติทีม่ีคุณภาพสงู 

(5)  ใหเกดิการพัฒนาหลักสตูรและงานวิชาการของสถานศกึษา โดยใชขอมูลที่ไดจากการนิเทศงาน

นักศึกษาในสถานประกอบการ 

4.2 ชวงเวลา 

 ชั้นปที ่4 ไตรภาคที่ 1 หรือตามกําหนดเวลาที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
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4.3 จํานวนหนวยกิต 

 102391 เตรยีมสหกิจศึกษา  1  หนวยกติ 

 102491  สหกิจศกึษา   8  หนวยกติ 

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาหรือระยะเวลา 16 สปัดาห และเปนไปตามขอบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีวา

ดวยสหกิจศกึษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 

  

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการวจิัย 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

102492  โครงการวิจัย   8  หนวยกติ 

นับเปนการฝกงานภาคสนามที่เทียบเทากับวิชาสหกิจศึกษาโดยนักศึกษาจะไดฝกฝนประสบการณ 

ชวยปฏิบัติการตามโครงการวิจัยภายใตการดูแลแนะนําโดยคณาจารยและนักวิจัยสาขาวิชาเคมี หรือจาก      

สหสาขาวิชา ณ สถาบันวิจัย ศูนยวิจัย หรือกลุมวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือดาน

การวิจัยและพัฒนาในปจจุบัน 

โดยการทําโครงการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายพัฒนานักศึกษา ใหสามารถประยุกตวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร

และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาโจทยวิจัยเบื้องตน และรายงานผลงานวิจัยตามหลักการ

เขียนบทความทางวิชาการได 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการวิจัยและพัฒนาทางดานเคมี โดยสามารถวิเคราะหวางแผนการทดลอง

สรุปผล และนําเสนอผลงานวิจัยโดยกําหนดผลการเรียนรูดังนี ้

(1) มีความซื่อสตัยเชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคดิเห็นของผูอื่น สามารถทํางานเปนทีมได 

(2) ใชหลักการและทฤษฎีทางเคมีเพยีงพอที่จะอธิบายผลการทดลอง 

(3) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และสรุปผลการวิจัยและพัฒนาดวยวิธีการทางวิทยาศาตร 

(4) สามารถรวมผลติผลการวิจัยและพัฒนาตามหลักการเขียนและนําเสนอบทความทางวิชาการได 
 

5.3 ชวงเวลา 

 ชั้นปที่ 4 ไตรภาคที ่1 หรือตามกําหนดเวลาทีส่าขาวิชาเห็นชอบ 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต    8  หนวยกติ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศกึษา 
 

คุณลักษณะ กลยุทธ/กิจกรรม 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบ

อาชีพ มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ตลอดจนรับผิดชอบตอสังคมและองคกร 

นักศึกษารับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายของตนเอง 

เนนการตรงตอเวลา และสนับสนุนใหนักศึกษาทําการ 

คนควาดวยตนเองใหมากที่สุด 

2. มีความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได

เปนอยางดีตลอดจนมีความใฝรูและสามารถพัฒนา

ความรูใหม โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ยกตัวอยางการประยุกตงานเคมี และเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของในชีวิตประจําวัน และสนับสนุนใหนักศึกษา

ทดลองปฏิบัติการใหเห็นจริง 

3. สามารถจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห สังเคราะห

อยางมีเหตุผลและคิดสรางสรรคนวัตกรรมตลอดจน

เสนอแนวทางแกปญหาโดยใชวิธีการและความรูทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เนนการฝกฝนกระบวนการวิจัยผานการทําโครงการวิจัย

ภายใตการดูแลของคณาจารยและนักวิจัยที่เช่ียวชาญ 

4. สามารถสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน

ตามทฤษฎทีี่ปรากฏและมีคําอธิบายหลักฐานเหลานัน้

ตามตรรกะในหลักวิชา 

สอนใหเขาใจในหลักการพื้นฐาน เหตุผล และ

กระบวนการทดสอบทฤษฎีเคมีพืน้ฐานโดยละเอียด  

5. มีความพรอมในการทํางานอยูเสมอและมีความมุงมัน่

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

มอบหมายงานใหนักศึกษาอยางพอเพียง รวมทั้ง

สนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมพิเศษในดานตางๆ 

6. สามารถใชภาษาในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี ฝกหัดใหนักศึกษาเขียนรายงานวิชาการและคนควา

ขอมูลท่ีสําคัญไดดวยตนเอง 

7. สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติไปใชใน

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

ในการสอนภาคปฏิบัติ เนนการนําเสนอขอมูลตาม

รูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ 

8. สามารถบริหารจัดการและทํางานรวมกับผูอ่ืนได มอบหมายหนาที่เฉพาะใหแกนักศึกษาเมื่อเขารวมฝกหัด

ทําวิจัยในกลุมวิจัย สอนใหรูจักการทํางานเปนทมี และ

เรียนรูวิธีการทํางานรวมกับผูอื่น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 

 2.1 กลุมวชิาทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร สหศาสตร 

 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

                 2.1.1.1 ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักการแบงเวลาและทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ 

(2) มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิต ตัดสินประเด็นทางจริยธรรมดวยเหตุผลที่เหมาะสม 

(3) มีการควบคุมตนเอง สรางความเคารพและศรัทธาในตนเองได 

(4) มีจิตสํานึกสาธารณะอยางเขมแข็ง เปนพลเมืองที่มีความหวงใยและรักชาติ 

(5) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสากล 

     2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานจากการคนควา ดูเจตคติทางจริยธรรมจากเนื้อหา

ความคิดที่นําเสนอในชิ้นงาน 

(2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม เพื่อดูการใชความรวมมือกันเปนกลุมใน

การศึกษาคนควา 

(3) กําหนดใหนักศึกษาระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู

ดวยตนเองเพิ่มเติม 

(4) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย 

      2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินเหตุผลทางจริยธรรมจากการนําเสนอและอภิปรายประเด็นปญหาในงาน

เขียนท่ีสง 

(2) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การทํากิจกรรม 

 

  2.1.2 ความรู 

      2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูในดานที่เกี่ยวของกับภารกิจตางๆ ของการดําเนินชีวิตใหดีและประสบ

ความสําเร็จ 
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(2) มีความรูเทาทันในสภาวการณของโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

(3) สามารถอธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตรหลักในการดําเนนิชวีติได 

  2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) ใชการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) ใชการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน ศึกษาจากตัวอยางกรณีศึกษา 

(3) ใชการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน 

  2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา 

(2) ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษา 

(3) ประเมินจากการรวมอภิปราย 

(4) ประเมินจากขอสอบ 

 

 2.1.3 ทักษะทางปญญา 

 2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ วิเคราะหและประเมินขอมูลจาก

หลักฐานไดและนําขอสรุปมาใช 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่เปนนวัตกรรม

ทางความคิด 

(3) มีความเปนผูใฝรูเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต 

 2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) ใหนักศึกษาไดอานหนังสือที่นําเสนอความคิดเชิงวิพากษเพื่อกระตุนใหนกัศกึษาได

เกิดความคิดวิเคราะหวิจารณ 

(2) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดเชิงวิพากษ และการอภิปรายตอ

ประเด็นที่คัดสรร 

(3) จัดใหมีการเขียนรายงานหรือบทความทางวิชาการที่แสดงความคิดเห็นเชิง

วิเคราะหวิจารณ และแสดงนวัตกรรมทางความคิดที่เปนของตนเอง 

 2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1)  ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 

(2)  ประเมินจากการใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาคิดวิเคราะหปญหา 

(3)  ประเมินจากการใหนักศึกษาตั้งคําถามและใหคําตอบดวยตนเอง 
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  2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 

(2) รูจักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทํางานและอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคม 

2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ  

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการสื่อสารความคิดระหวางบุคคล 

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการอภิปรายกลุม 

(3)  จัดการเรียนการสอนดวยการใหทํารายงานกลุม และนําเสนอในชั้นเรียน 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรม 

(2)  สังเกตจากการใหความรวมมือในการอภิปราย 

(3)  ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุมทํางาน และจากความคิดเห็นของเพือ่น

รวมชั้นเรียน 

 

 2.1.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใชรูปแบบการสื่อสาร

ที่ถูกตองเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

(2)  มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล แปลความหมายและ

สื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 

(3)  มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ขอมูลทางสถิติและตรรกศาสตรที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิต 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข      

 การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาไดมีกิจกรรมการสื่อสาร และใช

ภาษาอยางถูกตองไมวาจะเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
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(2) ใหนักศึกษานําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุนให

นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นําเสนอและสืบคนขอมูล 

(3) มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการใชกระบวนการคิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและ

ตรรกศาสตรอยางถูกตองตามระเบียบวิธี 

2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการ เรียนรูด านทักษะในการวิ เคราะหเชิง ตัว เลข  

 การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการใชภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในหองเรียนและจากการ

นําเสนองาน 

(2) ประเมินจากความถูกตองในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบคน

ขอมูล รวมทั้งวิธีการที่ถูกตองในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ 

(3) ประเมินจากการสอบและงานเขียนท่ีเกี่ยวของกับการใชกระบวนการคิดวิเคราะห

เชิงคณิตศาสตรและตรรกศาสตร  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum mapping)  

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 1. กลุมวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ●      ●         ●  

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา ● ● ● ● ○  ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○  

202213 โลกาภิวัฒน ○ ○ ○ ● ○  ○ ● ● ○ ● 
 ● ○  ○  

 2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  

203101 ภาษาอังกฤษ 1       ●   ●  ● ● ○ ● ○  

203102 ภาษาอังกฤษ 2       ●   ●  ● ● ○ ● ○  

203203 ภาษาอังกฤษ 3       ●   ●  ● ● ○ ● ○  

203204 ภาษาอังกฤษ 4       ●   ●  ● ● ○ ● ○  

203305 ภาษาอังกฤษ 5       ●   ●  ● ● ○ ● ○  
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       ●          ● 

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    ●   ● ●    ●      

105113 มนุษยกับเทคโนโลยี ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● 

 4. กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  

114100 กีฬาและนันทนาการ ●      ●           

202111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ●     ● ●   ○     ●   

202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน ● 

 

 ● ● ●  ● ● ● ● ○ ●      

202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต ○ ● ● ○ ○  ○ ○ ●  ○ ● ● ●    

202262 พุทธธรรม ○ ● ● ○ ○  ○ ○ ●  ○ ● ● ●    

202291 การจัดการสมัยใหม ●  ○ ○   ● ● ○  ○ ● ● ●    

202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ●  ○ ○   ● ● ○  ○ ● ● ●    

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ●    

202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการทํางาน ● ○ ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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 2.2 กลุมวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

         2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

            2.2.1.1 ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความซื่อสัตยสุจริต 

(2)  มีระเบียบวินัย 

(3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 

(5)  มีจิตสาธารณะ 

 2.2.1.2 กลยุทธการสอน 

 เนนกระบวนการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร  การเคารพในภูมิปญญาของผูอื่น 

การอางอิงอยางถูกวิธี การเผยแพรความรูใหมตอวงการวิชาการ และการใหความรูที่ถูกตองแกสังคม 

2.2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผล 

   วัดผลตามมาตรฐานของสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 

  2.2.2 ความรู 

  2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1)  มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(2)  มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

(3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(4)  มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

               รักษาระดับมาตรฐานการสอนของสํานักวชิาวิทยาศาสตร 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

                           วัดผลตามมาตรฐานความรูของแตละรายวิชา 
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 2.2.3 ทกัษะทางปญญา 

      2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 

(2) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ได

อยางถูกตองและเหมาะสม 

(3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

 2.2.3.2 กลยุทธการสอน 

(1) รักษาระดับมาตรฐานการสอนของสํานักวชิาวิทยาศาสตร 

(2) กระตุนใหมแีรงบันดาลใจในการสรางนวัตกรรมหรือการคนพบองคความรูใหม 

  2.2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผล 

วัดผลตามมาตรฐานความรูของแตละรายวิชา 

 

 2.2.4 ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1)  มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

(2)  มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

(3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

   2.2.4.2 กลยุทธการสอน 

(1) ในรายวิชาปฏิบัติการเนนการทํางานเปนกลุม แตใหทํารายงานเปนรายบุคคล และ

ใหฝกหัดการนําเสนอผลงานอยางเต็มรูปแบบ 

(2) ในการทําโครงการวิจัยใหเรียนรูจากกลุมวิจัยแลวใหนําเสนอแนวคดิของตนเอง 

  2.2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผล 

                             วดัผลตามมาตรฐานความรูตามปกตขิองแตละรายวิชา 
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 2.2.5 ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ มาตรฐาน  

                 ผลการเรียนรู 

                2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

                          สารสนเทศมาตรฐานผลการเรียนรู 

(1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผล

การแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

(2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดอยาง

มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาได

อยางเหมาะสมและจําเปน 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

                  2.2.5.2 กลยทุธการสอน 

(1) กําหนดวิชาบังคับ 

(2) เนนการเขยีนรายงานทางวิชาการในรูปแบบสากล 

(3) ใชตําราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 

 (4) เนนการคนควา อางอิง โดยใชฐานขอมูลอเิล็กทรอนิกส 

      2.2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผล 

                วัดผลตามมาตรฐานความรูตามปกติของแตละรายวิชา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum mapping)  

หมวดวชิาเฉพาะกลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

● ความรับผดิชอบหลัก  ○ ความรับผดิชอบรอง 
 

ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม และจริยธรรม 2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

101301 เสวนาวิทยาศาสตร ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

101302 แนวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○  

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○  

102113 เคมีพื้นฐาน 2 ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○  

102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○  

103101 แคลคูลัส 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

103102 แคลคูลัส 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

103141 วิธีเชงิสถิต ิ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

104101 หลักชีววิทยา 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 

104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 

104108 หลักชีววิทยา 2 ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

1. คุณธรรม และจริยธรรม 2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล  

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 

105101 ฟสิกส 1 ● ○ ○ ● ○ ● ● ●  ● ○ ● ● ●   ○ ● ● 

105102 ฟสิกส 2 ● ○ ○ ● ○ ● ● ●  ● ○ ● ● ●   ○ ● ● 

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 ● ○ ○ ● ○ ● ● ●  ● ○ ● ● ●   ○ ● ● 

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 ● ○ ○ ● ○ ● ● ●  ● ○ ● ● ●   ○ ● ● 
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 2.3 หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาบังคับ วชิาเลือกทางสาชาวิชาเคมี 

  2.3.1 คุณธรรมจริยธรรม 

      2.3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 (1)  มีความซือ่สตัยสุจริต 

             (2)  มีระเบียบวินยั 

               (3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏบิัตติามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

               (4)  เคารพสทิธิและความคิดเหน็ของผูอื่น 

               (5)  มีจิตสาธารณะ 

   2.3.1.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรู ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

  กําหนดใหมีวัฒนธรรมขององคกรเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา

ชั้นเรียนตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เนนกระบวนการและระเบียบ

วิธีทางวิทยาศาสตร  การเคารพในภูมิปญญาของผูอื่น การอางอิงอยางถูกวิธี การเผยแพรความรูใหมตอวงการ

วิชาการและการใหความรูที่ถูกตองแกสังคม 

   2.3.1.3 กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจรยิธรรม 

     คุณธรรมเปนสิ่งที่จําเปนตองปลูกฝงและและบํารุงใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น เพื่อให

สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่น สงบสุข และเปนประโยชนตอสวนรวม ซึ่งการปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดคุณธรรมจริยธรรม เกิดคุณคาความหมายตอชีวิต และมีพลังในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม

ใหดีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมนี้ อาจารยที่สอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเร่ืองตอไปนี้   คือความ

เสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนอดกลั้น มีวินัย การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง วิชาชีพ

และสังคม เคารพสิทธิและฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม และการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษารวมทั้งอาจารยตองมี

คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม ดังที่ระบุไวขางตนดวย 

 

  2.3.2 ดานความรู 

        2.3.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  

                          (1)  มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร ที่จะนํามาอธิบายหลกัการและ 

                                 ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ         

     (2)  มีความรูในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางเคมีในแขนงตางๆ สามารถนําไป 

                              ประยุกตและสามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาความรูใหม 

       (3)  มคีวามรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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                 (4)  มคีวามรู และความเขาใจในหลักการและทฤษฎขีองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

       2.3.2.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานความรู 

     การเรียนการสอนเปนกระบวนการที่หวังผลเชิงคุณภาพในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา และแนะนําใหผูเรียน

คนควา ทําความเขาใจในประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนมีความรูรอบดานและสามารถนาํความรูมา

ประยุกตในการแกปญหา นอกจากนี้การสอนจะเนนในเรื่องการสรางนวัตกรรมหรือการคนพบองคความรูใหม 

โดยการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ซึ่งผูเรียนไดฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตรใหรูจักวางแผน การ

คิดแบบบูรณาการ วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการและทฤษฎี การสังเคราะหและแกปญหาได     

มีการคนหาความรูแลวนํามาเสนอ เพื่อสรางทักษะในการนําเสนอและอภิปราย นอกจากนี้ยังไดเชิญ

ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

    2.3.2.3 กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   ประเมินจากผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนซึ่ ง ไดแก  การสอบยอย สอบขอเขี ยน              

สอบปฏิบัติการ สอบปากเปลา รวมทั้งการสอบกลางภาคและการสอบประจําภาคเรียน และประเมินจาก    

การปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก จากรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาและจัดทํา จากการ

นําเสนอรายงานในชั้น จากการทําวิจัยโดยประเมินจากการแกปญหาโดยใชองคความรูทางเคมีรวมทั้งการ

จัดทําและการเสนอโครงการวิจัยเคมี  

 

  2.3.3 ดานทกัษะทางปญญา 

                2.3.3.1 ผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 

(2) สามารถนําความรูและความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางเคมี ไปประยุกตกับ

สถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(3) มีความใฝรูสามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

(4) มีทักษะในการทําปฏบิตัิการและมีความสามารถในการวางแผนการทําวิจัย 

   2.3.3.2 กลยทุธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

    มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานคนควาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมๆ ที่มีความสอดคลอง

กับรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกสรรหัวขอดวยตนเองในการทําโครงการวิจัย เพื่อใหเกดิประโยชน

ไดอยางสูงสุด มีการอภิปรายกลุม และเทคนิคการนําเสนอผลงานดานการวิจัย 

 

 



มคอ.2 

 

50 
 

  2.3.3.3 กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก    

การนําเสนอรายงานผลการวิจัย ความสามารถในการตอบคําถาม การแกปญหา ความสามารถใน   การคิด

วิเคราะห ความสามารถในดานภาษา และเทคนิคการปฏิบัติการที่ถูกตอง 

 

  2.3.4 ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

            2.3.4.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะความสมัพันธระหวางตัวบคุคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนําโดยสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นในฐานะผูนําและผูตามทีด่ ี

(2) มีความรับผดิชอบตอสังคมและองคกรพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยูเสมอ 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

(4) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

2.3.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ  

                 ในแตละรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการ จะเนนการทํางานเปนกลุมเพื่อ               

ฝกความสัมพันธกับผูอื่น ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในการทํางานเปนกลุม และความรับผิดชอบของ   

การทํารายงานรายบุคคล เพื่อนําไปสูการทํางานอยางเต็มรูปแบบ ในการทําโครงการวิจัย มีการเรียนรูจากกลุม

วิจัย ยอมรับและรับฟงขอคิดเห็นจากสมาชิกในกลุม พรอมทั้งคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอืน่ หรอื

ผูมีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญในหัวขอที่กําลังศึกษา แลวนํามาทบทวน ปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลอง

กับหัวขอที่กําลังศึกษา จากนั้นนํามารวบรวมสรางเปนองคความรูใหม 

2.3.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ    

ความรับผิดชอบ 

                ประเมินจากพฤติกรรม การวางตัวในกลุม การเคารพสิทธิของสมาชิกในกลุม          

ความสามัคคี และการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม และสังเกตจากพฤติกรรมที่

แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนตรงประเด็นของขอมูล 
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 2.3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน      

               ผลการเรียนรู 

          2.3.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี  

                         สารสนเทศ 

(1)  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการวิเคราะหประมวลผล  

การแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

(2)  มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3)  มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อใชในการคนควาได

อยางเหมาะสมและจําเปน 

(4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

   2.3.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

                          การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     จัดกิจกรรมในการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการจัดสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให

นักศึกษาฝกประสบการณเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานในรูปของสื่อคอมพิวเตอรและโปสเตอร เพื่อใหเรียนรู

เทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ฝกการคนควา อางอิง โดยใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสซึ่งรวมทั้งการเขียนรายงานทางวิชาการในรูปแบบสากล  

    2.3.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

                          และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงานเพื่อใหเกิดความเขาใจและชัดเจนในขอมูลที่

ตองการถายทอด รวมทั้งความสามารถในการอธิบายโดยใชทฤษฎี และการเลือกใชเครื่องมือการวิเคราะหทาง

เคมีที่เหมาะสมพรอมกับการประมวลผลโดยใชคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum mapping)  

หมวดวชิาเฉพาะกลุมวิชาวทิยาศาสตรเคม ี

●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาบังคับสาขา  

102117 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● 

102210 เคมีอนินทรีย 1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

102211 เคมีอนินทรีย 2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

102212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

102310 เคมีอนินทรียข้ันสูง ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

102220 เคมีอินทรีย 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102222 เคมีอินทรีย 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102320 เคมีอินทรียขั้นสูง ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102230 เคมีวิเคราะห 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

102231 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

102232 เคมีวิเคราะห 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

102233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

102330 การวิเคราะหดวยวิธีทางเคร่ืองมือ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 

102331 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยวิธีทางเคร่ืองมือ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

102240 เคมีเชิงฟสิกส 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102241 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส  ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102242 เคมีเชิงฟสิกส 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102340 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102350 การคํานวณทางเคมี ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

102490 สัมมนาทางเคมี ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ 

109207 หลักชีวเคมี ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● 

109208 ปฏิบัติการหลักชีวเคม ี ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ 

109301 ชีวเคมีขั้นสูง ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● 

กลุมวิชาเลือกสาขา  

102710 เคมีอนินทรียของธาตุหมูหลัก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102711 เคมีโคออรดิเนชัน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102712 วิธีทางกายภาพในการหาโครงสราง ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102713 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102714 เคมีโลหอินทรียของธาตุหมูหลัก ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102715 เคมีโลหอินทรียของธาตุแทรนซิชัน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

102716 เคมีอนินทรียเชิงชวีภาพ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102717 เคมีสถานะของแข็ง ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102718 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102719 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

102722 การใชสเปกโทรเมตรีในการระบสุารประกอบอินทรีย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● 

102723 อินทรียสังเคราะห ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● 

102724 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาต ิ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● 

102727 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● 

102728 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● 

102731 สเปกโทรสโกปเชิงวิเคราะห ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

102736 การวิเคราะหพอลิเมอร ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● 

102737 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

102738 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

102741 เคมีควอนตัมแผนใหม ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102742 ทฤษฎีกลุมและสเปกโทรสโกปของการสั่น ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102743 คอลลอยดและเคมีพื้นผิว ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ 

102744 เคมีเชิงฟสิกสของพอลิเมอร ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102748 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟสิกส 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102749 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟสิกส 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

102750 วิธีวิเคราะหเชงิตัวเลขสําหรับนักเคม ี ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 

102751 เคมีเชิงคํานวณขั้นสูง ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 

102753 เทคโนโลยีนาโนเชิงคํานวณ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

102754 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคํานวณ 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 

102755 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคํานวณ 2 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 

102761 ปโตรเลียมและปโตรเคมี ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

102762 การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

102763 เทคโนโลยีนาโนเบ้ืองตน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

102765 ผลิกศาสตร ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

102768 เคมีพอลิเมอร ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● 

102769 เคมีวัสดุ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

102860 เคมีไฟฟาประยุกต ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

102861 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ 

102862 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ 



มคอ.2 

56 
 

 2.4 หมวดวิชาสหกจิศกึษา  

  2.4.1 คุณธรรม จริยธรรม 

       2.4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนา 

(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมกับบุคคลอื่นที่มีความ

แตกตางทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ 

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศกัดิศ์รีของ

ความเปนมนุษย 

(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.4.1.2 กระบวนการหรอืกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 

(1) มหาวิทยาลัยจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในดานตางๆ เชน การสมัครงาน 

การปรับตัวใหเขากับสังคมการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน การทํางานให

ประสบผลสําเร็จ เปนตน 

(2) ฝายทรัพยากรบุคคลปฐมนิเทศนักศึกษากอนเขาปฏิบัติงานเพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ทราบถึงกฎระเบยีบขอบังคับขอพึงปฏิบัติของสถานประกอบการ 

(3) นักศึกษาทํางานรวมกับพนักงานในสถานประกอบการภายใตตําแหนงงาน 

ลักษณะงาน และกฎระเบียบที่สถานประกอบการกําหนดดวยความมุงมั่นและ

รับผิดชอบ 

(4) นักศึกษานําเสนอความกาวหนาและผลการปฏิบัติงานตอพนักงานที่ปรึกษาหรือ

พนักงานพี่เลี้ยงเปนระยะหรือตามที่สถานประกอบการกําหนด 

  2.4.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

(1) ประเมินความพรอมวุฒิภาวะทางอารมณ (EQ) และพัฒนาการของตนเองกอนไป

ปฏิบัติงาน 

(2) ประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหวางการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารยนเิทศ 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานโดยพนักงานที่

ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

(4) ประเมินผลการนําเสนอผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลังกลับจากสถาน

ประกอบการ 
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(5) ประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ (EQ) และพัฒนาการของตนเองเมื่อสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน 

 

 2.4.2 ความรู 

  2.4.2.1 อธิบายถึงความรูที่จะไดรับ/ผลการเรยีนรูดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษาและ

แนวทางการประยุกต 

(2) ไดรับความรูใหมจากสถานประกอบการ นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน 

(3) ไดรับความรูใหมจากการใชความรูเดิมในชั้นเรียนมาแกปญหาในสถานการณจริง

จนเกิดความรูใหม  เพื่อใชแกปญหาในสถานการณใหมตอไป 

(4) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

(5) ไดรับความรู เสริมสรางทักษะทางวิชาชีพและทักษะทางสังคมตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

  2.4.2.2 กระบวนการหรอืกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 

(1) งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติตองเปนงานที่ทาทายความสามารถของนักศึกษา แตมีความ

ยากงายพอเหมาะตอนักศึกษา 

(2) สถานประกอบการสามารถกําหนดลักษณะงานเปนโครงการหรืองานประจําที่เนน

ประสบการณ 

(3) สถานประกอบการตองจัดพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงใหคําแนะนําแกนักศึกษา 

จัดเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน บอกแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาและ

สามารถทํางานไดดวยตนเอง 

(4) คณาจารยนิเทศนิเทศงานนักศึกษาในสถานประกอบการเพื่อใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะทั้งทักษะทางวิชาการและทางสังคม 

(5) สถานประกอบการเปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

และนําเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

  2.4.2.3 วิธีประเมินผลการเรียนรู 

(1) ประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหวางการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารยนเิทศ 

(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานโดยพนักงานที่

ปรึกษา 
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(3) ประเมินผลการนําเสนอผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลังกลับจากสถาน

ประกอบการ 

 

  2.4.3 ทักษะทางปญญา 

             2.4.3.1 ทกัษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา/ผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 

(1) การคดิไตรตรองอยางเปนระบบเพื่อแกปญหาที่เกดิขึ้นในสถานการณจริง 

(2) การนําความรูจากสถานการณหน่ึงไปแกปญหาอีกสถานการณหนึ่ง 

(3) การบูรณาการความรูเพื่อการแกไขปญหาในสถานการณจริง 

(4) การทํางานเปนทีมกับบุคคลตางคุณวุฒิและวัยวุฒิภายใตสภาวะการทํางานที่

แทจริง 

                2.4.3.2 กระบวนการหรอืกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู 

(1)  สถานประกอบการหมอบหมายงานใหนักศึกษาปฏิบัติในลักษณะโครงการหรือ

งานประจําที่เนนประสบการณ 

(2)  จัดใหมีการอบรมทักษะทางสังคมอยางตอเนื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตักิอน

และระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(3)  จัดทํารายงานในกิจกรรมและงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย 

(4)  ประชุมรวมกันระหวางพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่ เลี้ยง คณาจารยนิเทศ และ

นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

  2.4.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

(1)  ประเมินปญหาที่นักศึกษาสามารถแกไขไดในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(2)  ประเมินความรูใหมที่นักศึกษาไดรับจากการแกไขปญหา 

(3)  ประเมินผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 

 2.4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

             2.4.4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถ ในการรับ 

                           ภาวะความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 

(1)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ

ตางๆ  ในกลุม ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(2)  สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
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(3)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(4)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

2.4.4.2 กระบวนการหรอืกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 

(1)  สถานประกอบการกําหนดงานและพนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยงที่ตรง

ตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

(2)  พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยงหมอบหมายงานใหนักศึกษาปฏิบัติ        

ในลักษณะโครงการหรืองานประจําที่เนนประสบการณ 

(3)  พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยงหมอบหมายงานใหนักศึกษาปฏิบัติ         

ในลักษณะการทํางานเปนทีมเพื่อใหรูรักสามัคคี สรางสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล 

และพัฒนาความรับผิดชอบ 

(4)  นักศึกษาปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให

บรรลุเปาหมาย 

(5)  นักศึกษาประสานงานกับบุคคลตางๆ ในสถานประกอบการเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ 

(6)  นักศึกษานําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุด

การปฏิบัติงาน 

 2.4.4.3 วธีิการประเมินผลการเรียนรู 

(1)  ประเมินความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษา 

(2)  ประเมินทักษะในการสื่อสารของนักศึกษา 

(3)  ประเมินความสามารถในการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 

(4)  ประเมินผลสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมายโดยเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได

กําหนดไว 

 

   2.4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            2.4.5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

                           สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา 

(1)  ความสามารถในการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งแหลงขอมูลในรูป

เอกสารและอิเล็กทรอนิกสโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(2)  ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเพื่อแกไข

ปญหางานที่ไดรับมอบหมาย 

(3)  ความสามารถในการนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

(4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

    2.4.5.2 กระบวนการหรอืกิจกรรมตางๆ ทีจ่ะพัฒนาผลการเรียนรู 

(1)  มอบหมายงานในลักษณะโครงงานหรืองานประจําที่มีการกําหนดเปาหมายของ

งานอยางชัดเจน โดยงานดังกลาวตองมีความทาทายตอความสามารถของ

นักศึกษา และตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาและควรเนนงานที่ตองอาศัย

ทักษะทางคณิตศาสตร การคํานวณ และสถิติเพื่อการนําเสนอขอมูล 

(2)  มอบหมายงานที่ เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้ง

แหลงขอมูลในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกสโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3)  มอบหมายงานการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(4)  มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานทั้งระหวางการปฏิบัติงาน

และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

 2.4.5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

(1)  ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการเสาะแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ โดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  ประเมินผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากศึกษาของนักศึกษา 

(3)  ประเมินความสามารถในการนําเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งระหวางการ

ปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum mapping)  

หมวดวชิาสหกจิศกึษา 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

102391 เตรียมสหกิจศึกษา ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 

102491 สหกิจศึกษา ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 

102492 โครงการวิจัย ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

(ภาคผนวก ข) 

“ขอ 16 ระบบดชันีผลการศกึษา 

16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาใหใชระดบัคะแนน 

ตัวอักษรตามลําดบัขั้นเปนดชันีผลการศึกษาซึง่มีรายละเอยีดดังตอไปนี ้

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย   แตมระดับคะแนน 

A   ดีเยีย่ม   4.00  

B+
 
  ดีมาก   3.50  

B   ด ี   3.00  

C+
 
  ดีพอใช   2.50  

C   พอใช   2.00  

D+
 
  ออน   1.50  

D   ออนมาก 1.00  

F   ตก    0  

 

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นขางตนไดใหใชระดับคะแนนตัวอักษร

ตอไปน้ี 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย 

I   การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

P   การสอนยังไมสิ้นสดุ (In progress)  

S   ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory)  

ST   ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชาทีเ่ทยีบโอน 

  (Satisfactory, transferred credit)  

U   ผลการประเมินไมเปนทีพ่อใจ (Unsatisfactory)  

V   ผูรวมเรียน (Visitor)  

W   การถอนรายวชิา (Withdrawal)  

X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)” 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษา 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชารวมกับอาจารยผูสอนประเมินความเหมาะสมของการวัดผลการเรียน 

(2) ผลการเรียนในทุกรายวิชาตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชาเคมี และ  คณะกรรมการ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร เพื่อเปนการควบคุมมาตรฐานของสาขาวิชาและสํานักวิชา 

(3) ในรายวิชาสัมมนา และ โครงการวิจัย ดําเนินการสอบโดยใชรูปแบบของคณะกรรมการ 

 

3. เกณฑการสําเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

 นักศึกษาที่มีสิทธิสําเร็จการศึกษาตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรโดยมี จํานวนหนวยกิตรวม  

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 178 หนวยกิต  

จําแนกเปน 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา      38     หนวยกิต   

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา     123     หนวยกติ   

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา                       9     หนวยกติ   

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา        8     หนวยกติ   

และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2546 (ภาคผนวก ข) 

 

“ขอ 26 ผูมสีิทธขิอสําเร็จการศึกษา 

26.1 นักศึกษาตองมคีุณสมบัตดิงัตอไปนี้อยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

26.1.1 เปนนักศึกษาทีล่งทะเบยีนเรียนครบตามหลักสตูรในภาคการศึกษาที่ขอสําเร็จ 

การศึกษา 

26.1.2 สอบไดจํานวนหนวยกติครบตามหลักสตูร, ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา  

       2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวชิาเอกไมต่ํากวา 2.00  

… 

ขอ 28 การใหปริญญาเกยีรตินยิม 

28.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกยีรตินยิมอันดับหนึ่งตองมีคุณสมบตัดิงันี ้

28.1.1 มีหนวยกติสอบไดครบถวนตามหลักสตูรภายในกําหนดเวลาปกตขิองหลักสตูร 

28.1.2 ไมมีรายวชิาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U  

28.1.3 ไมเคยเรยีนซ้ําในรายวิชาใดๆ เพือ่ปรับระดับคะแนน D หรือ D+  

28.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 

28.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกยีรตินยิมอันดบัสองตองมคีุณสมบตัติามขอ 28.1.1 - 28.1.3 

และไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต 3.25 ขึ้นไป” 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีกระบวนการในการเตรียมการสําหรับอาจารยใหม โดยใชสถาน

พัฒนาคณาจารย ทั้งนี้สถานพัฒนาคณาจารย ไดรับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 เพื่อเปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และนโยบายตามขอตกลงความรวมมือเครือขายพัฒนาวิชาชีพคณาจารยและองคกร

ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ที่ใหมีการจัดตั้งสถาบัน/หนวยศูนยพัฒนาการเรียนการสอนหรือ        

หนวยพัฒนาวิชาชีพอาจารย โดยเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาสาขาวิชา และผนวกงานสงเสริม

ประสิทธิภาพการสอน และหนวยสงเสริมประสิทธิภาพการสอนเปนสวนหนึ่งของภารกิจของสถานพัฒนา

คณาจารย เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มีเปาหมายเพื่อสรางความเปนอาจารยมืออาชีพใหกบั

อาจารยใหม โดยสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบและวิธีการสอนใหกาวทัน       

การเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยการสรางนวัตกรรม

และองคความรูของอาจารยใหมในสถาบันอุดมศึกษาอันจะสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น

บรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ที่สรางสรรค ภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืนตอไป 

โดยในแตละป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหกับอาจารยใหม อาทิเชน 

(1) การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

(2) การเสวนาเกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาสูความเปนอาจารยมอือาชีพ 

(3) การสัมมนาเกีย่วกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาตอความสาํเร็จของนักศึกษา 

นอกจากน้ีสาขาวิชาเคม ียังไดจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมใหกับอาจารยใหมคือ 

(1) จัดใหสอนในระบบทีมรวมกับอาจารยที่มปีระสบการณที่สามารถใหคําแนะนําได 

(2) จัดเตรียมตัวอยางเอกสารการสอนและสื่อการศึกษา 

(3) จัดใหมผีูชวยสอนในการสนบัสนุนการเรียนการสอน 

(4) จัดกิจกรรมนอกสถานที่ใหมีปฏสิัมพันธกบัสมาชิกในสาขาวิชา 

 

2. การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย 

    2.1 การพัฒนาความรูและทกัษะดานการสอน 

          ใชระบบของสถานพฒันาคณาจารยของมหาวิทยาลยั รวมกับระบบมติราจารยในสาขาวิชา 
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 2.2 การพัฒนาทางวิชาการ 

 (1)   สนับสนุนใหอาจารยทุกคนในสาขาวชิามีการทําวิจัยในระดับที่แขงขันไดกบันานาชาต ิ

 (2)   สนับสนุนการเขารวมการประชุมทางวิชาการ และตพีมิพผลงานในระดับนานาชาต ิ

 (3)   รวมดําเนินการกับศูนยความเปนเลศิทางวิชาการดานเคม ี

 (4)   รวมดําเนินการกับสมาคมเคมแีหงประเทศไทย 

 (5)   สรางความรวมมือในการดําเนินงานโครงการวิจัยขนาดใหญ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การบรหิารหลกัสูตร 

 (1)  หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําทุกคนเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวชิาเคม ี

 (2)  คณบดี และกรรมการประจําสํานักวิชา ควบคุมดแูลกิจกรรมของสํานักวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชา 

 (3)  สภาวิชาการ ดูแลกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลยัในภาพรวม 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวมกันกํากับดูแล วางนโยบาย และใหคําแนะนําแกอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับหัวหนา

สาขาวิชาและคณาจารยผูสอน และมีการติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเน่ือง 

เปาหมาย การดําเนนิการ การประเมินผล 

1. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห

ทันสมัย โดยอาจารย
และนักศึกษาสามารถ
กาวทัน และเปนผูนําใน
การสร างองคความ รู
ใหมทางเคมี 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด

ความใฝรู  มีแนวทาง  
กา ร เ รี ยน ที่ ส ร า ง ทั้ ง
ค ว า ม รู แ ล ะ

ความสามารถในวิชาชีพ
ที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน

ข อ ง ห ลั ก สู ต ร อ ย า ง
สม่ําเสมอ 

 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพดานการ

จัดการในระดับสากลหรือระดับชาติ  
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ หรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 

4. จัดใหมี ผูสนับสนุนการเรียนรูหรือผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู 

5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เปนผูมีประสบการณหลายป และมีจํานวนคณาจารย
ประจําไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทางวิชาการดาน
เคมีหรือในสาขาที่เกี่ยวของ 

7. สงเสริมอาจารยประจําใหไปดูงานหรือประชุมวิชาการ
ที่เกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ 

8. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร การเรียน
การสอน การบริหารจัดการ และส่ิงสนับสนุนการเรียน
การสอนจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรสามารถอางอิงกับ

ม าต รฐาน ที่ กํ าห นด โดย
หนวยงานวิชาชีพดานการ
จัดการรวมทั้งมีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ 

2. จํ า น ว น วิ ช า เ รี ย น ที่ มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี

แนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาความรู ใหมไดดวย
ตนเอง 

3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจําประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิประสบการณและการ
พัฒนาอบรมของอาจารย 

4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุน
การเรียนรูและบันทึกกิจกรรม

ในการสนับสนุนการเรียนรู 
5. ผลการประเมินการเรียนการ

สอนอาจารยผูสอนและการ

สนับสนุนการเรี ยนรู โ ดย
นักศึกษา 

6. ประเมินผล ทุกๆ 5 ป 
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2. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

(1) มกีารจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชดัเจน 

(2) มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงินอุดหนุนทั่วไปอยางมี   

    เหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและ 

    การวิจัย ตามวัตถุประสงคและแผนงาน 

  (3) มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียูเดิม 

          2.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน 

 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม อาคารวิชาการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา และของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตลอดจนศูนยและสถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศที่มี

ความรวมมือกับสาขาวิชาเคมี เชน 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (SLRI) 

ศูนยโลหะและวัสดุศาสตรแหงชาติ (MTEC) 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) 

University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย 

Vienna University of Technology (TU Wein) ประเทศออสเตรยี 

University of Newcastle upon Tyne ประเทศสหราชอาณาจักร 

University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย 

Australian National University ประเทศออสเตรเลีย 

Institute for Material and Process in Energy System ประเทศเยอรมันนี 

Carl von Ossietzky University Oldenburg ประเทศเยอรมนี 

California State University (Fullerton) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา 

University of California, Davis, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา 

University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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Hong Kong University of Science and Technology ประเทศจีน 

Kyoto University ประเทศญี่ปุน 

Institute for Molecular Science ประเทศญ่ีปุน 

Pohang University of Science and Technology ประเทศเกาหลี 

 Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศจีนไตหวัน 

 

ตัวอยางอุปกรณเครื่องมือ ไดแก 

High Performance Liquid Chromatograph 

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 

Gas Chromatograph-FTIR Spectrophotometer 

300 MHz FT-NMR Spectrometer 

Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray Spectrometer 

Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer 

Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer 

Single Crystal X-ray Diffractometer 

Powder X-ray Diffractometer 

Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS, GFAAS) 

UV-VIS Spectrophotometer 

FTIR Spectrophotometer 

Laser Particles Size Analyzer 

Surface Area Analyzer 

Thermogravimetric Analyzer 

Differential Thermal Analyzer 

Differential Scanning Calorimeter 

Transmission Electron Microscope 

Optical Microscope 

High Temperature Furnace 

Elemental Analyzer (CHNS) 

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) 

High Performance Parallel Workstations 

Computer Network Clients and Servers 
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 2.2.2 หองสมุด 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการสืบคนสารสนเทศ

จากทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดของศูนยฯ ใหบริการและที่หองสมุดอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีบริการยืมและขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรฐั

และเอกชน และหนวยงานที่ใหความรูทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ โดยศูนยฯ มีทรัพยากร

สารสนเทศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

หนังสอืฉบบัพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  117,406 เลม 

 

หนังสอือิเลก็ทรอนกิส 

 

18,063 

 

ชื่อเรือ่ง 

ไดแก NetLibrary มทส บอกรับ 3,025 ชื่อเรื่อง 

 ใชรวมกับภาค ี 10,243 ชื่อเรื่อง 

 Knovel   1,664   ชื่อเรื่อง 

 SpringerLink e-Book 2,334 ชื่อเรื่อง 

 Wiley Interscience 122 ชื่อเรื่อง 

 OVID (e-Books) 5 ชื่อเรื่อง 

 Annual Reviews 

Access Medicine 

eAudioBooks 

e-Book in Science Direct@online 

ebrary 

33 

71 

8 

392 

166 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่อง 

 

วารสารฉบับพิมพ 

 

512 

 

ชื่อเรือ่ง 

ไดแก วารสารภาษาไทย 230 ชื่อเรื่อง 

 วารสารตางประเทศ 282 ชื่อเรื่อง 

 

ฐานขอมูลวารสารอิเลก็ทรอนกิส 

 

5,284 

 

ชื่อเรือ่ง 

ไดแก ACS ใหขอมลูบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

ของวารสารดานเคมีและสาขาวิชาที่เกีย่วของ ตั้งแตปค.ศ. 1879 

ถึงปจจุบัน 

36 ชื่อเรื่อง 

 Emerald Management Xtra ใหขอมลูดานการจัดการ การ

บริหาร และสาขาวิชาทีเ่กีย่วของ 

 

175 ชื่อเรื่อง 
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 ProQuest Agricultural Science Collection ใหขอมลู

บทความวารสารเตม็รูปทางดานการเกษตรและสาขาวิชาที่

เกีย่วของ 

400 ชื่อเรื่อง 

 ProQuest Medical library  ใหขอมูลบทความดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ การแพทย และพยาบาล 

570 

 

ชื่อเรื่อง 

 

 AIP ใหขอมลูบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเตม็

ของวารสารดานฟสกิสและสาขาวชิาที่เกีย่วของ 

11 

 

ชื่อเรื่อง 

 APS ใหขอมลูบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบบัเต็ม

ของวารสารดานฟสกิสและสาขาวชิาที่เกีย่วของ 

8 ชื่อเรื่อง 

 ScienceDirect ใหขอมลูเอกสารฉบบัเตม็ทุกสาขาวิชาโดยเนน

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัง้แตปค.ศ. 1995 ถงึ

ปจจุบัน 

1,700 ชื่อเรื่อง 

 Multi-Science ใหขอมลูทางดาน engineering, built 
environment, energy, acoustics, และ sport science 

24 ชื่อเรื่อง 

 SpringerLink-Journal ใหขอมลูทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสขุภาพ ตัง้แตปค.ศ. 1997 ถึง
ปจจุบัน 

1,130 ชื่อเรื่อง 

 Wiley-Blackwell ใหขอมลูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และการแพทย และมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร ตั้งแตปค.ศ. 
1997 ถึงปจจุบัน 

1,200 ชื่อเรื่อง 

 ASCE ใหขอมลูทางดานวิศวกรรมโยธา 30 ชื่อเรื่อง 
 
ฐานขอมูลออนไลน 

 
17 

 
ฐาน 

ไดแก LISTA with FT ใหขอมูลบทคดัยอของบทความวารสารดาน
สารสนเทศศาสตรจากวารสาร 270 ชื่อ ตัง้แตปค.ศ. 1960 ถึง
ปจจุบัน 

  

 ASTM  Standards & Journal ใหขอมลูดานวิธีมาตรฐานของ
การทดสอบและการวัด 

  

 ProQuest Dissertations & Theses ใหขอมลูบทคดัยอ
วิทยานิพนธ ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลยั
มากกวา 1000 แหง ตัง้แตปค.ศ. 1997 ถึงปจจุบัน 

  

 ACM Digital Library ใหขอมูลเต็มรูปของบทความ วารสาร 
และรายงานการประชุม ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาทีเ่กีย่วของ กวา 300 ชื่อ ตั้งแตปค.ศ. 
1960 ถึงปจจุบัน 

  

 Computer & Applied Sciences Complete ใหขอมลู
ขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
และวิทยาศาสตรประยุกต  
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 Dissertation Fulltext ใหขอมลูเต็มรูปวิทยานพินธ
ภาษาตางประเทศ 

  

 H. W. Wilson all ใหขอมูลเต็มรูปดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การจัดการ บริหาร มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
บรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร 

  

 ABI/INFORM Complete ใหขอมูลเอกสารฉบบัเตม็ดานธุรกิจ 
การเงิน การตลาด ภาษ ีการโฆษณา เศรษฐศาสตร การจัดการ
มนุษย และคอมพิวเตอร 

  

 Acadamic Search Premier ใหขอมลูสหสาขาวชิา 
Education Researh Complete เปนฐานขอมลูที่มเีนื้อหา
เกีย่วกับการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
Mactichonelibrary ใหขอมลูครอบคลมุฐานขอมลูจากสื่อ
สิ่งพมิพ 
Mosby’s Nursing Skills ใหขอมูลทางการพยาบาล 
Safety Info ใหขอมลูเอกสารเตม็ของบทความ รายงาน เอกสาร 
แบบฟอรม รูปภาพ โปสเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรทางดาน
สาธารณสุขและสาขาวิชาทีเ่กีย่วของ 
SCOPUS ใหขอมูลดรรชนแีละสาระสังเขปของวารสารวิชาการ
กวา 15,000 ชือ่เร่ือง มขีอมูลกวา 29 ลานระเบยีนจาก
สํานักพิมพกวา 4,000 แหงทั่วโลก โดยใหขอมูลตัง้แตป ค.ศ. 
1990-ปจจุบัน 
Siamsafety.com ใหขอมูลเกีย่วกบังานปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสิง่แวดลอม 
Web of Science ใหขอมูลบรรณานุกรมและบทคดัยอพรอม
การอางอิงและอางถึงครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนษุยศาสตร 

  

 
สื่ออื่นๆ ไดแก สือ่อเิลก็ทรอนกิส สือ่โสตทัศน 

 
4,707 

 
รายการ 

 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาเคมีคือ เครื่องมือ อุปกรณและหองปฏิบัติการเพื่อ

รองรับการเรียน การสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ และ

อุปกรณในสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง 

รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วีดีทัศนวิชาการ 

โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้นตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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(1)  มีหองเรียนท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2)  มีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวร

ที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทํา

โครงการวิจัย โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

(3) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

(4)  มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่

เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีเพียงพอ 

(5)  มีเคร่ืองมือ อุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 

ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม 

 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตรที่ขอ

เปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม 

 (1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หรือ

ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด (ขอ 14 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร) 

 (2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน

พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา สังคมฐานความรู และสังคมแหงการ

เรียนรู 

 

3. การบรหิารคณาจารย  

   3.1 การรับอาจารยใหม  

 สาขาวิชาเปนผูกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตองการ  โดยการรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 (1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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(2) ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงค

และเปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 

3.3 คณาจารยทีส่อนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 

  เชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ มาเปน

วิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา นอกเหนือจากนั้น ยังมีการใหอาจารยที่

เกษียณอายุราชการผูมีประสบการณทั้งดานการสอนและการวิจัยมาสอนใหกับนักศึกษาเพื่อเปนการถายทอด

ความรูและประสบการณอันทรงคุณคาใหกับนักศึกษา ทั้งนี้อาจารยพิเศษหรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญตองมี

คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2536 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งอาจารยพิเศษและผูสอนของมหาวิทยาลัย ตามมติสภาวิชาการ คร้ังที่ 

1/2542 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 

 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

  4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

     ในการสอนวิชาปฏิบัติการ บุคลากรสนับสนุนคือ  

(1) ผูชวยสอนและผูชวยวิจัย ของสาขาวิชาเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งผานการสอบคัดเลือก

จากทางมหาวิทยาลัย  

(2) นักวิทยาศาสตร และพนักงานวิทยาศาสตรจากศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลุมหองปฏิบัติการเคมี โดยเปนผูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานในหองปฏิบัติการเคมี

เปนอยางดี ซึ่งผานการสอบคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย 

(3) นักศึกษาผูชวยสอน และผูสอนปฏิบัติการ ซึ่งเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา โดยมี

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาไมต่ํากวา 3.25 

 

 



มคอ.2 

 

74 
 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  

         ในการสอนวิชาปฏิบัติการ อาจารยผูประสานงานรายวิชาจะอบรมเนื้อหาและเทคนิคเกี่ยวกับ

ปฏิบัติการใหกับผูสอนและผูชวยสอน ทั้งนี้ตองลงมือทดสอบปฏิบัติการดวยตนเองลวงหนากอนการสอน

นักศึกษา รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและเกณฑการใหคะแนน เพื่อใหผูสอนทุกทานปฏิบัติเปนไป

ในทางเดียวกันอยางเครงครัด เพื่อความเปนธรรมแกนักศึกษาในแตละกลุม นอกจากนี้ยังมีการสรุปปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นไดในการทําปฏิบัติการแตละคร้ัง เพื่อใชในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

   

5. การสนบัสนุนและการใหคําแนะนํานักศกึษา  

    5.1 การใหคําปรกึษาดานวิชาการ และอืน่ๆ แกนกัศกึษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา โดยนักศึกษาแตละคนจะมีอาจารย

ที่ปรึกษาที่คอยใหคําปรึกษาในดานการเรียน ตลอดจนปญหาอื่นท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียน โดยจะมีการเรียก

ประชุมและพบปะนักศึกษาทุกชั้นปอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อใหนักศึกษาไดพบปะสังสรรคและพูดคุยกับ

คณาจารยในสาขาวิชา 

5.2 การอทุธรณของนกัศกึษา  

 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการกระทําความผิดของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษากระทําผิดระเบียบการสอบ 

(2) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณาโทษการกระทาํ

ความผิดวินัยและหรือกระทําความผิดทั่วๆ ไปของนักศึกษา 

(3) คณะกรรมการอุทธรณฯ พิจารณาคําอุทธรณของนักศึกษาที่ไดรับโทษจากกรรมการในขอ 

(1) และ (2) 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ประเทศไทยยังมีจํานวนนักวิทยาศาสตรนักวิจัยอยูในสัดสวนที่ต่ําเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ 

ประกอบกับมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีซึ่งตองการกําลังคนท่ีสําเร็จการศึกษาดานเคมีโดยเฉพาะ

สําหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรแตละรุน สาขาวิชาฯ จะดําเนินการเพื่อประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต หรือสอบถามลักษณะของบัณฑิตที่ตองการหรือพึงประสงค และสอบถามบัณฑิตถึงความพอเพียง

และคุณภาพของความรูที่ไดศึกษาและนําไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรงุหลกัสตูรตอไป 
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7. ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เกณฑประเมิน: การไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมด อยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด

สอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปที่แลว   

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งคร้ัง 
     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

   1.1 การประเมินกลยทุธการสอน  

         การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา

โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตในการ

ทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่ง

ตางๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายตอการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการ

ทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเคร่ืองมือดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและทักษะในสาขาวิชาที่

เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง ทั้ง

ในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย นําเสนอ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน

ตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในการทดลองวิจัย และการแกปญหา มีความรูในเรื่องที่

ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการใช

ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง

และวิชาชีพ 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยทุธการสอน 

        (1) การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา 

        (2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใชในการ

ปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา 

  ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยการติดตามหรือสอบถามนักศึกษาเปนรายบุคคล และสอบถาม

ขอมูลจากสถานประกอบการ นอกจากนี้จะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะสําเร็จ
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การศึกษาตอคุณภาพของหลักสูตร สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามและดําเนินการตาม

โอกาสที่เหมาะสม 

 

2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเกี่ยวของอื่นๆ 

ดําเนินการโดยสัมภาษณจากนายจาง หรือสงแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไป

ยังสถานประกอบการ 

2.3 ประเมินโดยผูทรงคณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือพิจารณาขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร โดยกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไปตาม

เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร  

วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา วาบัณฑิต

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป โดยการปรับปรุงหลักสูตรจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให

หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตและของประเทศ 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา 

                     ในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2549 

ภาคผนวก ข  ขอบงัคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

ภาคผนวก ค ขอบงัคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี วาดวยสหกิจศกึษา พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก ง  คําอธิบายรายวิชา 

ภาคผนวก จ รายวิชาเอกหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคม ีหลกัสตูรกาวหนา  

(หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2555) 

ภาคผนวก ฉ ประวัติของอาจารยประจําหลักสตูร 

ภาคผนวก ช คําสัง่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง แตงตัง้กรรมการพัฒนาหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

                    แบบกาวหนา (Honors Program) สาขาวิชาเคม ี
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ภาคผนวก ก 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา                 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง แนวทางการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   เพื่อสงเสริมผูมีความรูความสามารถพิเศษไดมีโอกาสศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดตามความตองการ

และสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง อันสงผลใหการบริหารงานดานวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราว

ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

แบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษาไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

 ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคบันับถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 ขอ ๓ การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูมีความสามารถพิเศษไดศึกษาตามศักยภาพ ที่มีอยูนั้นให

เรียกวาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  (Honors  Program)  

 ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้  

 “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา”  หมายถึง การจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรปกติที่

เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหศึกษาใน

รายวิชาที่ก าวหนากวาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นหรือใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว หรือ สนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยเพื่อความลุมลึกทางวิชาการ หรือวิธีการอื่นที่

สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 “ผูมีความสามารถพิเศษ”  หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนผูเขาศึกษาตามหลักสูตรปกติ แตมี

ความสามารถเปนพิเศษในดานสติปญญา ความรูความสามารถ หรือคุณสมบัติอื่นใดที่สะทอนความเปนผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิชาการตามที่สถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดสําหรับหลักสูตรน้ันๆ 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและในกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหหมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐมนตรีวา

การกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ขอ ๕ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาตองสอดคลองกับประกาศกระทรวง 

ศึ กษา ธิการเรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาต รีและหลัก เกณฑ หรือแนวทางอื่นที่

กระทรวงศึกษาธิการและหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 ขอ ๖ สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาตองมีความพรอมทั้งใน      

ดานผูสอน อาคารสถานที่ หองสมุด อุปกรณการเรียนการสอน ระบบการใหคําปรึกษาและคําแนะนํา และ

มีระบบที่สงเสริมและเอื้อตอการศึกษาหรือการคนควาวิจัย เพื่อการบรรลุซึ่งศักยภาพของนักศึกษาแตละคน 

 ขอ ๗ สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดหลักเกณฑการรับนักศึกษา คุณสมบัติของผูเขาศึกษา วิธี

การศึกษา การวัดผลการศึกษาและเกณฑการสําเร็จของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาที่ชัดเจน 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจรับหรือเทียบโอนผูมีความรูความสามารถพิเศษจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตร

อื่นเขาศึกษาก็ได ทั้งนี้ตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งอาจกําหนดโดย

ประกาศทั่วไป หรือกําหนดเปนการเฉพาะสําหรับแตละหลักสูตร 

 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามวรรคสองตองเปนไปตาม        

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ       

การเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตองมีระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรเพียงพอกับ

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 ขอ ๘ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือ 

จากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือ     

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเปนที่สุด 
 
   

ประกาศ ณ วันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

จาตุรนต ฉายแสง 

          รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                          

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
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ขอบังคบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

--------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่ 3/2546  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยคําแนะนําของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ

ประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, คร้ังที่ 15/2545  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

และคร้ังที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546  จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไวดังตอไปนี้  

 ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้น     

ปริญญาตรี พ.ศ. 2546" 

 ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป 

 ขอ  3 ใหยกเลิก 

3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 

3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2543 

บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใดๆ ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้

แทน 

 ขอ  4 ในขอบังคับนี้  

  "มหาวิทยาลัย" หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  "สภาวิชาการ" หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  "อธิการบดี" หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  "สํานักวิชา" หมายถึง  สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  "คณบดี" หมายถึง  คณบดีสํานักวิชาที่หัวหนาสาขาวิชาสังกัด 

  "คณะกรรมการประจําสํานักวิชา"   หมายถึง คณะกรรมการประจําสํานักวิชาในสํานัก  

                                                                                  วิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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  "หัวหนาสาขาวิชา" หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด  ในกรณีที่นักศึกษายัง 

      ไมสังกัดสาขาวิชาใหหมายถึงหัวหนาสาขาวิชาที่อาจารย   

  ที่ปรึกษาสังกัด   

  "อาจารยที่ปรึกษา" หมายถึง  อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา 

  "รายวิชาเอก" หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 

 ขอ   5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และเปนผูวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจาก 

  การใชขอบังคับนี้ 

 ขอ   6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่

ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

 

หมวด 1 

การรับเขาศกึษา 
 

 ขอ  7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  

7.1 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา        

ตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือ

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลที ่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอ

การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 ขอ  8 วิธีการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามที่สภาวิชาการกําหนด 

 ขอ  9 การขอเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง  อาจขอเขาศึกษาตอเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งได 

9.2 การขอเขาศึกษา ใหยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน กอนเปดภาค

การศึกษาที่จะเขาศึกษา 

9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนยายรายวิชาที่ตองศึกษา

เพิ่มเติม รวมถึงระยะเวลาของการศึกษา ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปน         

ผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

9.4 ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหเทียบโอนรายวิชา สวนผูที่สําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหโอนยายรายวิชา 
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9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนใหนั้นตองเปนรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบไดระดับคะแนน

ตัวอักษรไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา สวนรายวิชาที่โอนยายตองไดรับระดับคะแนนตัวอักษร

ไมต่ํากวา D 

9.6 รายวิชาที่นํามาเทียบโอนหรือโอนยายตองเปนรายวิชาที่อยู ในหลักสูตรที่นักศึกษา         

จบมาแลวไมเกิน 1 ป 

9.7 รายวิชาที่ตองศึกษาเพิ่มเติม ตองไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

 ขอ  10 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  

10.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว 

10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 2 

ระบบการศกึษา 

 

 ขอ   11 ระบบการศึกษา  

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี                

3 ภาคการศึกษา  แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห 

11.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวน    

หนวยกิต 1 หนวยกิตมีหลักเกณฑดังนี้  

11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเทา ที่ใชเวลาไมนอยกวา 12 ชัว่โมง

ตอภาคการศึกษา 

11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝก ที่ใชเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอ    

ภาคการศึกษา 

11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝกงาน  การฝกภาคสนาม หรือ    

การฝกงานวิชาชีพ ที่ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

11.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา  

ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

11.3 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละ         

ภาคการศึกษา 

11.4 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D  และ F  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสม

จากรายวิชานั้นในครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 
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11.5 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D  S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดรายวิชา

ใดมากกวาหนึ่งครั้ง หรือสอบไดรายวิชาใดที่ระบุไววาเทียบเทารายวิชาที่สอบไดมาแลว 

ใหนับจํานวนหนวยกิตสอบไดครั้งสุดทายเพียงคร้ังเดียว 

 

หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ   12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1 นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียน 

12.2  นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะ

ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

12.3  นักศึกษาปจจุบันท่ีมิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 23 และจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

นักศึกษา   มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

12.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อ ไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.5  หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 

หนวยกิต   

   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะจบหลักสูตร หรือ

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนด หรือใน

ภาคการศึกษานั้นหลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนด และจะ

ลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตที ่กําหนดได ก ็ตอเมื ่อจะขอจบการศ ึกษาในภาค

การศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่ําหรือเกินกวาหนวยกิตที่กําหนดขางตน ใหหัวหนา

สาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาก อนการ

ลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

12.6.1 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ําอีก จนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  

12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดๆ ที่ไดรับ D หรือ D+ อีก

เพื่อปรับระดับคะแนนก็ได  
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12.6.3 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชา

เลือกอื่นก็ได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจาก

หัวหนาสาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.6.1, 12.6.2 และ 12.6.3 ใหใชระดับคะแนน

ตัวอักษรที่ไดรับคร้ังสุดทาย สําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

และใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผลการเรียน 

12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค

จะขอรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน  และไดรับอนุมัติ

จากหัวหนาสาขาวิชา   ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู

ได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย

ผูสอน และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะไดรับผลการประเมินเปน

ระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโดย

คําแนะนําของสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีเนื้อหา

และคุณภาพเหมือนหรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา  เพื่อนําจํานวน

หนวยกิต และผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แตจํานวน

หนวยกิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

12.10 การลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  

12.11 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียน ใหเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 ขอ   13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น  ตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกิตเรียน

ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแยงกับเกณฑในขอ 12.5  

13.2 การขอเพิ่มรายวิชา  จะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา  และจะ

สมบูรณก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3 การขอลดรายวิชา จะกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  ทั้งนี้จะไมมี

การบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
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13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน 

10 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผล

การศึกษา 

13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  

13.6 การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอน

รายวิชานั้น 

 ขอ   14 เวลาเรียน 

14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ําซอนกันมิได 

14.2 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา 

หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝกหรือการศึกษาที่เทียบเทาการฝกงาน หรือ

การฝกภาคสนาม จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวได  ในกรณีที่นักศึกษามี

เวลาเรียนนอยกวานี้ อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้นได 

 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศกึษา 

 

 ขอ   15 ระยะเวลาการศึกษา 

  หลักสูตรตางๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ําสุดและสูงสุด ดังนี้ 

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และไมเกิน 12 ภาคการศกึษา

หรือเทียบเทา 

15.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ไมนอยกวา 9 ภาคการศึกษา และไมเกิน 24 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

15.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ไมนอยกวา 12 ภาคการศึกษา และไมเกิน 30 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

15.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ไมนอยกวา 13 ภาคการศึกษา และไมเกิน 36 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

 

หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศกึษา 

 

 ขอ   16 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น

เปนดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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         ระดับคะแนนตัวอักษร      ความหมาย      แตมระดับคะแนน  

  A  ดีเยี่ยม 4.00  

  B+  ดีมาก 3.50  

  B  ด ี 3.00  

  C+  ดีพอใช 2.50  

  C  พอใช 2.00  

  D+  ออน 1.50  

  D  ออนมาก 1.00  

  F  ตก 0  

 ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นขางตนได ใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรตอไปนี้  

         ระดับคะแนนตัวอักษร      ความหมาย  

  I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

  M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

  P การสอนยังไมสิ้นสดุ (In progress) 

  S ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory) 

  ST ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชาทีเ่ทยีบโอน 

   (Satisfactory, transferred credit) 

  U ผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 

  V ผูรวมเรียน (Visitor)  

  W การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

  X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 

16.2  การใหระดับคะแนนตัวอักษร 

16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F ใหใชกับกรณีตอไปนี้  

(1) เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปน    

ลําดับขั้น 

(2) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนยบริการ

การศึกษาไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอนสิ้นสุด 1 สัปดาหแรก

ของภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 16.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปน้ี  

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 14 
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(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับคะแนน 
F ตามขอ 24 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไมไดรับ
แจงจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป  

16.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) นักศึกษาปวย  จนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัตถิกูตองตาม
ขอ 21 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย  และไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา 
(3) นักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ  และอาจารย

ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นวา

สมควรใหชะลอการวัดผลการศึกษา  
16.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แตยังไมสามารถแสดง

หลักฐานที่สมบูรณในการขาดสอบได  

16.2.5 ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานตอเนื่องล้ําเขาไปใน
ภาคการศึกษาถัดไป 

16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใชกับกรณีที่ผลการประเมินเปนที่พอใจหรือไมพอใจ

ตามลําดับในรายวิชาตอไปนี้  
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินเปน S, U  
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.7 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 
16.2.7 ระดับคะแนน ST ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา 
16.2.8 ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผู

รวมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดและอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ  

16.2.9 ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณี 

ตอไปน้ี  
(1) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 13.4  
(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏบิตัถิกูตองตามขอ 21  และ

หัวหนาสาขาวิชาพิจารณารวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเห็น
วาสมควรใหถอนรายวิชานั้น  

(3) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลตามขอ 23.1 

หรือ 23.2  
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(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดวยเหตุผลอื่น
นอกจากท่ีระบุไวในขอ 24 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปลี่ยนจาก I ที่ไดรับตามขอ 16.2.3 (1)  
หรือขอ 16.2.3 (2)  เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้นยังไมสิน้สดุ 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน ตาม

ขอ 12.8 และไดเขาชั้นเรียนเปนเวลาเรียนทั้งสิ้นนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมด หรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวย

ความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

16.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับ  

           รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้นๆ ตามกําหนดเวลา 

 

หมวด 6 

การยายสาขาวชิา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวชิา 

 

ขอ   17การยายสาขาวิชา  

17.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแลว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะของสาขาวิชานั้นแลว 

17.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอยายไมต่ํากวา 2.00 

17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจกําหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

17.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน 

กอนวันสิ้นภาคการศึกษา 

17.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคาํแนะนาํของหวัหนา

สาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 

17.4 ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ที่ยายเขาดวย 

17.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาอีกไมได 

ขอ   18 การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม สวนรายวิชาที่เทียบโอนจะไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษร ST  

18.1 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดําเนินการดังน้ี  
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18.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาที่

ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา 

18.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ยายออกและเปนรายวิชาที่

ตองเรียนในหลักสูตรที่ยายเขา โดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

18.1.3 ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนยายโดยคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา 

18.2 นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนําผลการศึกษาที่

เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้ 

18.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา

แรกที่เขาศึกษา โดยมีสิทธิยื่นไดเพียงครั้งเดียว 

18.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และตอง    

ไมเปนผูที่พนสถานภาพการเปนนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระทําผิดระเบียบ

วินัยนักศึกษา 

18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลกัสตูร

ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นวามีมาตรฐานที่สามารถ

เทียบเคียงไดกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนไดนั้นตองมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคลายคลึง และมี

จํานวนหนวยกิตเทียบเทา หรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

18.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั ้น ตองเปนรายวิชาที่

นักศึกษาสอบไดระดับคะแนนตัวอักษรไมต่ํากวา C  หรือ  S หรือเทียบเทา 

18.2.6 รายวิชาตามขอ 18.2.5 ตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป  นับ

ถึงวันที่นักศึกษายื่นคํารอง และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดตองไมเกิน   

1 ใน 4 ของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 

18.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

18.2.8 นักศึกษาที ่เคยศ ึกษาในสถาบันอ ุดมศึกษาอื ่นใหห ัวหนาสาขาวิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ 

18.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามขอ 

12.9 ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดทายที่

ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเทานั้น 
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หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ   19 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

19.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

19.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน    

แตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตม

ระดับคะแนนท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวม

ของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

19.2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่

ลงทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยเอา

ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับใน

แตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดทายเปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวน

หนวยกิตสะสม 

 

หมวด 8 

การจําแนกสถานภาพนักศกึษา 
 

 ขอ   20 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยใหเริ่มจําแนก

สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

20.2 นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภท ไดแก  

20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

1.80 

20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ไดแก นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ตั้งแต 1.50 ขึ้นไปแตไมถึง 1.80 
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หมวด 9 

การลา  การลงโทษ  และการพนสถานภาพนกัศกึษา 
 

 ขอ   21 การลาปวย 

21.1 การลาปวย คือ การลาของนักศึกษาที่ปวยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขาสอบใน

บางรายวิชาหรือทั้งหมดได 

21.2 การลาปวยตามขอ 21.1  นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน         

1 สัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

 ขอ   22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห  

  นับแตเกิดเหตุ 

 ขอ   23 การลาพักการศึกษา  

23.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยที่ปรึกษาไมชากวาสปัดาห

ที่ 10 ของภาคการศึกษา สําหรับกรณีตอไปนี้  

23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

23.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

23.1.3 มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอย

กวา 1 ภาคการศึกษา  

23.2 นักศึกษาที่ยังไมมีผลการเรียน แตจําเปนตองลาพักการศึกษาใหยื่นคํารองตอหัวหนา

สาขาวิชาผานอาจารยที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่

หัวหนาสาขาวิชาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามขอ 23.1  และ  23.2  ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2  ภาคการศึกษา  

ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม ยกเวน

การลาตามขอ 23.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

23.4 ใหถ ือวาระยะเวลาที ่นักศึกษาได รับอนุมัติใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาของผูนั้น ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 23.1.1 และ 23.1.2  

23.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ยกเวนกรณีที่ได

ชําระคาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา  
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23.6 นักศึกษาที่ประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ  ใหยืน่คาํรองขอกลบั

เขาศึกษาเพื่อขออนุมัติตอหัวหนาสาขาวิชากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเขาศึกษาแลว ใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอน

ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  

 ขอ   24 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด  

24.1 เมื่อนักศึกษากระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให

คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการ

แตงตั้งเปนผูพิจารณา แลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ

ลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษ

ดังตอไปนี้ 

24.1.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาทีก่ระทาํผดิ

ระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นท่ีนักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไว ถาเปน

รายวิชาที่สอบมาแลว ใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง ถาเปนรายวิชาที่ยัง

ไมไดสอบ ก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการสอบตามที่สอบ    

ไดจริง  และใหพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาคการศึกษาเปน   

อยางนอยหรืออาจใหพนสถานภาพนักศึกษาก็ได  

24.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่

กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษา      

ผูนั้นไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถาเปนความผิดอยางอื่นที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ใหลงโทษ

ตามควรแกความผิดนั้น  แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิด

ประเภททุจริต ตามขอ 24.1.1  

24.2 ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอ

มหาวิทยาลัยตามควรแกความผิดนั้น  

24.3 การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุด       

ภาคการศึกษาที่กระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน  ทั้งนี้ใหนับ

ระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาและใหจําแนกสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักดวย 

24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา  จะตองชําระคาธรรมเนียมการรกัษาสถานภาพนกัศกึษา

ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ
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มหาวิทยาลัย  ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคา

หนวยกิตแลว มิฉะน้ันจะพนสถานภาพนักศึกษา 

 ขอ   25 การพนสถานภาพนักศึกษา 

  นอกจากกรณีท่ีระบุไวในขออื่นแลว  นักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณีดังตอไปนี้  

25.1 เมื่อไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 

25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยังไมชําระ

คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พนสถานภาพในกรณีนี้

อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดี 

25.4 เมื่อมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษา และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  

25.5 เมื่อเปนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 

ตอเนื่องกัน 4  ภาคการศึกษา  

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 15 แลวยังไมสําเร็จการศึกษา  

25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิด

ระเบียบการสอบสั่งใหพนสถานภาพนักศึกษา ตามขอ 24 

25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือ

ทําผิดขอบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 

25.9 เมื่อเสียชีวิต 
 

หมวด 10 

การสําเรจ็การศกึษา 
 

 ขอ   26 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา  

26.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

26.1.1 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอสาํเร็จ 

 การศึกษา 

26.1.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    

ไมต่ํากวา 2.00  และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

26.1.3 นักศึกษาที่เขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ตองสอบได

ครบถวนทุกรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาเพิ่มเติม โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลีย่

สะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไมต่ํากวา 2.00  
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26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวาและไมเกินท่ีกําหนดไวในขอ 15 ยกเวนผูที่เขา

ศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ใหระยะเวลาการศึกษาต่ําสุด

เปนไปตามที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดไวในขอ 9.3 

26.2 นักศึกษาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 26.1 จะตองยื่นคํารองแสดงความ

จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  มิฉะนั้น

จะไมได รับการพิจารณาเสนอชื ่อต อสภามหาวิทยาลัยเพื ่ออน ุม ัต ิปริญญาใน       

ภาคการศึกษานั้น  

26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 26.1 แตมิไดยื่นคํารองแสดง       

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตามขอ 26.2 หรือยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาตางๆ เพิ่มเติม สามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไวดวย 

 ขอ   27 การพิจารณาใหปริญญา 

27.1 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสยี และ

ไมมีพันธะหน้ีสินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 

27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปน   

ผูพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาตอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

 ขอ   28 การใหปริญญาเกียรตินิยม  

28.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

28.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร  

28.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

28.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

28.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  

28.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 28.1.1 - 

28.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป  

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ             

เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

28.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ตองไมเปนผูที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) หรือผูที่เขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไมเปนผูที่

เทียบโอนรายวิชา 

 ขอ   29 การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา 

  นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัล จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  
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29.1 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม  

29.2 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม  

29.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สูงสุดในสาขาวิชา จะไดรับรางวัลเข็มทองคํา  

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ   30การใดที่ไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1       

ปการศึกษา 2546 ใหถือวาการดําเนินการนั้นๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม

ขอบังคับนี้ได 

 ขอ   31ใหใชวิธีคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับเดิมสําหรับนักศึกษาที่เขารับ

การศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546 จนถึงภาคการศึกษากอนที่ขอบังคับนี้มี

ผลบังคับใช และใหใชวิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับนี้ตั้งแต    

ภาคการศึกษาที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 

 ขอ   32ในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เขาศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1          

ปการศึกษา 2546 ใหยกเวนไมตองนําเกณฑแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาเอกมา

ประกอบการพิจารณา 

 

  ประกาศ ณ วันที่    10   มิถุนายน   พ.ศ.  2546 

 

 

      ลงนาม      คนึง    ฦๅชยั 

                      (ศาสตราจารย คนงึ  ฦๅไชย) 

              นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
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 ภาคผนวก ค 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                          

วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 
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ขอบังคบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

      วาดวยสหกจิศกึษา พ.ศ. 2554 

       ------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา ใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 

2554 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

 

ขอ  1  ขอบังคับนีเ้รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกจิศกึษา พ.ศ. 2554” 

ขอ  2  ขอบังคับนีใ้หใชบังคับตั้งแตปการศกึษา 2554 เปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลกิ 

 3.1  ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีวาดวยสหกิจศกึษา พ.ศ. 2544 

          3.2  ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2547  

3.3  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2548 บรรดากฎ 

ระเบียบ  ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ  มติหรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

ขอบังคับนี้แทนในกรณีท่ีมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับการใชขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

วินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

ขอ 4   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ีและใหมีอํานาจออกประกาศ  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติตาม  

ขอบังคับ 

ขอ 5   ในขอบังคับนี ้

“มหาวิทยาลัย”          หมายถึง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“สภามหาวิทยาลัย”     หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“อธิการบดี”              หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“สํานักวิชา”              หมายถึง   สํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี           
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“สาขาวิชา”                หมายถึง   สาขาวิชาในสังกดัสํานกัวิชาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

“ศูนย”                      หมายถงึ   ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

“คณบดี”                   หมายถึง   คณบดีสํานกัวิชาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีที่นักศึกษา   

                                             สังกดั 

“หัวหนาสาขาวชิา”       หมายถึง   หัวหนาสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

“คณะกรรมการ”          หมายถึง   คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

                     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

“สหกิจศึกษา”             หมายถึง   การศึกษาที่เนนการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการอยางม ี 

                                            ระบบโดยจัดใหมีการเรยีนในสถานศึกษารวมกับการสงนักศกึษา 

                        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีออกไปปฏิบตัิงานในสถาน 

                                    ประกอบการที่ใหความรวมมือ 

“นักศกึษา”                 หมายถึง   นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

“นักศกึษาสหกิจศึกษา”   หมายถึง   นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีที่ลงทะเบยีนเรียน 

                                            รายวิชาสหกิจศึกษา 

“สถานประกอบการ”     หมายถึง   หนวยงานหรือองคกรที่รับนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

                                            สุรนารี ไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

“หนวยกติ”                 หมายถึง   หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา 

“ภาคการศกึษาสหกิจศึกษา” หมายถึง  ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏบิตัิงานสหกิจศึกษาเปนเวลา   

                                                16 สัปดาหตามชวงเวลาทีค่ณะกรรมการเปนผูกําหนด 

“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายถึง  รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสตูรเพื่อเตรยีมความพรอมใหกับ 

                                                นักศึกษาที่จะไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

“รายวิชาสหกิจศึกษา”         หมายถงึ  รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสตูรสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

                                                 ในการไปปฏิบตัิงาน ณ สถานประกอบการ 

“รายวิชาทดแทนสหกิจศกึษา”หมายถงึ  รายวิชาที่กําหนดในหลักสตูรเพื่อใหนักศึกษาสามารถ 

                                                 ลงทะเบยีนเรียนทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ขอ 6   หนาที่ศูนย 

  ใหศูนยมีหนาที่  ดังนี้ 

6.1  เตรียมความพรอมนกัศึกษา จัดหางาน จัดสงนักศึกษาไปปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ 

ประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศกับสถานประกอบการทีเ่ขารวมสหกิจศึกษา 
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6.2  จัดกิจกรรมเสริมตางๆ  เพื่อใหนักศึกษามีทักษะทางดานพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น 

6.3  ใหคําปรึกษาแกนกัศึกษาเกีย่วกบัการสมคัรงาน การเลอืกสถานประกอบการ และอ่ืนๆ ที่

เกีย่วของกบัสหกิจศกึษา 

ขอ 7   จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาของการศกึษาสหกจิศกึษา 

7.1  การคดิจํานวนหนวยกติการศึกษาของสหกิจศึกษาเทากับ 9 หนวยกติประกอบดวยรายวิชา

เตรยีมสหกิจศึกษาคดิเปน 1 หนวยกติ และรายวิชาสหกิจศกึษาคดิเปน 8 หนวยกติ 

7.2  นักศกึษาสหกิจศึกษาตองปฏิบตังิานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบตัิงานของสถาน

ประกอบการตลอดระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง เวนแตไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ 

7.3  ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตองไมเปนภาคการศกึษาสดุทาย เวนแตมคีวามจําเปนอยางยิ่ง 

7.4  กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยงัไมผานรายวิชาเตรยีมสหกศิกึษา จะตอง

มีจํานวนหนวยกติรวมของรายวชิาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกติ ซึง่เทยีบเทา

จํานวนหนวยกติรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาและรายวิชาสหกิจศึกษา  

7.5  กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะตองมี

จํานวนหนวยกติรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ขอ 8   คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

8.1  สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

8.2  มีระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 2.00 นบัถงึภาคการศึกษาสดุทาย กอนทําการสมคัรงาน  

สหกิจศึกษา 

8.3  ผานเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากําหนด 

8.4  ไมอยูระหวางถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 

8.5  ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาขึ้นไป  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก

สาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษรกอน 

8.6  ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ขอ 9  คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศ 

9.1  มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

9.2  เปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด 
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ขอ 10  หนาที่ของคณาจารยนิเทศ 

  คณาจารยนิเทศทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความกาวหนาการ

ปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ณสถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง

รวมกิจกรรมตามที่ศูนยกําหนดและรวมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

ขอ 11  คุณสมบัติของประธานคณาจารยนิเทศ 

11.1 เปนคณาจารยนิเทศ 

11.2 เปนหัวหนาสาขาวิชาหรืออาจารยทานหนึ่งทานใดในสาขาวิชาที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี 

ขอ 12 หนาทีข่องประธานคณาจารยนิเทศ 

          12.1 ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดหางานที่มีคุณภาพ 

12.2 พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการ 

12.3 ใหคําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบยีนเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา และในสวนที่เกีย่วของกับ

กิจกรรมสหกิจศกึษาทุกๆ ดาน   

12.4 พิจารณาใหความเห็นกรณีนักศกึษาขอเลื่อนการไปปฏบิัตงิานหรือ ขอลาออกจากการเปน

นักศึกษาสหกิจศึกษา 

12.5 พิจารณารวมกับผูอํานวยการศูนยใหความเห็นชอบในการใหนักศกึษาสหกิจศึกษากลับจาก

สถานประกอบการกอนสิ้นสดุการปฏิบตังิาน 

12.6 ประสานงานกิจกรรมที่เกีย่วของกบัรายวชิาสหกิจศกึษาในสาขาวิชาทุกๆ ดานกับศูนย 

 

ขอ 13 การใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

  ใหศูนยดําเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการ รับนักศึกษากลับจากสถาน

ประกอบการกอนที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวไดในกรณีตอไปนี้  

13.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดที่สามารถพิสูจนไดและกอใหเกิดความ

เสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

13.2 สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงานโดยชี้แจง

เหตุผลความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร 

13.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสม ที่อาจจะกอใหเกดิการ

บาดเจ็บ หรือสูญเสีย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

13.4 มีเหตุจําเปนทางดานอื่นๆ ที่ประธานคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารวมกับผูอํานวยการศูนย

เห็นชอบใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการไดกอนระยะเวลาที่กําหนด 
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ขอ 14 ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 

  การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา จะใชผลการ

ประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S (ผลการประเมินเปนที่พอใจ) และ U (ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ) 

โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีหมวดที่ 5 

ขอ 15  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ํา 

  นักศึกษาที่ไดรับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากมีความประสงคจะ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ําอีกจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ขอ 16 การพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 

16.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กําหนดและไดรับการประเมินผล  ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

16.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

16.3 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ 17 ผูมีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาผูมีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

 17.1 ไดรับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 17.2 ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียในระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการ 

ขอ 18 การกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

18.1 การกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

18.2 กรณีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษาจะถือเอาวันที่

นักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ โดยนักศึกษาไดรับการประเมินผลผาน  เปนวันที่นักศึกษา

สําเร็จการศึกษา 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 19 การใดที่ไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษากอนที่ขอบังคับน้ีประกาศใชใหถอืวาการ

ดําเนินการนั้นๆ สิ้นสุดมิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
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ขอ 20  สําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตามหลักสูตรกอนที่ขอบังคับนี้จะประกาศใชใหจํานวน    

หนวยกิตการศึกษาเปนไปตามที่หลักสูตรของแตละสาขาวิชากําหนด      

ประกาศ  ณ วันที ่  18   มีนาคม  พ.ศ.  2554 

 

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
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ภาคผนวก ง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           38    หนวยกิต 

 กลุมวิชาแกนศกึษาทัว่ไป           12    หนวยกิต 

 

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ                3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ความรูเบื้องตนและองคประกอบของคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน    

การใชงานโปรแกรมประยุกตพื้นฐาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใชบริการสารสนเทศเพื่อการคนควา การเขียนรายงาน  

การอางและการเขียนรายการอางอิง 

202107 Use of Computer and Information                       3(2-2-5) 

Prerequisite : none 

 Introduction to computer and computer organization, operating systems and utility 

programs, application software, computer network systems and internet, computer system 

security and related legal issues, information and organization systems, information services 

for searching, report writing, citations and reference writing. 

 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา                                3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 กระบวนการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพื่อการวิเคราะหการอางเหตผุล 

ความสมบูรณของการอางเหตุผล แนวคิดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันของมนุษย 

202211 Thinking for Development                                                                 3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

Process of logical-analytical thinking, deductive and inductive logic for argument 

analysis, soundness of argument, conceptions in sufficiency economics for sustainable 

development, religions and ethics for development in quality of living. 
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202212 มนุษยกับวัฒนธรรม                              3(3-0-6) 

วิชาบังคับกน : ไมม ี

สังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใชในการอธิบายปรากฏการณตาง  ๆที่

เกิดขึ้นในสังคม ความเปนมนุษยและการอยูรวมกันของมนุษยในระบบพหุวัฒนธรรม ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญากับคนยุคใหม 

202212  Man and Culture       3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

 Social and cultural body of knowledge, evolution of arts and civilization and their 

social phenomena, being human and human community in a system of plural cultures, 

significance of arts/culture and wisdom for new generations. 

 

202213 โลกาภิวัตน                 3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศกอนและหลังปรากฏการณโลกาภิวัตน

ทั้งดานความเปนรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศทั้งระดับโลกและระดับ

ภูมิภาค เศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ กลุมประเทศเศรษฐกิจกลุมใหม 

และบรรษัทขามชาติ การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน 

ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสูโลกาภิวัตนในศตวรรษที่ 21 

202213 Globalization        3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

  Comparative studies on international relations both before and after the advent of 

globalization in terms of state/country status, international laws, international organizations 

both at the regional and global levels, international economics under the influence of 

powerful countries, emerging economic countries and multinational enterprises, 

development and its impact, civil society and globalization trends, as well as changing 

trends towards globalization in the 21st century. 
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กลุมวชิาภาษาตางประเทศ          15   หนวยกิต 

 

203101 ภาษาอังกฤษ 1                      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 พัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและในชั้น

เรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเนนหัวขอเรื่องที่นักศึกษาสนใจ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ 

โดยใหการฟง การพูดเปนความสําคัญลําดับแรก เพิ่มพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา 

สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชขอมูลจากแหลงตางๆ 

203101  English I                                        3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

 Developing students’ ability for effective communication in social and academic 

settings, course content reflecting students’ interests using integrated skills with primary 

emphasis on listening and speaking, improving communication and language learning strategies, 

and introducing autonomous learning using various resources. 

 

203102 ภาษาอังกฤษ 2                      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  203101 ภาษาองักฤษ 1 

 เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีในการ

เรียนรูภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและสงเสริมใหทํากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ เนนเนื้อหาในหัวขอเรื่อง 

และประเด็นรวมสมัยกึ่งวิชาการจากแหลงขอมูลตางๆ โดยไมมีการดัดแปลงภาษา เชน หนังสือพิมพ บทความ

ในนิตยสาร และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

203102 English II                                        3(3-0-6) 

Prerequisite : 203101 English I 

 Enhancing students’ proficiency in social communication, developing students’ 

ability to accomplish learning tasks, using integrated skills and task-based learning with 

emphasis on contemporary themes and current issues, reading semi-academic texts from a 

variety of authentic sources such as newspapers, magazines and online resources. 
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203203 ภาษาอังกฤษ 3                      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  203102 ภาษาองักฤษ 2 

 พัฒนาการใชภาษาเชิงวิชาการเนนเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบูรณาการ

ทักษะทางดานภาษา โดยเนนการอานใหมีประสบการณตรงในการใชภาษา โดยอาศัยสื่อนานาชนิด เชน สื่อ

สิ่งพิมพ  สื่อโสตทัศน และสื่อจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

203203 English III                               3(3-0-6) 

Prerequisite : 203102 English II 

 Course content dealing with science and technology for effective communication in 

an academic field of study, text-based activities involving integrated language skills with an 

emphasis on reading, exposure to both authentic and semi-authentic materials from both 

printed and audiovisual materials, as well as online resources. 

 

203204 ภาษาอังกฤษ 4                      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  203203 ภาษาองักฤษ 3 

 พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตอจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ใชเนื้อหาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ทํากิจกรรมที่ผูเรียนตองบูรณาการทักษะทางดานภาษา เนนทักษะการเขียนโดยใชแหลงขอมูลจาก

เนื้อหาที่อาน  จัดประสบการณตรงในการใชภาษา โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออื่นๆ รวมทั้ง

แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

203204 English IV                                        3(3-0-6) 

Prerequisite : 203203 English III 

 Further enhancement of student’s language learning skills and ability in science and 

technology content developed from English III; exposure to authentic language in science 

and technology from both printed and audiovisual materials, as well as on-line resources; 

focus on text-based tasks involving integrated skills with the emphasis on writing. 
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203305 ภาษาอังกฤษ 5                      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  203204 ภาษาองักฤษ 4 

 ฝกใชภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติสวนตัวโดยยอ  

การสัมภาษณ การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสารที่เกี่ยวของ ฝกทักษะการสื่อสารในสถานที่ทํางาน การ

พูดสนทนาเกี่ยวกับงานในหนาที่    การโตตอบเอกสาร การรายงานการประชุม การอภิปราย การกลาวสุนทร

พจนอยางไมเปนทางการในบางโอกาส 

203305 English V                                        3(3-0-6) 

Prerequisite : 203204 English IV  

 English needed for employment preparation, effective communication skills in the 

workplace, and career advancement, covering topics such as job search, resumes, 

employment letters and documents, job interviews, academic applications, some essential 

correspondence, reports, meetings, discussion, and short informal occasional speeches. 

 

กลุมวชิาศึกษาทัว่ไป ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     9   หนวยกิต 

 

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                             3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  การประยุกตคณิตศาสตรพื้นฐานในปญหาชีวิตประจําวัน  โดยศึกษาปญหาท่ีเกีย่วกบักราฟ พื้นท่ี 

และปริมาตร ปญหาการเงิน  เชน การคํานวณดอกเบีย้ เงินป และภาษ ีปญหาการจัดสรรทรัพยากร เชน การ

หาจุดคุมทุน การหาคาเหมาะที่สดุโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ และปญหาอื่นๆ ที่นาสนใจ 

103113 Mathematics in Daily Life                                      3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

 Applications of basic mathematics in daily life problems such as problems related 

to graphs,  area  and volume,  financial problems such as computing interests, annuities and 

taxes, resource allocation problems such as break-even point,  finding the  optimal value by 

graph and the simplex method, and other problems of interest. 
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104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                                  3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 วิวัฒนาการของมนุษย ประชากรมนุษยและพลวัตประชากร สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง

ชีวภาพของมนุษยปจจุบันและการอยูรอดของมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ ปญหาสิ่งแวดลอม 

การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอม      การจัดการทรัพยากรมนุษย การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

104113 Man and Environment                                         3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

 Evolution of man, human populations and dynamics, physical and biological 

environments of human  populations, present and  future design for survival, natural 

resources and conservation, environmental problems, environmental planning and 

management, human resource management, ecotourism for sustainable development. 

 

105113 มนุษยกับเทคโนโลยี                                             3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร สสารและพลังงาน ความสําคัญของแหลงพลังงานและ

วิกฤตการณพลังงาน อะตอม นิวเคลียร และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหลงน้ํา การขุดเจาะหาแกสและ

น้ํามัน มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผานดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจําวัน เคมีกับ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ผลกระทบของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย 

105113 Man and Technology                                                     3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

 History, concepts and principles of physical science, energy and matter, importance 

of energy resources and energy crisis, atom, nuclear and nanotechnology, water 

management, gas and oil drilling, air pollution, satellite communication, geo-informatics and 

development,  chemistry in everyday life, chemistry and advancement of science, impacts 

of science and technology  on environment, economics, society and future of mankind. 
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กลุมวชิาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร สหศาสตร   2  หนวยกิต 

 

114100 กีฬาและนันทนาการ                     2(1-2-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ความรูเบื้องตนและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา  วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา 

หลักการออกกําลังกายที่ถูกตอง การเปนผูนําทางกีฬาและนันทนาการ     การฝกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะ

กีฬา เชน กีฬาประเภททีม กีฬาแร็กเก็ต กีฬาทางน้ํา กีฬาลีลาศ ศิลปปองกันตัว (มวยไทย) วิ่งเพื่อสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย 

114100 Sport and Recreation                             2(1-2-4) 

Prerequisite : none 

   Introduction and definition of sport and recreation, rules, culture social sports, 

principle for exercise, leadership of sport and recreation, skill of sports e.g. team sports, 

racket sports, aquatic sports, dance sports, Muay Thai, Jogging and Physical  Fitness. 

 

202111 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร       2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ไวยากรณไทย ทกัษะการใชภาษาไทยทั้งในดานการพดู การฟง การอาน และการเขยีน การเรียบ

เรียงภาษาไทยเพื่อการตดิตอสื่อสารและนําเสนองาน 

202111 Thai for Communication       2(2-0-4) 

Prerequisite : none 

 The Thai grammar, skill of using Thai in speaking, listening, reading, and writing, 

composition in Thai for communication and work presentation. 
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202241 กฎหมายในชวีิตประจําวัน                     2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 หลักการของกฎหมาย ลําดับศกัดิ์ของกฎหมาย กฎหมายเกีย่วกับทะเบยีนราษฎร กฎหมายที่เปน

ประโยชนในชีวิตประจําวัน ไดแก กฎหมายเกีย่วกับบคุคล ทรัพยสิน นติิกรรมและสญัญา สัญญากูยืม สัญญา

จางแรงงาน สัญญาจางทําของ สญัญาซื้อขาย สัญญาเชาทรพัย สัญญาเชาซื้อ สัญญาค้ําประกัน สญัญาจํานอง 

กฎหมายพื้นฐานเกีย่วกับครอบครัวและมรดก กฎหมายทีค่วรรูเกี่ยวกบัการคุมครองผูบริโภค และกฎหมาย

พื้นฐานเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา 

202241 Law in Daily Life                                        2(2-0-4) 

Prerequisite : none 

 Basic principle of law, hierachy of law, population registry law, useful law in daily life 

e.g., law concerning person, property, legal act and contract, loan agreement, service 

contract, made-to-order contract, contract of sale, property rental contract, hire-purchase 

contract, suretyship agreement, mortgage contract, basic law of family and inheritance, 

consumer protection law, and basic law of intellectual property. 

 

202261 ศาสนากับการดําเนินชวีิต                       2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 หลักคําสอนของศาสนาตางๆ ในการดําเนินชีวิตของมนษุย ทัง้ในชีวติสวนตัว การทํางาน และการอยู

รวมกับผูอื่นในสังคม 

202261 Religion for Life                             2(2-0-4) 

Prerequisite : none  

 Teachings from various religions on human living between private and work life, as 

well as living with others in society. 

 

202262 พุทธธรรม                 2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  หลกัธรรมตางๆ ที่สําคัญของพุทธศาสนาทั้งจากนิกายเถรวาทและมหายานเพื่อความเขาใจโลก ชีวิต 

และแนวทางทีถู่กตอง เชน มงคล 38 ประการ อริยสัจจ ปฏจิจสมุปบาท กฎแหงกรรม ไตรสิกขา ทางสายกลาง 

ความวาง และความหลดุพน 
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202262 Buddhadhamma                        2(2-0-4) 

Prerequisite : none 

 Essential dhammas from Theravada and Mahayana Buddhism for understanding the 

world, life, and the right path, e.g. the Highest Blessings, the Noble Truth, Dependent 

Origination, Law of Karma, Threefold Training, the Middle Way, Emptiness, and Emancipation. 

 

202291 การจัดการสมัยใหม                     2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 องคประกอบ ความสําคัญและพฤติกรรมขององคการ แนวโนมและผลกระทบของสภาพแวดลอม

ภายนอก แนวโนมขององคการสมัยใหม ขั้นตอนและกระบวนการจัดการภายในองคการอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การวางแผน การแกปญหาและการตัดสินใจ การจัดองคการ การนําและภาวะผูนํา และการควบคุม 

202291 Modern Management                    2(2-0-4) 

Prerequisite : none 

 Components, importance and behavior of organization, external environment trends 

and effects, trends of modern organizations, process of organizational management for 

effectiveness and efficiency, planning, problem solving and decision making, organizing, leading, 

leadership and control. 

 

202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี                    2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 การศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะหและศึกษาความเปนไป

ไดของโครงการในดานตางๆ รวมถึงการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย ไดแก การสรางความคิด (Idea Grooming) 

ทางธุรกิจและสรางมูลคาเพิ่มของแนวคิด/ผลิตภัณฑ ดานการวิจัย/พัฒนาและนําผลิตภัณฑไปสูเชิงพาณิชย 

ดานการตลาด ดานการจัดโครงสรางองคการ ดานการผลิต ดานการเงินและภาษีอากร เพื่อใหสามารถเร่ิมตน

ธุรกิจและสามารถพัฒนาเปนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอยางยั่งยืน   
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202292 Technopreneur                                      2(2-0-4) 

Prerequisite : none 

 The study of  entrepreneurship and technology business, analysis and feasibility 

studies of projects including simple business plan development e.g., business idea grooming 

for concept/product value creation, research and development of  product for 

commercialization, marketing analysis, organization analysis and management, production 

analysis, financial and tax analysis, business start-up and the development of technopreneur 

for sustainable growth. 

 

202324 ไทยศกึษาเชิงพหวุัฒนธรรม                       2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 การจัดการองคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณใน

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสําคัญของพหุปญญาชาวบาน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน

กระแสโลก 

202324 Pluri-Cultural Thai Studies                                                                 2(2-0-4) 

Prerequisite : none 

  Knowledge management and understanding of the system of Thai society and 

culture, plurality in Thai economic and political development, significance of plural folk 

wisdom, concept of sufficiency economy in worldwide. 

 

202354 ปรชัญาวาดวยการศึกษาและการทํางาน                2(2-0-4) 

  (Philosophy of Education and Working) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 มุมมองแบบปรัชญาที่มตีอการศึกษาและการทํางาน ความหมายของงานและการทํางาน การทํางาน

ในฐานะเปาหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศกึษากับการเรียนรูงานแบบปฏิบตัิจริง 

การศึกษากับการสรางโอกาสในการประกอบอาชพี การทํางานกับการมีชีวิตทีด่ ีจริยธรรมในการทํางาน 
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202354 Philosophy of Education and Working                2(2-0-4) 

Prerequisite : none 

 Philosophical perspectives on education and working, meaning of work and working, 

working as the end of education, the nature of study in educational institutions and  work-

learning from actual performance, education and further opportunity in occupation, working 

and well-being, working ethics. 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ           123    หนวยกิต 

 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร      45    หนวยกิต 

 

101301 เสวนาวิทยาศาสตร                                                                                1(1-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  เปนการเรียนรูรวมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรจากทุกสาขาผานประสบการณใน

ลักษณะของสหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะไดทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหนา และไดเขาถึงความรูใน

หลากหลายสาขาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากการบรรยายและสัมมนาโดยนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียง

และการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัยและศูนยวิจัยตางๆ ทั้งนี้ประสบการณเหลานี้จะชวยเพิ่มมุมมองดานสห

วิทยาการใหกับนักศึกษาและชวยใหนักศึกษาเห็นถึงทิศทางที่ตนเองจะทุมเทใหในอนาคต นักศกึษาจะไดฝกฝน

กระบวนการคิดและการสื่อสารผานการเยี่ยมชม การอภิปรายรวมกัน และการบันทึกของนักศึกษาแตละคน  

101301 Science Colloquium                                                                          1(1-0-6) 

Prerequisite : none 

  This Science Colloquim brings together students from all science undergraduate 

programs in a series of interdisciplinary learning experiences. The students will obtain an, 

overview on frontier scientific researches and get more exposure and knowledge from 

researched in various fields of science and technology through lectures and seminars by 

distinguished scientists, and visits to various research laboratories and centers. This 

experiences are designed to enhance the interdisciplinary perspective of the students and to 

help the students find out which direction he/she can devote to. Critical thinking and 

communication skills will be practiced through field trips, discussion, and a journal to be 

maintained by each student. 
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101302 แนวหนาของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                                        3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  เปนการเรียนรูรวมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรจากทุกสาขาในลักษณะของ          

สหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะไดทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหนา และไดเขาถึงความรูในหลากหลาย

สาขาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับแนวหนาจากการบรรยายโดยอาจารยและนักวิทยาศาสตรที่มี

ชื่อเสียงจากสาขาวิชาคณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี และชีววิทยา ตัวอยางหัวขอการบรรยายดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกาวหนาที่กําลังไดรับความสนใจมากที่สุดในปจจุบัน เชน นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน

ทดแทน และเทคโนโลยีอวกาศ เปนตน  หัวขอบรรยายเหลานี้เปนสหวิทยาการ สามารถชวยเพิ่มความรูและ

มุมมองดานสหวิทยาการใหกับนักศึกษา และชวยใหนักศึกษาเห็นถึงทิศทางที่ตนเองจะทุมเทใหงานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต  

101302 Frontiers of Science and Technology                                                     3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

 This Frontiers in Science and technology course brings together students from all 

science undergraduate programs in a series of interdisciplinary learning experiences. The 

students will obtain an overview on frontier scientific researches and get more exposure and 

knowledge from fronteirs researches in various field of science and technology by 

distinguished lecturers and scientists from the Schools of Mathematics, Physics, Chemistry, 

and Biology. Good examples of focus topics in Frontiers in Science and Technology are 

Nanoscience and Nanotechnology, Renewable Energy, and Space Technology. All these 

topics are interdiscipilinary and can enhance in interdisciplinary perspective of the students 

and help a student find out which direction he/she can devote to advanced science and 

technology in future. 

  

102111 เคมีพื้นฐาน 1                   4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

 ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิ เล็กตรอนของอะตอม สมบัติ ของธาตุ ตามตารางธาตุ                  

ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี      

สมบัติทั่วไปของกรดและเบส จลนพลศาสตรเคมี 
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102111 Fundamental Chemistry I        4(4-0-8) 

Prerequisite : none  

  Atomic theory and electronic structure of atoms, periodic properties of atoms, 

representative elements and transition metals, chemical bonding, stoichiometry, gases, 

liquids, solids, chemical equilibrium, general properties of acids and bases, chemical kinetics. 

 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1  1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคูกนั 

 การทดลองในหองปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทําปฏิบัติการเคมี สมบัติของแกส 

สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนพลศาสตรเคมี และปฏิกิริยาเคมี

แบบตางๆ 

102112 Fundamental Chemistry Laboratory I                                                     1(0-3-0) 

Prerequisite : 102111 Fundamental Chemistry I or study concurrently  

  Experimental works in the laboratory which include the basic techniques in 

experimental chemistry, properties of gases and liquids, metallic models, chemical 

equilibruim, acid-base titrations, chemical kinetics and various types of chemical  reactions. 

 

102113 เคมีพ้ืนฐาน 2                      4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 

 สมดุลของกรด–เบส เทอรโมไดนามิกสและการประยุกตทางเคมี  เคมีไฟฟา  เซลลเคมีไฟฟาชนิด

ตางๆ  โลหะแทรนซิชันและสารประกอบโคออรดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน  เคมีนิวเคลียร  เคมีอินทรียและ

ชีวเคมีเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม 

102113 Fundamental Chemistry II                    4(4-0-8) 

Prerequisite : 102111 Fundamental Chemistry I 

 Acid-base equilibria, thermodynamics and applications in chemistry, 

electrochemistry, electrochemical cells, transition metals and coordination compounds, 

nuclear chemistry, organic chemistry and introductory biochemistry, environmental 

chemistry. 
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102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2                     1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2 หรือเรียนควบคูกัน 

           การทดลองในหองปฏิบัติการที่มีการศึกษา การหาคาคงที่การแตกตัวของกรดออนและเบสออน     

อุณหเคมี  เคมีเทคนิคในการทําภาพพิมพเขียว  เคมีไฟฟา  สารประกอบโคออรดิเนชัน  ปฏิกิริยาของ

สารประกอบไฮโดรคารบอน  การทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิต และเคมีสิ่งแวดลอม 

102114 Fundamental Chemistry Laboratory II                                                 1(0-3-0) 

Prerequisite : 102113 Fundamental Chemistry II or study concurrently  

Laboratory works which include the studies of acid and base ionization constants of 

weak acids and bases, thermochemistry, chemical method of producing blueprints objects, 

electrochemistry, coordination compounds, hydrocarbon reactions, tests of compounds 

from living organisms, environmental chemistry. 

 

103101 แคลคลูัส 1     4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ลิมิต  ความตอเนื่อง  อนุพันธ  การประยุกตของอนุพันธ  ฟงกชันผกผัน  อินทิกรัลจํากัดเขต  และ

ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 

103101  Calculus I                                                                                        4(4-0-8) 

Prerequisite : none  

 Limits, continuity, the derivative, applications of the derivative, inverse functions, the 

definite integral and the fundamental theorem of calculus. 

 

103102 แคลคลูัส 2  4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 103101 แคลคูลัส 1 

  เทคนิคการอินทิเกรต (ฟงกชันตัวแปรเดียว)  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  ลําดับและอนุกรม  เวกเตอร

และเรขาคณิต  ฟงกชันคาเวกเตอร  ฟงกชันหลายตัวแปร 

103102 Calculus II                                                                                            4(4-0-8) 

Prerequisite : 103101 Calculus I 

  Techniques of integration (of functions of a single variable), numerical integration, 

sequences and series, vectors and geometry, vector valued functions, functions of several 

variables. 
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103141 วิธีเชิงสถิติ                                        3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 103102 แคลคูลัส 2 

  แนวคิดหลักและวิธีเชิงสถิติ  การวัดแนวโนมสูสวนกลางและการแปรผัน ทฤษฎีเบื้องตนของ       

ความนาจะเปน  การแจกแจงของตัวแปรสุมวิยุตที่สําคัญ การแจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอยาง     

การประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การทดสอบดวยไคกําลังสอง 

การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางสถิติ 

103141 Statistical Methods                                                3(3-0-6) 

Prerequisite : 103102 Calculus II 

         Fundamental concepts and statistical methods, measures of central tendency and 

variation, basic probability theory, distribution of some important discrete random variables, 

normal distribution, sampling theory, estimation, hypothesis test, regression and correlation 

analyses, chi-square test, using statistical software.  

 

104101 หลกัชวีวทิยา 1                                        4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  หลักเกณฑทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสรางของสิง่มชีวิีต พลงังานกบัชีวิต หลักการถายทอด

กรรมพันธุ วิวัฒนาการ โครงสรางระบบนิเวศ พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวติ เทคโนโลยชีีวภาพ 

104101 Principles of Biology I                                      4(4-0-8) 

Prerequisite : none 

  Biological concepts, organization of life, energy and life, principles of heredity, 

evolution, structure of ecosystems, behavior and adaptation of life, biotechnology. 

 

104102 ปฏิบัติการหลกัชวีวิทยา 1                             1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 104101 หลักชีววิทยา 1 หรือเรียนควบคูกัน 

  การทดลองตางๆ ทางชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบความรูในวิชาหลักชีววิทยา 

104102 Principles of Biology Laboratory I                                     1(0-3-0) 

Prerequisite : 104101 Principles of Biology I or study concurrently 

 Biological experiments which related to principles of biology course. 
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104108 หลกัชวีวทิยา 2                               4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 104101 หลักชีววิทยา และ 104102 ปฏิบัตกิารหลกัชีววิทยา 

    อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟงไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว การจัด

ระเบียบโครงสรางและหนาที่ของเนื้อเยื่อพืชและสัตว ระบบอวัยวะ ระบบภูมิคุมกัน การรักษาสมดุล          

การเจริญเติบโต 

104108 Principles of Biology II                             4(4-0-8) 

Prerequisite : 104101 Principles of Biology I 

  The classification of organisms, virus, monera, protista, fungi, plant kingdom, animal 

kingdom, organization and function of plant and animal tissues, organ system, immune 

system, homeostasis, reproduction and animal development. 

 

104109 ปฏิบัติการหลกัชวีวิทยา 2                             1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 104108 หลกัชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคูกัน 

  การทดลองตางๆ ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ เพื่อเสริมและประกอบความรูในวิชาหลักชีววิทยา 2 

104109 Principles of Biology Laboratory II                                              1(0-3-0) 

Prerequisite : 104108 Principles of Biology II or study concurrently 

  Systematic, and animal experiments which related to principles of biology II course. 

 

105101 ฟสิกส 1                                                                                     4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  การเคลื่อนที่แบบเชิงเสนและแบบหมุน  การอนุรักษโมเมนตัม  โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน            

ความยืดหยุน  การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารมอนิก  การแกวงกวัดแบบหนวงและเรโซแนนซ  การแผของคลื่น  

คลื่นเสียง  การไหลของของไหล  ความรอนและอุณหพลศาสตร  ทฤษฎีจลนของแกส 

105101 Physics I                                                                                    4(4-0-8) 

Prerequisites : none  

  Linear motion, circular motion, conservations of momentum, angular momentum, 

energy, elasticity, simple harmonic motion, damped oscillation and resonance, wave 

propagation, sound wave, fluid dynamics, heat and thermodynamics, kinetic theory of gases 
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105102 ฟสิกส 2                                                                   4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1  

  สนามไฟฟาและศกัยไฟฟา  กระแสและความตานทาน  สนามแมเหล็กและการเหนีย่วนํา  สภาพนํา

ยิ่งยวด  คลื่นแสง  ทอนําคลื่นไมโครเวฟ  เสนใยนําแสงและการใชการสื่อสาร  อะตอม  โมเลกลุ  นิวเคลยีส  

ควารก  เลปตอน  และทฤษฎีบิกแบง 

105102 Physics II                                                                   4(4-0-8) 

Prerequisites : 105101 Physics I  

 Electric field and potential, electrical current and resistance, magnetic field and 

induction, superconductivity, light wave, waveguide for microwave, optical fiber and fiber-

optic communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and the big-bang theory.   

 

105191 ปฏิบัติการฟสกิส 1 1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกัน 

   การทดลองตางๆ ทางฟสิกสที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกส 1  และเพื่อประสบการณดานการ

ทดลอง  จะตองทําการทดลองทางดานกลศาสตร  คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 

105191 Physics Laboratory I                                                                           1(0-3-0) 

Prerequisites : 105101 Physics I or study concurrently 

 Experiments in physics which relate to topics in Physics I. To gain experience in 

experimental physics, students must perform 8 experiments in topics of mechanics, wave 

and fluid dynamics. 
 

105192 ปฏิบัติการฟสกิส 2 1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน :  105191 ปฏิบตัิการฟสิกส 1 และ 105102 ฟสิกส 2 หรือผานการเรยีน 105191 

ปฏบิตัิการฟสิกส 1 มาแลวและเรียนควบคูกันกบั 105102 ฟสิกส 2  

   เชนเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟสิกส 1  แตทดลองในเรื่อง  แสง  อิเล็กทรอนิกส  ปรากฏการณโฟโต     

อิเล็กตริก  และกัมมันตภาพรังสี 
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105192 Physics Laboratory II 1(0-3-0) 

Prerequisites : 105191 Physics Laboratory I  and 105102 Physics II  or 105191 Physics I  and 

study concurrently 105102 Physics II  

 Experiments in physics which relate to topics in Physics II. To gain experience in 

experimental physics, students must perform experiments in topics of optics, electronic 

circuits, photoelectric effect, and radioactivity.  
 

กลุมวชิาบังคับทางสาขาวิชาเคมี   69    หนวยกิต 

 

102117 ความปลอดภัยในหองปฏบิัตกิาร                                                                1(1-0-2) 

วิชาบังคับกอน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 

 ขอปฏิบัติทั่ วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ อุปกรณเพื่อความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ ความเปนพิษของสารเคมี เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี การทิ้งของเสียเคมี และ

การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเมื่อสารเคมีหกหลน 

102117 Laboratory Safety                                                                             1(1-0-2) 

Prerequisites : 102111 Fundamental Chemistry I 

 General laboratory safety rules, laboratory safety equipment, toxicity of chemicals, 

material safety data sheet, disposal of chemical wastes and safety praticice for chemical 

spill. 

 

102210 เคมีอนินทรีย 1                                                                            4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2 

  แนวคิดเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุล ทฤษฎีพันธะ ไดแก ทฤษฎีเวเลนซบอนดและทฤษฎีออรบทิลัเชงิ

โมเลกุล ทฤษฎีกลุมและสมมาตรเชิงโมเลกุลเบื้องตน โครงสรางและสมบัติของของแข็งที่เปนโลหะและ

สารประกอบไอออนิก กรดและเบสในสารละลายน้ํา ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีของสารประกอบอนินทรียใน       

ตัวทําละลายที่ไมใชน้ํา 
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102210 Inorganic Chemistry I                                                                 4(4-0-8) 

Prerequisites : 102113 Fundamental Chemistry II 

   Concepts of atoms, and molecules;bonding theories including valence bond and 

molecular orbital theory; introduction to group theory and molecular symmetry; structure 

and properties of metallic and ionic solids; acid and base in aqueous solution; oxidation and 

reduction; and chemistry of inorganic compounds in non-aqueous media.  

 

102211 เคมีอนินทรีย 2                                                                               4(4-0-8)         

วิชาบังคับกอน : 102210 เคมีอนินทรีย 1                                                                                               

  เคมีโคออรดิเนชัน ประกอบดวยการเรียกชื่อลิแกนด สารเชิงซอนและไอโซเมอร รูปรางของ

สารประกอบ ทฤษฎีพันธะ ไดแก ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด การสังเคราะหและกลไกของปฏิกิริยา 

สัญญลักษณของเทอม สเปกตราเชิงอิเล็กตรอนและสมบัติแมเหล็กของสารประกอบโคออรดิเนชัน 

102211 Inorganic Chemistry II                                                                 4(4-0-8)        

Prerequisite : 102210 Inorganic Chemistry I 

   Coordination chemistry including nomenclature of ligands, complexes and isomers; 

shape of the compounds; bonding theories, e.g., crystal field and ligand field theory; 

synthesis and reaction mechanism; term symbol and electronic spectra and magnetic 

properties of coordination compounds. 

 

102212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย                                                                  1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 102210 เคมีอนินทรีย 1 และ 102211 เคมีอนินทรีย 2 หรือเรียนควบคูกันกับ 102211    

เคมีอนินทรีย 2 

   เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอทฤษฎีในวิชาเคมีอนินทรีย 1 และ 2 เชน โครงสรางของของแข็ง              

การสังเคราะหและการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอนินทรีย สารเชิงซอน สารประกอบ      

โลหอินทรีย และหัวขออื่นๆ 
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102212 Inorganic Chemistry Laboratory                                                         1(0-3-0) 

Prerequisite : 102210 Inorganic Chemistry I  and 102211 Inorganic Chemistry II  or study 

concurrently 102211 Inorganic Chemistry II   

  Topics related to those in Inorganic Chemistry I and II such as structure of solid; 

synthesis and studies of physical properties of inorganic compounds; complexes; 

organometallic compounds and others. 

 

102310 เคมีอนินทรียขั้นสูง                                                                   4(4-0-8)     

วิชาบังคับกอน : 102211 เคมีอนินทรีย 2 

  การสังเคราะห การวิเคราะหลักษณะและการศึกษาสมบัติของสารประกอบอนินทรียใหมๆ          

การตกผลึกและการวิเคราะหโครงสรางของสารเชิงซอน ปฏิกิริยาของสารเชิงซอน การเรงปฏิกิริยาแบบ     

เอกพันธุของสารเชิงซอน 

102310 Advanced Inorganic Chemistry                                                           4(4-0-8)     

Prerequisite : 102211 Inorganic Chemistry II 

  Synthesis, characterization and studies of properties of new inorganic compounds; 

crystallization and structural determination of complexes; reactions of complexes; 

homogeneous catalysis of complexes.  

 

102220 เคมีอินทรีย 1                                  4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2 

   ทฤษฎีพันธะ หมูฟงกชัน ไอโซเมอริซึม สเตอริโอเคมี การวิเคราะหคอนฟอรเมชัน การเรียกชื่อ

สารประกอบอินทรีย เคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเทอร และเอมีน 

ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาการแทนที่ การเติม และการขจัด ในเบื้องตน 

102220 Organic Chemistry I                     4(4-0-8) 

Prerequisite : 102113 Fundamental Chemistry II  

  Bonding theory, functional groups, isomerism, stereochemistry, conformational 

analysis, nomenclature of organic compounds. Chemistry of hydrocarbons, alkyl halides, 

alcohols, ethers, and amines. Introduction to substitution, addition, and elimination reactions 

and mechanisms.  
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102221 ปฏิบัติการเคมอีินทรีย 1                                              1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 102220 เคมีอินทรยี 1 หรือเรียนควบคูกนั 

  เทคนิคปฏิบตัิการทางเคมีอินทรียเบื้องตน ไดแก การแยก การทําสารใหบริสุทธิ์ การระบุสารอินทรีย

โดยเทคนคิทางเคมีและกายภาพ 

102221 Organic Chemistry Laboratory I                          1(0-3-0) 

Prerequisite : 102220 Organic Chemistry I or study concurrently 

  Introduction to organic laboratory techniques: separation, purification, identification 

of organic compounds by chemical and physical techniques.  

 

102222 เคมีอินทรีย 2                      4(4-0-8)

วิชาบังคับกอน : 102220 เคมีอินทรยี 1 

  วิชาตอเนื่องจากเคมีอินทรีย 1 (102220) เคมีของหมูคารบอนิล หลักการเบื้องตนของการวิเคราะห

แบบยอนกลับสําหรับออกแบบการสังเคราะหสารอินทรีย เคมีของโมเลกุลที่มีความสําคัญทางชีวภาพ ไดแก 

คารโบไฮเดรต โปรตีน กรดไขมัน กรดนิวคลิอิก สารผลิตภัณฑธรรมชาติ การประยุกตใชเคมีอินทรียในทาง

การแพทยและอุตสาหกรรม 

102222 Organic Chemistry II                                                                          4(4-0-8) 

Prerequisite : 102220 Organic Chemistry I 

 Continuation of Organic Chemistry I (102220). Chemistry of the carbonyl group. 

Introduction to the concept of retrosynthetic analysis for designing organic syntheses. 

Chemistry of biologically important molecules: carbohydrates, proteins, fatty acids, nucleic 

acids, natural products. Applications of organic chemistry in medicine and industry. 

 

102223 ปฏิบัติการเคมอีินทรีย 2                                1(0-3-0)              

วิชาบังคับกอน: 102222 เคมีอินทรีย 2 หรือเรียนควบคูกัน  

  วิชาตอเนื่องจากปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 (102221) เนนเรื่องปฏิกิริยาและวิธีการสังเคราะห

สารประกอบอินทรีย และการใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกปในการหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 
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102223  Organic Chemistry Laboratory II                            1(0-3-0)              

Prerequisite : 102222 Organic Chemistry II or study concurrently 

  Continuation of Organic Chemistry Laboratory I (102221), emphasizing reactions and 

synthetic methods of organic compounds and structural determination of organic 

compounds using spectroscopic techniques. 

 

102320 เคมีอินทรียขั้นสูง                                                4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102222 เคมีอินทรยี 2 

   วิชาตอเนื่องจากเคมีอินทรีย 1 (102220) และ เคมีอินทรีย 2 (102222) ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล 

การศึกษาเชิงกลไกของปฏิกิริยาอินทรีย ไดแก ความสัมพันธเชิงเสนของพลังงานอิสระ ทฤษฎีสภาวะ          

แทรนซิชัน ผลของตัวทําละลาย จลนพลศาสตรและกลไกการเกิดปฏิกิริยา สารมัธยันตรที่วองไว การจัดเรียง

ตัวใหม ความสัมพันธระหวางโครงสรางและความวองไวในการเกิดปฏิกิริยา  

102320  Advanced Organic Chemistry                                                            4(4-0-8) 

Prerequisite : 102222 Organic Chemistry II 

 Continuation of Organic Chemistry I (102220) and Organic Chemistry II (102222). 

Molecular orbital theory, mechanistic studies of organic reactions: linear free energy 

relationships, transition state theory, solvent effects, kinetics and reaction mechanisms, 

reactive intermediates, rearrangements, structure-reactivity relationships. 

 

102230 เคมีวิเคราะห 1                        4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2 

   การใชสถิติในการวิเคราะหทางเคมี การวิเคราะหโดยน้ําหนัก สมดุลเคมี การวิเคราะหดวยวิธีการ

ไทเทรต การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซอน เคมีไฟฟาพื้นฐาน

การไทเทรตแบบรีดอกซ  และการวิเคราะหดวยการวัดศักยไฟฟา                         

102230 Analytical Chemistry I                     4(4-0-8) 

Prerequisite : 102113 Fundamental Chemistry II 

   Application of statistics in chemical analysis, gravimetric analysis, chemical 

equilibrium, titrimetric method of analysis, acid-base titration, precipitation titration, 

complexation titration, basic electrochemistry, redox titration and potentiometry.                                                                       
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102231 ปฏิบัติการเคมวีิเคราะห 1                                                                    1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 102230 เคมีวิเคราะห 1 หรือเรียนควบคูกัน  

   การวิเคราะหโดยน้ําหนัก  การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิด    

สารเชิงซอน การไทเทรตแบบรีดอกซ การวิเคราะหดวยการวัดศักยไฟฟา 

102231 Analytical Chemistry Laboratory I                                                         1(0-3-0) 

Prerequisite : 102230 Analytical Chemistry I or study concurrently 

  Laboratory work includes gravimetric analysis, acid-base titration, precipitation 

titration, complexation titration, redox titration and potentiometry. 

 

102232 เคมีวิเคราะห 2                       4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102230 เคมีวิเคราะห 1 

   หลักการพื้นฐานในการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยสเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิง

โมเลกุล สเปกโทรเมตรีการเปลงแสงเชิงโมเลกุล สเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิงอะตอม สเปกโทรเมตรีการ

ปลอยแสงเชิงอะตอม โครมาโทกราฟแกสและโครมาโทกราฟของเหลว 

102232 Analytical Chemistry II                     4(4-0-8) 

Prerequisite : 102230 Analytical Chemistry I 

   Basic principles in qualitative and quantitative analyses with molecular absorption 

spectrometry, molecular luminescence spectrometry, atomic absorption spectrometry, 

atomic emission spectrometry, gas chromatography and liquid chromatography. 

 

102233 ปฏิบัติการเคมวีิเคราะห 2                                                                    1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 102232 เคมีวิเคราะห 2 หรือเรียนควบคูกัน   

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิงโมเลกุล สเปกโทรเมตรีการเปลงแสงเชิง

โมเลกุล สเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิงอะตอม สเปกโทรเมตรีการปลอยแสงเชิงอะตอม และ              

โครมาโทกราฟ 
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102233 Analytical Chemistry Laboratory II                                                         1(0-3-0) 

Prerequisite :  102232 Analytical Chemistry II or study concurrently 

   Laboratory work relates with molecular absorption spectrometry, molecular 

luminescence spectrometry, atomic absorption spectrometry, atomic emission spectrometry, 

and chromatography. 

 

102330 การวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมอื                                                       4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102232 เคมีวิเคราะห 2 

   หลักการการวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมือ เชน แมสสเปกโทรเมตรี นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ

สเปกโทรสโกป อินดักทีฟลิคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี เอกซเรยฟลูออเรสเซนสสเปกโทรเมตรี      

การวิเคราะหเชิงความรอน คูลอมเมตรี แอมเพอโรเมตรี และโวลแทมเมตรี 

102330 Instrumental Methods of Analysis                                                       4(4-0-8) 

Prerequisite :  102232 Analytical Chemistry II 

 Principles of instrumental analysis including mass spectrometry, nuclear magnetic 

resonance spectroscopy, inductively-coupled plasma mass spectrometry, X-ray fluorescence 

spectrometry, thermal analysis, coulometry, amperometry and voltammetry. 

 

102331 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมอื                                                   1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน :  102330 การวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมือ หรือเรียนควบคูกัน 

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเทคนิค นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป อินดักทีฟลิคัพเพิล

พลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี เอกซเรยฟลูออเรสเซนสสเปกโทรเมตรี การวิเคราะหเชิงความรอน และ          

โวลแทมเมตรี 

102331 Instrumental Methods of Analysis Laboratory                                      1(0-3-0) 

Prerequisite :  102330 Instrumental Methods of Analysis or study concurrently 

 Laboratory work relates with nuclear magnetic resonance spectroscopy, inductively-

coupled plasma mass spectrometry, X-ray fluorescence spectrometry, thermal analysis and 

voltammetry. 
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102240 เคมีเชิงฟสกิส 1                                                                                    4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2 
   สมบัติของแกสอุดมคติและแกสจริง อุณหพลศาสตรเคมี กฎของอุณหพลศาสตร พลังงานเสรี     

สมดุลเคมี สมดุลเฟส ของผสมสารละลายอุดมคติและไมใชอุดมคติ อุณหพลศาสตรพื้นผิว สารละลายอิเล็ก   

โทรไลตและนอน-อิเล็กโทรไลต ทฤษฎีจลนพลศาสตรของแกส อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี จลนพลศาสตรเคมี

ในเฟสแกสและสารละลาย ปฏิกิริยาซับซอนและกลไก ระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธ และเคมีไฟฟา 

102240 Physical Chemistry I                                                                          4(4-0-8) 
Prerequisite : 102113 Fundamental Chemistry II  

 The properties of ideal and real gases; chemical thermodynamics; the law of 

thermodynamics; free energy; chemical equilibrium; phase equilibrium; mixtures; ideal and 

non-ideal solution; surface thermodynamic; electrolytes and non-electrolyte solution; kinetic 

theory of gases; the rates of chemical reactions; chemical kinetics in the gas phase and in 

solution; complex reactions and mechanisms; heterogeneous and electrochemical reaction. 

 

102241 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสกิส                                                                          1(0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 102240 เคมีเชิงฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกัน  

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติเชิงกายภาพและเคมี ที่เกี่ยวของกับสมดุลของวัฏภาค ความรอนของ

สารละลาย สมดุลเคมี จลนพลศาสตรเคมี และเคมีไฟฟา 

102241 Physical Chemistry Laboratory                                                            1(0-3-0) 

Prerequisite : 102240 Physical Chemistry I or study concurrently 

 A laboratory work on physical and chemical properties concerning the following 

topics: phase equilibrium, heat of solution, chemical equilibrium, chemical kinetics and 

electrochemistry. 

 

102242 เคมีเชิงฟสกิส 2                                                                                    4(4-0-8)  
วิชาบังคับกอน : 102240 เคมีเชิงฟสิกส 1  

  โครงสรางและสเปกตราของอะตอม โครงสรางโมเลกุล สมมาตรของโมเลกุล สเปกโทรสโกปของ

โมเลกุล สเปกตราของการหมุนและการสั่น การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน เรโซแนนซเชิงแมเหล็ก 

สมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็กของโมเลกุล คอลลอยดและแมโครโมเลกุล 
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102242 Physical Chemistry II                                                                         4(4-0-8) 

Prerequisite : 102240 Physical Chemistry I 

  Atomic structure and atomic spectra; molecular structure; molecular symmetry; 

molecular spectroscopy:  rotational  and  vibrational  spectra;  electronic  transitions;  

magnetic resonance; electric and magnetic properties of molecules: colloid and 

maccromolecules. 

 

102340 เคมีเชิงฟสกิสขัน้สูง 4(4-0-8) 

วิชาบังคับกอน : 102242 เคมีเชิงฟสิกส 2 
   แนวคิดของอุณหพลศาสตรเชิงสถิติ อองซอมเบิลและฟงกชันพารทิชัน องศาอิสระระดับอะตอมและ

โมเลกุล สมดุลเคมีและสมบัติอุณหพลศาสตร แบบจําลองของแข็งและของเหลว ทฤษฎีจลนพลศาสตรทางเคมี

การจําลองโดยคอมพิวเตอรในอุณหพลศาสตรเชิงสถิติ แนวคิดของควอนตัมเคมี สมการชโรดิงเจอร          

การประมาณของบอรน-ออปเปนไฮเมอร ทฤษฎีออรบิทัลโมเลกุล วิธีของฮารทรี-ฟอค สหสัมพันธของ

อิเล็กตรอน เคมีคํานวณเบื้องตน 

102340 Advanced Physical Chemistry                                                             4(4-0-8) 
Prerequisite : 102242 Physical Chemistry II 

 Concept of statistical thermodynamics; ensembles and partition functions; atomic 

and molecular degrees of freedom; chemical equilibrium and thermodynamic properties; 

models for solids and liquid; chemical rate theory; computer simulation in statistical 

thermodynamics; concept of quantum chemistry; Schrodinger equation; Born-Oppenheimer 

approximation; molecular orbital theory; Hartree-Fock method; electron correlation; basic 

computational chemistry. 

 

102350 การคํานวณทางเคม ี       3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

   ทบทวนคณิตศาสตรและการประยุกตคอมพิวเตอรในทางเคมี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

วิธีการเชิงตัวเลข กราฟกเชิงโมเลกุล การวิเคราะหเชิงสถิติ หัวขอที่เลือกสรรทางการคํานวณทางเคมี และ

โครงงานพิเศษ 
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102350 Chemical Calculations                                               3(3-0-6) 

Prerequisite : none 

 Reviews of mathematics and application of computer in chemistry, computer 

programming, numerical methods in chemistry, molecular graphics, statistical analysis, 

selected topics in chemical calculations, and special projects. 

 

102490 สัมมนาทางเคม ี                                                                     1(0-1-2) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  หัวขอทางเคมีที่นาสนใจ ซึ่งนําเสนอโดยนักศึกษา 

102490 Chemistry Seminar                                                                           1(0-1-2) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Topics of interest in chemistry presented by the students. 

 

109207 หลักชวีเคม ี                                                                            4(4-0-8)  

วิชาบังคับกอน : 102222 เคมีอินทรีย 2  

   สมบัติกรด-เบส ของสารชีวโมเลกุล สมบัติของน้ํา โครงสรางของกรดอะมิโน โปรตีนและปฏิกิริยา

ยอยสลายกรดอะมิโน วัฏจักรยูเรีย สมบัติของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ จลนพลศาตรของเอนไซม

ตอตัวถูกยอยตัวเดียวและตัวยับยั้งชนิดตางๆ การเรงปฏิกิริยาโดยอัลโลสเตียริกเอนไซม หนาที่ของโคเอนไซม

และโคแฟคเตอร โครงสรางและสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิดและหนาที่ของไขมัน การสลายไขมันจาก

สารอาหารและการควบคุมการสลายไขมันสะสมในรางกาย กระบวนการบีตาออกซิเดชัน การสังเคราะหไขมัน

สะสม การสังเคราะหโคเลสเตอรอล น้ําดี และฮอรโมนตางๆ ที่สรางจากโคเลสเตอรอล โครงสราง หนาที่และ

สมบัติทางเคมีของคารโบไฮเดรตอยางงายและคารโบไฮเดรตเชิงซอน เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตจาก

สารอาหาร วิถีไกลโคไลซิส วิถีกลูโคนีโอเจเนซิส การควบคุมภาวะสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือด               

วิถีเพนโตสฟอตเฟต ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโคเจเนซิส การสรางพลังงานในสภาวะมีออกซิเจนผานวัฏจักร

เครปสและกระบวนการหายใจของเซลล การสรางพลังงานในสภาวะที่เซลลขาดออกซิเจน การควบคุม           

เมแทบอลิซึมของรางกายในสภาวะขาดอาหาร การออกกําลังกายและโรคที่ผิดปกติจากการทํางานของ             

เมแทบอลิซึมที่ระดับตางๆ สารอาหารและภาวะโภชนาการของรางกาย 
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109207 Principles of Biochemistry                                                                    4(4-0-8) 

Prerequisite : 102222 Organic Chemistry II 

 Acid-base properties of biomolecules, properties of water, structures of amino acids, 

proteins and amino acid degradation, urea cycle, properties of enzymes as biocatalysts, 

single substrate kinetics of enzymes, kinetics of various types of inhibitors, catalytic reactions 

by allosteric enzymes, functions of coenzymes and co-factors, structures and chemical 

properties of lipids, types and functions of lipids, degradation of dietary fats and control of 

degradation of storage fats,   beta-oxidation, lipid biosynthesis, biosynthesis of cholesterol, 

bile acids and cholesterol-derived hormones, structures, function and chemical properties of 

simple and complex carbohydrates, metabolism of ingested carbohydrates, glycolysis, 

gluconeogenesis, serum glucose homeostasis, pentose phosphate pathway glycogenolysis 

and glycogenesis, oxidative energy production via Kreb’s cycle and cellular respiration, 

energy production under oxygen depletion, metabolic control under starvation, exercise and 

metabolic diseases, and nutrients and nutrition  

   

109208 ปฏิบัติการหลกัชวีเคม ี                                                         1(0-3-0)    

วิชาบังคับกอน : 109207 หลักชีวเคมี หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการหลักชีวเคมีเปนรายวิชาที่เรียนควบคูกับรายวิชาหลักชีวเคมี รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิธีการที่ใชศึกษาชีวโมเลกุล เพื่อใหนักศึกษาเขาใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาทางชีวเคมี ไดเรียนรูทักษะ

พื้นฐานในหองปฏิบัติการ การรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห และแปลผลการทดลองที่เกี่ยวกับการศึกษาทาง 

ชีวเคมี สามารถนําไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ไดเรียนมา ตลอดจนเปนการนําเสนอเทคนิควิธีการที่แสดง

ความกาวหนาทางวิชาการของศาสตรแขนงนี้ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตในการศึกษาวิทยาศาสตรขั้นสูงตอไป

109208 Principles of Biochemistry Laboratory                                                 1(0-3-0)   

Prerequisite : 109207 Principles of Biochemistry or study concurrently     

     Various techniques used for study of the biomolecules, basic principle of 

biochemical studies, practical of laboratory skills, collecting and analysis of the experimental 

results, and interpret the results. The students are able to connect their theoretical 

knowledge to the real experiment, study the new technology in biochemistry and can 

further apply to the advance scientific studies. 



มคอ.2 

 

138 
 

109301 ชีวเคมขีั้นสูง                                                                             4(4-0-8)  

วิชาบังคับกอน : 109207 หลักชีวเคม ี

  ทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสราง สมบัติและหนาที่ทางชีวภาพของชีวโมเลกุล กรดอะมิโน โปรตีน 

คารโบไฮเดรต และนิวคลีโอไทด กระบวนการเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเหลานี้เชน กระบวนการ             

เมแทบอลิซึมของเอนไซม รวมทั้งจลนพลศาสตรของเอนไซม ทั้งในกรณีที่มีสับเสรตมากกวาหนึ่งตัว

และอัลโลสเตริกเอนไซม กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต วัฏจักรกรดซิตริก การหายใจระดับ

เซลล กระบวนการสังเคราะหแสง ปฏิกิริยาการตรึงคารบอนไดออกไซด วิถีเพนโตสฟอสเฟต และการควบคุม

กระบวนการเมแทบอลิซึม กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและนิวคลีโอไทด รวมทั้งโครงสรางและ

ชนิดของกรดนิวคลีอิกในดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ กระบวนการถายทอดขอมูลทางพันธุกรรมประกอบดวย     

การจําลองตัวเอง การถอดรหัสทางพันธุกรรม การตัดแตงอารเอ็นเอ การแปลรหัสทางพันธุกรรม การปรับแตง

โปรตีน การขดพับของโปรตีน และการสงโปรตีนไปยังจุดเปาหมาย การควบคุมการถายทอดขอมูลทาง

พันธุกรรมดวยโครงสรางของโครมาติน การควบคุมกระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม การควบคุมหลัง

กระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม กระบวนการสลายของอารเอ็นเอและโปรตีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

ประกอบดวย การโคลนนิ่งโมเลกุล การขยายจํานวนดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอาร การหาลําดับดีเอ็นเอ การผลิต

เรคคอมบิเนนโปรตีน และกระบวนการหาโครงสรางโปรตีน ชนิดและหนาที่โปรตีนบนเยื่อหุมเซลล รวมทั้ง

กลไกการลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลล 

109301 Advanced Biochemistry                                                          4(4-0-8) 

Prerequisite : 109207 Principles of Biochemistry 

Review of amino acids, proteins, carbohydrates, lipids, nucleotides; review of basic 

enzyme mechanisms, and kinetics; multiple substrate and allosteric enzymes; review of 

carbohydrate metabolism, citric acid cycle & respiration; photosynthesis, Calvin cycle, 

pentose phosphate pathway; metabolic control; amino acid and nucleotide metabolism; 

nucleic acids: DNA, RNA, structures & types; genetic Information transfer: replication, 

transcription, RNA processing, translation, protein modification, folding and targeting; control 

of genetic information transfer: chromatin structure, epigenetics, transcriptional control, 

posttranscriptional control, RNA and protein degradation; genetic engineering techniques 

using these processes: molecular cloning, PCR, DNA sequencing, recombinant protein 

expression; protein structure determination methods, proteins in membranes; membrane 

transfer mechanisms. 
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กลุมวชิาเลือกทางสาขาวชิาเคม ี  9    หนวยกิต 
 

102710 เคมีอนินทรียของธาตุหมูหลกั                                                                    3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การศึกษาแนวโนมของสมบัติตามตารางธาตุของธาตุหมูหลัก และเคมีของสารประกอบของไฮโดรเจน

และธาตุหมูหลัก 

102710 Inorganic Chemistry of Main Group Elements                                       3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Periodic trend of main group elements and chemistry of compounds of hydrogen 

and main group elements. 
 

102711 เคมีโคออรดิเนชัน                                                                                  3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  หลักการพื้นฐานสําหรับสารเชิงซอนโลหะแทรนซิชัน โครงสรางและไอโซเมอรของสารเชิงซอน 

ทฤษฎีพันธะในสารประกอบโคออรดิเนชัน สเปกตราอิเล็กทรอนิกสและสมบัติแมเหล็ก ตลอดจนกลไกปฏกิริยิา

และวิธีการสังเคราะห 

102711 Coordination Chemistry                                                                     3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Fundamental concepts for transition metal complexes, structure and isomers of 

complexes, bonding theories in coordination compounds, electronic spectra and magnetic 

properties, and reaction mechanisms and synthesis methods. 

 

102712 วิธีทางกายภาพในการหาโครงสราง                                                             3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  การวิเคราะหลักษณะสารประกอบอนินทรียดวยเทคนิคอินฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกป 

อัลตราไวโอเล็ต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป อิเล็กตรอนพารา      

แมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป วิธีรังสีเอกซ และเทคนิคอื่นๆ 
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102712 Physical Methods for Structure Determinations                                    3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Techniques to characterize inorganic compounds including infrared and Raman 

spectroscopy, ultraviolet-visible spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, 

electron paramagnetic resonance spectroscopy, X-ray methods, and other techniques. 

 

102713 กลไกปฏกิิรยิาอนินทรีย                                                                           3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  การแยกประเภทปฏิกิริยาในสารละลาย กลไกปฏิกิริยาการแทนที่ กลไกปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดกัชนั 

และกลไกการเรงปฏิกิริยาเอกพันธุ 

102713 Inorganic Reaction Mechanisms                                                          3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Classification of reactions in solution, mechanisms of substitution reactions, 

mechanisms of oxidation-reduction reactions, and mechanisms of homogeneous catalysis. 

 

102714 เคมีโลหอนิทรยีของธาตุหมูหลัก                                                                 3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 เคมีโลหอินทรียของธาตหุมูหลักและธาตุแทรนซิชันหมู 11 และ 12 

102714 Organometallic Chemistry of Main Group Elements                              3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Organometallic chemistry of main group elements and transition elements in Group 

11 and 12. 

 

102715 เคมีโลหอินทรียของธาตุแทรนซชิัน                                                              3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 เคมีโลหอินทรียของธาตุแทรนซิชันและกฎ 18 อิเล็กตรอน ชนิดของลิแกนด โครงสรางและพันธะ

ระหวางโลหะและลิแกนด การสังเคราะห ปฏิกิริยา การวิเคราะหลักษณะ และการประยุกตของสารประกอบ

โลหอินทรีย ตลอดจนลักษณะเชิงขนานกับเคมีโลหอินทรียของธาตุหมูหลัก 
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102715 Organometallic Chemistry of Transition Elements                                 3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Organometallic chemistry of transition elements and 18-electron rule, type of 

ligands, structures and bonding between metal and ligands, syntheses, reactions, 

characterization and applications of organometallic compounds, and parallels to main group 

organometallic chemistry. 

 

102716 เคมีอนินทรียเชิงชวีภาพ                                                                          3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทบาทของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ ความสําคัญในเชิงสรีรวิทยาของเมทัลโลโปรตีนและ    

เมทัลโลเอนไซม การประยุกตของไอออนโลหะและคีเลตในทางเภสัช ตลอดจนเคมีอนินทรียเชิงชีวภาพสภาวะ

แวดลอม 

102716 Bioinorganic Chemistry                                                                      3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Roles of metal ions in biological systems, metalloprotein, metalloenzyme and their 

physiological importance, applications of metal ions and chelates in drugs, and 

environmental bioinorganic chemistry. 

 

102717 เคมีสถานะของแข็ง                                                                               3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 วิธีการเตรียมและเทคนิคทางกายภาพในการจําแนกลักษณะของของแข็งอนินทรีย โครงสรางของ

ของแข็งอนินทรีย ปจจัยที่มีผลตอโครงสรางในสถานะของแข็ง และสมบัติที่เกิดจากปจจัยเหลานี้ 

102717 Solid State Chemistry                                                                        3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Preparative methods and physical techniques for characterization of inorganic solids, 

solid state structure of inorganic solids, factors affecting these solid state structures, and the 

properties resulting from them. 
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102718 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 1                                                            3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรียที่กําลงัเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 

102718 Selected Topics in Inorganic Chemistry I                                              3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in inorganic chemistry. 

 

102719 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 2                                                            3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรียที่กําลงัเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 

102719 Selected Topics in Inorganic Chemistry II                                             3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in inorganic chemistry. 

 

102722 การใชสเปกโทรเมตรีในการระบุสารประกอบอินทรีย                                         3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การวิเคราะหโครงสรางของสารประกอบอินทรียจากขอมูลอัลตราไวโอเลตสเปกตรา แมสสเปกตรา 

อินฟราเรดสเปกตรา และนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกตรา 

102722 Spectrometric Identification of Organic Compounds                             3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Structural elucidation of organic compounds from ultraviolet, mass, infrared, and 

nuclear magnetic resonance spectral data. 

 

102723 อินทรียสังเคราะห                                                                                 3(3-0-9)      

วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 แบบแผนการออกแบบการสังเคราะหโดยวิธีแยกสวน กลยุทธการเลือกตําแหนงในการแยกสวน     

กลยุทธการแยกสวนของสารประกอบคารบอนิล กลยุทธการสังเคราะหวง และกลยุทธการสังเคราะหขั้นสูง

สําหรับสารประกอบที่มีโครงสรางทางเคมีซับซอน 
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102723 Organic Synthesis                                                                              3(3-0-9)      

Prerequisite  :  Consent of the School  

 Routine for designing a synthesis by disconnection approach, strategy for choosing a 

disconnection, strategy of carbonyl disconnections, strategy of ring synthesis, and advanced 

synthesis strategy for complex chemical structures. 

 

102724 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ                                                                     3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 โครงสราง เคมี และการสังเคราะหคารโบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก สารประกอบแอโรแมติก        

แอลคาลอยด เทอรพีนอยด สเตอรอยด และผลิตภัณฑธรรมชาติอื่น 

102724 Chemistry of Natural Products                                                            3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Structure, chemistry and syntheses of carbohydrates, proteins, nucleic acids, 

aromatic compounds, alkaloids, terpenoids, steroids, and other natural products. 

 

102727 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนิทรยี 1                                                              3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอินทรียที่กําลงัเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 

102727 Selected Topics in Organic Chemistry I                                                3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in organic chemistry. 

 

102728 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอนิทรยี 2                                                              3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีอินทรียที่กําลงัเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 

102728 Selected Topics in Organic Chemistry II                                               3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in organic chemistry. 
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102731 สเปกโทรสโกปเชิงวิเคราะห                                                                3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

    แนวคิดการวิเคราะหเชิงสเปกโทรเคมี สวนประกอบของเครื่องมือ สัญญาณและสัญญาณรบกวน วิธี

วิเคราะห และเทคนิคสเปกโทรสโกปเชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล 
 

102731 Analytical Spectroscopy                                                                    3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Concepts of spectrochemical analysis, instrumental components, signal and noise, 

methodology, and atomic and molecular spectrometric techniques. 

 

102736 การวิเคราะหพอลิเมอร                                                                           3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  การหาน้ําหนักโมเลกุล การวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป เทคนิครังสีเอกซ การวิเคราะหทาง      

ความรอน การวิเคราะหสมบัติวิสโคอิลาสติกและวิทยากระแส 

102736 Polymer Characterization                                                                   3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Molecular weight determination, spectroscopic analysis, X-ray techniques, thermal 

analysis, and viscoelastic and rheological analysis. 

 

102737 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมวีเิคราะห 1                                                            3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะหที่กําลงัเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 

102737 Selected Topics in Analytical Chemistry I                                            3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in analytical chemistry. 

 

102738 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมวีเิคราะห 2                                                            3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะหที่กําลงัเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 
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102738 Selected Topics in Analytical Chemistry II                                            3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in analytical chemistry. 

 

102741 เคมีควอนตัมแผนใหม                                                                             3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ฟงกชันคลื่นสําหรับระบบหลายอิเล็กตรอนและตัวดําเนินการ การประมาณฮารทรี-ฟอค         

อันตรกิริยาโครงแบบ ตลอดจนทฤษฎีคูและทฤษฎีคูควบ 

102741 Modern Quantum Chemistry                                                              3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Many electron wave functions and operators, the Hartree-Fock approximation, 

configuration interaction, and pair and coupled-pair theories. 

 

102742 ทฤษฎกีลุมและสเปกโทรสโกปของการสั่น                                                      3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม สมมาตรของโมเลกุลและสมมาตรของกลุม ตัวแทนกลุม       

การประยุกตทฤษฎีกลุมในการสั่นของโมเลกุล อินฟราเรดสเปกโทรสโกป และรามานสเปกโทรสโกป 

102742 Group Theory and Vibrational Spectroscopy                                        3(3-0-9) 

Prerequisite  :  Consent of the School  

  Definitions and theorems of group theory, molecular symmetry and symmetry of 

groups, group representations, and application of group theory to molecular vibration, 

infrared spectroscopy and Raman spectroscopy. 

 

102743 คอลลอยดและเคมีพื้นผวิ                                                                         3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  สถานะคอลลอยด สมบัติเชิงจลน สมบัติเชิงแสง ผิวรวมของของเหลว-แกสและของเหลว-ของเหลว 

ผิวรวมของของแข็ง-แกส ผิวรวมของของแข็ง-ของเหลว ผิวรวมที่มีประจุ ความเสถียรของคอลลอยด ตลอดจน

อิมัลชันและโฟม 
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102743 Colloid and Surface Chemistry                                                           3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Colloidal state, kinetic properties, optical properties, liquid-gas and liquid-liquid 

interfaces, solid-gas interfaces, solid-liquid interfaces, charged interfaces, colloid stability, and 

emulsions and foams. 

 

102744 เคมีเชิงฟสกิสของพอลิเมอร                                                                      3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 โครงสรางของโซพอลิเมอร สารละลายพอลิเมอรและพอลิเมอรผสม สถานะอสัณฐานและสถานะ

หลอมเหลว สถานะผลึก และหัวขอใหมทางดานเคมีเชิงฟสิกสของพอลิเมอร เชน พอลิเมอรผลึกเหลว         

พอลิเมอรนําไฟฟา และการจําลองโมเลกุล เปนตน 

102744 Physical Chemistry of Polymers                                                          3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Structure of polymer chain, polymer solutions and blends, amorphous and molten 

state, crystalline state, and modern topics of physical chemistry of polymers such as molten 

crystalline polymer, conductive polymer and molecular modeling. 

 

102748 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมเีชิงฟสกิส 1                                                           3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมเีชงิฟสกิสที่กําลงัเปนท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

102748 Selected Topics in Physical Chemistry I                                               3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in physical chemistry. 

 

102749 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมเีชิงฟสกิส 2                                                           3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมเีชงิฟสกิสที่กําลงัเปนท่ีนาสนใจในปจจุบัน 
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102749 Selected Topics in Physical Chemistry II                                              3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in physical chemistry. 

 

102750 วิธีวเิคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนกัเคมี                                                           3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร โปรแกรมชนิด

อัลกอริทึมปด รากสมการ ระบบสมการเชิงเสน การวิเคราะหการถดถอย การอินทิเกรตเชิงตัวเลข สมการ     

ดิฟเฟอเรนเชียล คาไอเกนและเวกเตอรไอเกน และหัวขออ่ืน 

102750 Numerical Methods for Chemists                                                        3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Steps in solving scientific problems with computer, computer language, programs 

with closed-form algorithms, roots of equations, systems of linear equations, regression 

analysis, numerical integration, differential equations, eigenvalues and eigenvectors, and 

miscellaneous topics. 

 

102751 เคมีเชิงคํานวณขั้นสูง                                                                             3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : 102650 เคมีเชงิคํานวณระดับบัณฑติศึกษา หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวชิา 

 ประวัติของการจําลองทางคอมพิวเตอร ระบบแบบจําลองและศักยอันตรกิริยา กลศาสตรเชิงสถิต ิวิธี

มอนติคารโล พลศาสตรเชิงโมเลกุล เทคนิคการจําลองขั้นสูง และการประยุกต 

102751 Advanced Computational Chemistry                                                   3(3-0-9) 

Prerequisite : 102650 Graduate Computational Chemistry or consent of the School 

 History of computer simulation, model systems and interaction potentials, statistical 

mechanics, Monte Carlo method, molecular dynamics, advanced simulation techniques, and 

applications. 

 

102753 เทคโนโลยีนาโนเชิงคํานวณ                                                                      3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทนํา การคํานวณโครงสรางอิเล็กตรอน การจําลองระดับอะตอม และการจําลองระดับเมโซสเกล 
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102753 Computational Nanotechnology                                                         3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Introduction, electronic structure calculation, atomistic simulation, and mesoscale 

simulation. 

 

102754 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมเีชิงคํานวณ 1                                                         3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมเีชงิคํานวณที่กําลังเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 

102754 Selected Topics in Computational Chemistry I                                     3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in computational chemistry. 

 

102755 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมเีชิงคํานวณ 2                                                         3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมเีชงิคํานวณที่กําลังเปนที่นาสนใจในปจจุบัน 

102755 Selected Topics in Computational Chemistry II                                    3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in computational chemistry. 

 

102761 ปโตรเลียมและปโตรเคมี                                                                          3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ธรรมชาติของปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ กระบวนการทางปโตรเลียมและแกสธรรมชาติเพื่อ

การผลิตผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามันและวัตถุดิบปอนโรงงานปโตรเคมี และการสังเคราะหผลติภณัฑ ปโตรเคมี

เพื่อการผลิตสารปโตรเคมีที่สําคัญทางอุตสาหกรรม 

102761 Petroleum and Petrochemicals                                                          3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Nature of petroleum and natural gas, petroleum and natural gas processing for 

manufacturing of various refinery products and petrochemical feedstock, and petrochemical 

synthesis of some major industrial petrochemicals. 
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102762 การเรงปฏกิิรยิาววิิธพันธุ                                                                         3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทนําและหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ การดูดซับและไอโซเทอม อตัราเรว็และ

จลนพลศาสตรของการเรงปฏิกิริยา การเตรียม สมบัติ การวิเคราะหลักษณะ และการเสื่อมสภาพของตัวเรง

ปฏิกิริยา และตัวอยางของกระบวนการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุในอุตสาหกรรม 

102762 Heterogeneous Catalysis                                                                    3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Introduction and basic principles of heterogeneous catalysis, adsorption and 

isotherms, rate and kinetics of catalytic reactions, preparation, properties, characterization 

and deactivation of catalysts, and examples of heterogeneous catalytic process in industry. 

 

102763 เทคโนโลยีนาโนเบื้องตน                                                                          3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทนํา ทอคารบอนนาโน ผลึกนาโน ควอนตัมด็อต สมบัติของวัสดุที่เปนฟงกชันกับขนาด การเกิด

โครงสรางดวยตัวเอง วัสดุที่มีโครงสรางนาโน คอมพอสิทและฟลมที่มีองคประกอบระดับนาโน เครื่องมือและ

การประยุกตจากเทคโนโลยีนาโน วิศวกรรมระดับโมเลกุล อิเล็กทรอนิกสระดับโมเลกุล นาโนเฟบริเคชัน และ

เทคโนโลยีไบโอนาโน การเกิดภาพและการปรับแตงในระดับอะตอม เทคโนโลยีนาโนในอุตสาหกรรม 

102763 Introduction to Nanotechnology                                                         3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Introduction to nanotechnology, carbon nanotubes, quantum dots, properties of 

materials as a function of size, self-assembly, nanostructured materials, nanoscale films and 

composites, devices and applications, molecular engineering, molecular electronics, 

nanofabrication and bionanotechnology, imaging and manipulating at the atomic scale, and 

nanotechnology in industry. 
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102765 ผลกิศาสตร                                                                                         3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 วิธีการทดลองที่เกี่ยวของ พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีและหลักการของผลิกศาสตรเชิงเคมียุคใหม และ      

การประยุกตกับปญหาที่นาสนใจทางดานเคมี 

102765 Crystallography                                                                                3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Experimental methods involved, background on principles and methods of modern 

chemical crystallography, and major applications to problems of chemical interest. 

 

102768 เคมีพอลิเมอร                                                                                      3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 โครงสรางของพอลิเมอร น้ําหนักโมเลกุล และการแจกแจงโมเลกุล  หลักการของเคมีพอลิเมอรโดย

เนนวิธีการสังเคราะหและการเกิดพอลิเมอร กลไกและจลนพลศาสตรของการเกิดพอลิเมอรแบบควบแนน 

แบบอนุมูลเสรีและแบบไอออน การเกิดพอลิเมอรรวม การเกิดพอลิเมอรแบบโคออรดิเนชัน และการเกิดพอลิ

เมอรแบบเปดวง ตลอดจนหัวขอพิเศษเกี่ยวกับการสังเคราะหพอลิเมอร เชน ปฏิกิริยาเคมีแบบใหมและ

โครงสรางโซชนิดใหม ความกาวหนาในการเรงปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร และความสัมพันธระหวางโครงสราง

และสมบัติ 

102768 Polymer Chemistry                                                                            3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Polymer architecture as well as molecular weight and distribution, principles of 

polymer chemistry with a focus on synthetic and polymerization methods, mechanisms and 

kinetics of polymerization including condensation polymerization, free radical 

polymerization, ionic polymerization, copolymerization, coordination polymerization and 

ring-opening polymerization, special topics in polymer synthesis such as new chemical 

reaction and chain architectures, and advances in polymerization catalysis and 

structure/property relationships. 
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102769 เคมีวัสดุ                                                                                            3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทนําเกี่ยวกับเคมีวัสดุ การสังเคราะหวัสดุแตละประเภท สมบัติของวัสดุ ปรากฏการณของผิวและ

ปรากฏการณระหวางหนา ตลอดจนวิธีการวิเคราะหลักษณะของวัสดุในสถานะของแข็ง 

102769 Materials Chemistry                                                                           3(3-0-9) 

Prerequisite  :  Consent of the School  

 Introduction of material chemistry, syntheses of representative materials, materials 

properties, surface and interfacial phenomen, and characterization methods for solid state 

materials. 

 

102860 เคมีไฟฟาประยุกต                                                                                 3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทนํา การเปลี่ยนและการกักเก็บพลังงานเคมีไฟฟา อิเล็กโทรไลซิสเชิงอุตสาหกรรม อิเล็กโทร      

พอลิเมอรไรเซชันและการทาสีแบบอิเล็กโทรโฟเรติก การทําเครื่องกลทางเคมีไฟฟาและการขัดเงาทาง

เคมีไฟฟา หลักการและการปองกันการกัดกรอน และการบําบัดน้ําเสียทางเคมีไฟฟา 

102860 Applied Electrochemistry                                                                   3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

  Introduction, electrochemical energy conversion and storage, industrial electrolysis, 

electropolymerization and electrophoretic painting, electrochemical machining and 

electrochemical polishing, principles and prevention of corrosion, and electrochemical waste 

water treatment. 

 

102861 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมปีระยุกต 1                                                            3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมปีระยุกตที่กําลังเปนท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

102861 Selected Topics in Applied Chemistry I                                               3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in applied chemistry. 
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102862 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมปีระยุกต 2                                                            3(3-0-9) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมปีระยุกตที่กําลังเปนท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

102862 Selected Topics in Applied Chemistry II                                               3(3-0-9) 

Prerequisite : Consent of the School  

 Selected topics of current interest in applied chemistry. 

 

3.  หมวดวิชาสหกจิศกึษา           9    หนวยกิต 

 

102391 เตรียมสหกจิศกึษา                                                                                 1(1-0-2) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน การเลือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณงานอาชีพ   ความรู

พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสรางความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนา

ศักยภาพในการเปนผูประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองคกร

ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เชน 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน

รายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

102391 Pre-cooperative Education                                                                 1(1-0-2) 

Prerequisites : none 

  Principls and concepts relating to Cooperative Education; Process and steps of 

undertaking Cooperative Education; protocols relating to Cooperative Education; basic 

knowledge and techniques on job application such as workplace selection, writing job 

application letter,  job interviews and communication skills;  basic knowledge necessary for 

undertaking Cooperative Education at workplace; building up self-confidence; entrepreneurial 

potential development; occupational health and safety in workplace; organizational culture, 

quality management systems at workplace such as 5S,  ISO 9000 and ISO 14000; report 

writing and presentation techniques; personality development. 
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102491 สหกจิศกึษา                                                                                      8 หนวยกิต 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาทีส่าขาวิชากําหนดและรายวิชา 102391 เตรยีมสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 

สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว

นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   เพื่อทํา

การประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย

คณาจารยนิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษา

หลังกลับจากสถานประกอบการ 

102491 Cooperative Education                                                                     8 Credits 

Prerequisites : Courses specified by the School of Chemistry and 102391 Pre-cooperative 

Education   

  The student has to perform full-time academic or professional work as a temporary 

staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 

School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 

report and present his/her performance results to the school faculties for the assessment, 

Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) based on the student’s 

performance on the assigned work and the operational reports as well as his/her 

performance at the post-placement interview and seminar activities will determine the 

assessment result of the student to be either pass or fail.  

 

102492 โครงการวจิัย                                                                         8(0-24-0) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

   การศึกษาหัวขอโครงการวิจัยทางเคมี โดยนักศึกษาจะตองคนควา ทําการวิจัย นําเสนอโครงการที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี โดยโครงงานนั้นตองเปนการพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือเปนการสราง       

องคความรูใหม ตองมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และตองมีการสอบปากเปลา 
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102492 Research Project                                                                             8(0-24-0) 

Prerequisite : Consent of the School  

   This study project must be in Chemistry field. Project should be in research or 

development of the new knowledge in Chemistry. Final report and oral presentation exam 

are required.      
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ภาคผนวก จ 

 

รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรกาวหนา 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 
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รายวิชาเอกหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี หลกัสูตรกาวหนา (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2555)  

 

เพื่อใชในการคํานวณระดับคะแนนเฉลีย่สะสมในการสําเร็จการศึกษา 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ในภาคผนวก ข) 

 

  102117 ความปลอดภยัในหองปฏิบตัิการ 1 หนวยกติ 

  102210 เคมอีนินทรีย 1 4 หนวยกติ 

    102211 เคมีอนินทรยี 2 4 หนวยกติ 

            102212 ปฏิบตักิารเคมีอนินทรยี    1 หนวยกติ 

               102310 เคมีอนินทรยีขั้นสูง  4 หนวยกติ  

 102220 เคมอีินทรยี 1  4 หนวยกติ 

 102221 ปฏิบตักิารเคมีอินทรยี 1 1 หนวยกติ 

               102222 เคมีอินทรีย 2  4 หนวยกติ 

               102223 ปฏบิตัิการเคมีอินทรีย 2 1 หนวยกติ 

               102320 เคมีอินทรยีขั้นสงู  4 หนวยกติ 

        102230 เคมีวิเคราะห 1 4 หนวยกติ 

              102231 ปฏบิตัิการเคมีวิเคราะห 1 1 หนวยกติ  

          102232 เคมีวิเคราะห 2 4 หนวยกติ 

               102233 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห 2 1 หนวยกติ 

               102330 การวิเคราะหดวยวิธีทางเคร่ืองมือ 4 หนวยกติ  

   102331 ปฏิบตักิารการวิเคราะหดวยวิธีทางเครื่องมอื 1 หนวยกติ  

 102240 เคมเีชิงฟสิกส 1 4 หนวยกติ  

               102241 ปฏิบตักิารเคมีเชิงฟสิกส  1 หนวยกติ  

               102242 เคมเีชิงฟสิกส 2  4 หนวยกติ 

               102340 เคมเีชิงฟสิกสขั้นสงู  4 หนวยกติ 

                102350 การคํานวณทางเคม ี 3 หนวยกติ  

               102490 สมัมนาทางเคม ี 1 หนวยกติ     

 109207 หลักชีวเคม ี  4 หนวยกติ 
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 109208 ปฏิบตักิารหลกัชีวเคมี 1 หนวยกติ    

 109301 ชีวเคมขีั้นสงู   4 หนวยกติ 

                                              รวม 69 หนวยกิต   
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ภาคผนวก ฉ 

 

ประวัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
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แบบประวัติสวนตวั                                         

ชื่อ  รองศาสตราจารย ดร.จตุพร  วทิยาคุณ 

 

การศึกษา/คุณวุฒิ  :  ปริญญาเอก : 2543    Ph.D. (Inorganic Chemistry), University of Wisconsin-  
                                                      Madison, U.S.A. 
 ปริญญาโท  : 2538     M. S. (Chemistry), Colorado School of Mines, U.S.A. 
                          ปริญญาตรี  : 2534    วท.บ. เกียรตนิิยมอันดบัสอง (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 
   
ตําแหนงปจจุบัน  :  รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเคม ี  

    

ประวัติการทํางาน  : 2548– ปจจุบัน รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเคม ี   

 2545 - 2548     ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเคม ี           

  2543 – 2545 อาจารยประจําสาขาวิชาเคม ีสํานักวิชาวิทยาศาสตร  

                                                    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

 2534 – 2543 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (นกัเรยีนทุน)  

                                                    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

  

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจยั  : 

      -     ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลงั 10 ป) 

 จตุพร วิทยาคุณ และ นุรักษ กฤษดานุรักษ พ.ศ. 2547 การเรงปฏิกิริยา พื้นฐานและการ

ประยุกต ISBN 974-570-989-1 พิมพที่โรงพมิพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จํานวน 264 หนา 

 จตุพร วิทยาคุณ พ.ศ. 2552 เคมขีองสารประกอบโลหอินทรียของโลหะแทรนซชิัน 

สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ISBN 978-974-03-2454-6 จํานวน 182 หนา 

- งานวิจัย (ยอนหลัง 10 ป) 

            ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ

 Saceda, J. F., Rintramee, K., Prayoonpokarach, S., de Leon, D., L., Wittayakun, 

J.*, Properties of zeolite Y in various forms and utilization as catalysts or 

supports for cerium oxide in ethanol oxidation, Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry, accepted on 25 April 2011. 

 Wantala, K., Khemthong, P., Wittayakun, J.,Grisdanurak,N.*, Korean Journal of 

Chemical Engineering, DOI: 10.1007/s11814-011-0095-4, accepted 10 April 

2011, Online First™, 14 August 2011. 
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 Saceda, J. F., de Leon, R. L.,Rintramee, K., Prayoonpokarach, S.,Wittayakun, J.*, 

Properties of Silica from Rice Husk and Rice Husk Ash and Their Utilization for 

Zeolite Y Synthesis (2011) Química Nova, 34(8), 1394-1397. 

 Loiha, S., Klysubun, W., Khemthong, P., Prayoonpokarach, S., Wittayakun, J.*, 

Reducibility of Ni and NiPt Supported on Zeolite Beta Investigated by XANES 

(2011) Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42(3), pp. 527-

532. 

 Kulawong, S., Prayoonpokaracha, S., Neramittagapong, A.,Wittayakun, J.*, 

Mordenite modification and utililization as supports for iron catalyst for 

phenol hydroxylation (2011) Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 

17(2), pp. 346-351. 

 Supamathanon, N., Wittayakun J.,Prayoonpokarach, S.*, Properties of Jatropha 

seed oil from Northeastern Thailand and its transesterification catalyzed by 

potassium supported on NaY zeolite (2011) Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry, 17(2), pp. 182- 185. 

 Khabuanchalad, S., Wittayakun, J.*, Lobo-Lapidus, R. J., Stoll, S., Britt, R. D., 

Gates, B. C.*, Formation of a Manganese Tricarbonyl on the MgO Surface from 

Mn2(CO)10: Characterization by Infrared, Electron Paramagnetic Resonance, and 

X-ray Absorption Spectroscopies (2010) Journal of Physical Chemistry C, 114 

(40), pp. 17212-17221. 

 Phosee, J., Wittayakun, J., Suppakarn, N.*, Mechanical Properties and 

Morphologies of Rice Husk Silica (RHS)/ Poly (butylene adipate-co-

terephthalate) (PBAT) Composites: Effect of Silane Coupling Agent (2010) 

Advanced Materials Research, 123-125 pp 141-144. 

 Phatai, P., Wittayakun J., Grisdanurak N., Chen, W.H., Wan, M.W., Kan, C.C.*, 

Removal of manganese ions from artificial groundwater by oxidation using 

KMnO4 and characterization of produced MnO2 particles, (2010) Water Science 

and Technology, 62(8), pp. 1719–1726. 
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 Khemthong, P., Klysubun, W., Prayoonpokarach, S., Roessner, F., Wittayakun, 

J.*, Comparison between cobalt and cobalt-platinum supported on zeolite 

NaY: Cobalt reducibility and their catalytic performance for butane 

hydrogenolysis (2010) Journal of Industrial and Engineering Chemistry 16 (4), 

pp. 531-538. 

 Khemthong, P., Klysubun, W., Prayoonpokarach, S., Wittayakun, J.*, 

Reducibility of cobalt species impregnated on NaY and HY zeolites (2010) 

Materials Chemistry and Physics 121 (1-2), pp. 131-137. 

 Artkla, S.*, Choi, W., Wittayakun, J., Comparison of TiO2/RH-MCM-41 and 

TiO2/TEOS-MCM-41 hybrid catalysts in characteristics and photodegradation of 

tetramethylammonium (2010) Advanced Materials Research 93-94, pp. 22-26. 

 Grisdanurak, N.*, Phuphuak, Y., Wittayakun, J., Fukaya, K., Effect of Ni doping 

on Ce-Mg-O nanosize catalysts for CO oxidation (2009) Journal of Chemical 

Engineering of Japan, 42 (SUPPL. 1), pp. 176-179. 

 Loiha, S., Föttinger, K., Zorn, K., Klysubun, W., Rupprechter, G., Wittayakun, J.*, 

Catalytic enhancement of platinum supported on zeolite beta for toluene 

hydrogenation by addition of palladium (2009) Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry, 15 (6), pp. 819-823. 

 Artkla, S., Wantala, K., Srinameb, B.-o., Grisdanurak, N., Klysubun, W., 

Wittayakun, J.*, Characteristics and photocatalytic degradation of methyl 

orange on Ti-RH-MCM-41 and TiO2/RH-MCM-41 (2009) Korean Journal of 

Chemical Engineering, 26(6), pp. 1556-1562. 

 Artkla, S., Kim, W., Choi, W.*, Wittayakun, J.*, Highly enhanced photocatalytic 

degradation of tetramethylammonium on the hybrid catalyst of titania and 

MCM-41 obtained from rice husk silica (2009) Applied Catalysis B: 

Environmental, 91 (1-2), pp. 157-164.  

 Loiha, S., Prayoonpokarach, S., Songsiriritthigun, P., Wittayakun, J.*, Synthesis 

of zeolite beta with pretreated rice husk silica and its transformation to ZSM-

12 (2009) Materials Chemistry and Physics, 115 (2-3), pp. 637-640.  
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 Chumee, J., Grisdanurak, N., Neramittagapong, A., Wittayakun, J.*, 

Characterization of platinum-iron catalysts supported on MCM-41 synthesized 

with rice husk silica and their performance for phenol hydroxylation (2009) 

Science and Technology of Advanced Materials, 10 (1), art. no. 015006. 

 Chumee, J., Grisdanurak, N., Neramittagapong, S., Wittayakun, J., 

Characterization of AlMCM-41 synthesized with rice husk silica and utilization 

as supports for platinum-iron catalysts (2009) Brazilian Journal of Chemical 

Engineering, 26 (2), pp. 367-373. 

 Artkla, S., Choi, W., Wittayakun, J.*, Enhancement of catalytic performance of 

MCM-41 synthesized with rice husk silica by addition of titanium dioxide for 

photodegradation of alachlor (2009) EnvironmentAsia, 2 (1), pp. 41-48. 

 Wittayakun, J.*, Khemthong, P., Prayoonpokarach, S., Synthesis and 

characterization of zeolite NaY from rice husk silica (2008) Korean Journal of 

Chemical Engineering, 25 (4), pp. 861-864.  

 Chotisuwan, S., Wittayakun, J., Lobo-Lapidus, R.J., Gates, B.C.*, MgO-supported 

cluster catalysts with Pt-Ru interactions prepared from Pt3Ru6(CO)21(μ3-H)(μ-H)3 

(2007) Catalysis Letters, 115 (3-4), pp. 99-107. 

 Chotisuwan, S., Wittayakun, J.*, Gates, B.C., EXAFS characterization of 

supported PtRu/MgO prepared from a molecular precursor and 

organometallic mixture (2006) Studies in Surface Science and Catalysis, 159, 

pp. 209-212. 

 Chotisuwan, S., Wittayakun, J., Gates, B.C.*, Pt3Ru6 clusters supported on       

γ-Al2O3: Synthesis from Pt3Ru6(CO)21(μ3-H)(μ-H)3, structural characterization, 

and catalysis of ethylene hydrogenation and n-butane hydrogenolysis (2006) 

Journal of Physical Chemistry B, 110 (25), pp. 12459-12469.  

 Mednikov, E.G., Wittayakun, J., Dahl, L.F.*, Synthesis and 

stereochemical/electrochemical analyses of cuboctahedral-based 

Pd23(CO)x(PR3)10 clusters (x = 20 with R3 = Bu(3)n, Me 2Ph; x = 20, 21, 22 with 

R(3) = Et3): Geometrically analogous Pd23(PEt3)10 fragments with variable 
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carbonyl ligations and resulting implications (2005) Journal of Cluster Science, 

16 (3), pp. 429-454.  

 Wittayakun, J.*, Grisdanurak, N., Kinger, G., Vinek, H., Adsorption behavior of 

NO and CO and their reaction over cobalt on zeolite beta (2004) Korean 

Journal of Chemical Engineering, 21 (5), pp. 950-955.  

 Grisdanurak, N.*, Chiarakorn, S., Wittayakun, J., Utilization of mesoporous 

molecular sieves synthesized from natural source husk silica to chlorinated 

volatile organic compounds (CVOCs) adsorption (2003) Korean Journal of 

Chemical Engineering, 20 (5), pp. 950-955.  

 Mednikov, E.G., Ivanov, S.A., Wittayakun, J., Dahl, L.F.*, Metal-ligated induced 

structural interconversion between Pd23(CO)20(PEt3)10 and Pd23(CO)20(PEt3)8 

possessing highly dissimilar Pd23 core-geometries (2003) Dalton Transactions, 

(9), pp. 1686-1692.  

           

  ผลงานตีพิมพในวารสารในประเทศ 

 Khabuanchalad, S., Khemthong, P., Prayoonpokarach, S., Wittayakun, J.*, 

Transformation of zeolite NaY synthesized from rice husk silica to NaP during 

hydrother-mal systhesis (2008) Suranaree Journal of Science and Technology, 

15(3), 225-231 

 Artkla, S., Grisdanurak, N., Neramittagapong, S., Wittayakun, J.*, 

Characterization and catalytic performanc on transesterifica of palm olein of 

potassium oxide supported on rh-MCM-41 from rice husk silica (2008) 

Suranaree Journal of Science and Technology, 15(2),133-138. 

 Khemthong, P., Prayoonpokarach, S., Wittayakun, J.*, Synthesis and 

characterization of zeolite LSX from rice husk silica (2007) Suranaree Journal 

of Science and Technology, 14(4), 367-379. 

 Wittayakun, J.*, Chotisuwan, S., Grisdanurak, N., Characterization of bimetallic 

Pt-Ru on alumina, silica and MCM-41 (2006) Suranaree Journal of Science and 

Technology, 13(1), 47-54 
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 Chotisuwan, S., Wittayakun, J.*, Gates, B. C., Supported PtRu catalysts from a 

Mixture of Platinum and Ruthenium Acetylacetonate: Characterization and 

Activity for Ethylene Hydrogenation (2005) Suranaree Journal of Science and 

Technology, 12(1), 54-60. 

 Wittayakun, J., Watcharasiribanlue, S., Grisdanurak, N.*, Removal of Sulfur 

Dioxide from Flue Gas by Copper Catalysts Supported on Activated Carbon, 

2002 วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ฉบับที่ 1 ปที่ 10 เดือนมีนาคม 2545. 

 Wittayakun, J., General comment of cluster chemistry and palladium 

containning metal clusters, Suranaree Journal of Science and Technology, 

2001, 8(4), 219-227. 

 Wittayakun, J., Nobel Fullerene, KKU Science Journal, 1997, 25(1), 34-43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

 

165 
 

แบบประวัติสวนตวั                                         

ชื่อ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี  รังษวีัฒนานนท 

  

การศึกษา/คุณวุฒิ  :  ปริญญาเอก : 2533     Dr.rer.nat. (Physical Chemistry), Marburg University,   
                                                       Germany                         
 ปริญญาโท  : 2525     วท.ม. (เคมีเชงิฟสกิส), มหาวิทยาลยัมหดิล 
                          ปริญญาตรี  : 2522     วท.บ. เกยีรตนิิยมอันดบัสอง (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 
   
ตําแหนงปจจุบัน  : ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเคม ี  

    

ประวัติการทํางาน  : 2539– ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเคม ี   

   2536 – 2539     อาจารยประจําสาขาวิชาเคม ีสํานักวิชาวิทยาศาสตร  

                                                    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

  2525 – 2536 อาจารยประจําภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร 

                                          มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ตําแหนงบริหาร :     ต.ค. 2553 – ปจจุบัน หัวหนาสาขาวิชาเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร  

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจยั  :  

    Hydration of Chlorophyll a. In : Interaction of  Water in Ionic and Nonionic 
Hydrates, Rangsriwatananon, K., Kleeberg, H., 1987. Springer Verlag, Berlin 
Heideberg, pp.187-191. 

  Infrared spectroscopy of hydration effects in photosynthestic reaction 
centers.  In : Interaction of Water in Ionic and Nonionic Hydrates, 
Rangsriwatananon, K., Konomemko, A.A., Kleeberg, H., Luck W.A.P., 1987. 
Springer Verlag, Berlin Heideberg, pp.179-182 

  Desorptionisotherm of cellulose-acetate membranes. Luck, W.A.P., 
Rangsriwatananon, K., Colloid Polym Sci. 275, 964-971 (1997). 

 The structure of adsorbed water in cellulose-acetate membranes. Luck,   
W.A.P., Rangsriwatananon, K., Colloid Polym Sci. 275, 1018-1026 (1997). 

  Anti-cooperativity of the two water OH-groups. Luck, W.A.P., Klein, D.,     
Rangsriwatananon, K.,  J. Mol. Struct. 416, 287-296 (1997). 
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 Effectiveness of thermal and acid treatments on some physico-chemical 
properties of Lampang diatomite. Chaisena, A., Rangsriwatananon, K., 
Suranaree J.Sci.Technol. 11: 289-299 (2004).  

 Exchange diffusion of Cu2+,  Ni2+, Pb2+  and  Zn2+  into analcime synthesized 
from perlite. Dyer, A., Tangkawanit, S., Rangsriwatananon, K., Microporous and 
Mesoporous  Materials, 75, 273 – 279 (2004).  

 Ion exchange of Cu2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ in analcime from Thai perlite. 
Tangkawanit, S., Rangsriwatananon, K., Dyer, A., Microporous and Mesoporous 
Materials, 79, 171-175 (2005). 

 Synthesis and Kinetic Study of Zeolite from Lopbun Perlite, Tangkawanit, S. 
and Rangsriwatananon, K.  Suranaree J.Sci.Technol. 12(1), 61-68 (2005). 

 Synthesis of Sodium Zeolites from Natural and Modified Diatomite, Chaisena,   
A., Rangsriwatananon, K.,  Materials Letter, 59, 1474-1479 (2005). 

 Synthesis and Kinetic Study of ZeoliteNa-A from Thai Kaolin. 
Rangsriwatananon, K., Wangwiwattana, 16thInternational Microscopy Congress, 
3-8 September 2006. Sapporo, Japan. 

 The Comparision of Dealumination Methods of ZeoliteY, Thonghasam, C.  and   
Rangsriwatananon, K., the 13th Tri-University Internations Joint 
Seminar&Symposium, October 29-November 2, 2006. Mie University, Japan. 

 Thermal and acid treatment on natural raw diatomite influencing in synthesis 
of sodium Zeolites,  Kunwadee Rangsriwatananon,  Aphiruk Chaisena and 
Chutima Thongkasam, J. Porous Material, 15:499-505 (2008).            

 Antioxidant Properties of Puerarin and Genistein from White Kwao Krua 

Induced by Elicitors and Their Antihyperglycemic Effect on Rats, Bunruam 

Khitka, Sajeera Kupittayanant, Kunwadee Rangsriwatananon and Yuvadee 

Manakasem, Suranaree, J. Sci. Technol., 17(1) : 27-37 (2010). 

 Study of ethylene adsorption on zeolite NaY modified with group I metal 

ions, Niramai Sue-aok, Tipaporn Srithanratana, Kunwadee Rangsriwatananon, 

Sunantha Hengrasmee, Applied Surface Science, 256, 3997-4002 (2010). 

 Ethlene adsorption on cationic surfactant modified zeolite NaY, Nopbhasinthu 

Patdhanagul, Tipaporn Srithanratana, Kunwadee Rangsriwatananon and 
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Sunantha Hengrasmee, Microporous and Mesoporous Material, 131, 97-102 

(2010). 

 Synthesis of sodium-type fluorophlogopite mica from perlite and diatomite, 

Phongsak Laoot, Kunwadee Rangsriwatananon and Aphiruk Chaisena, Journal 

of Ceramic Processing Research, vol. 12, No. 1, pp273-278 (2011). 

 Combined modification of zeolite NaY by phynyl trimethyl ammonium 

bromide and possium for ethylene gas adsorption, Nopbhasinthu 

Patdhanagul, Kunwadee Rangsriwatananon, Khatchrin Siriwong and Sunantha 

Hengrasmee, Microporous and Mesoporous Material, 153, 30-34 (2012). 
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แบบประวัติสวนตวั 

ชื่อ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสิษฐ แววสูงเนิน 

  

การศึกษา/คุณวุฒิ  :  ปริญญาเอก : 2542 Ph.D. (Polymer Science ), University of Akron, U.S.A.  
                          ปริญญาตรี  : 2537 วท.บ. เกยีรตินยิมอันดบัหนึง่ (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 
    
ตําแหนงปจจุบัน  :   ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเคมี   

   

ประวัติการทํางาน  :  2546 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเคม ี   

                 2543 – 2546 อาจารยประจําสาขาวิชาเคม ี

  

ตําแหนงบริหาร 

 1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2551 หัวหนาสถานวิจัย สํานกัวิชาวิทยาศาสตร  

                                                               (รักษาการแทน) 

 1 ต.ค. 2551 - 1 ธ.ค. 2552 หัวหนาสถานวิจัย สํานกัวิชาวิทยาศาสตร 

1 ส.ค. 2553 - 20 เม.ย. 2554 หัวหนาสถานพัฒนาคณาจารย (รักษาการแทน) 

6 ต.ค. 2552 ถงึ ปจจุบัน   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  

  

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจยั  :  

 Simulation of an Amorphous Polyethylene Nanofiber on a High Coordination 

Lattice. Visit Vao-soongnern, PemraDoruker and Wayne L. Mattice, Macromol. 

Theory Simul. 2000, 1, 1-13. 

 Dynamic Properties of an Amorphous Polyethylene Nanofiber. Visit Vao-

soongnern and Wayne L. Mattice, Langmuir, 2000, 16, 6757-6758.  

  Topological effects on static and dynamic properties in an amorphous 

nanofiber composed of cyclic polymers. Visit Vao-soongnern and Wayne L. 

Mattice, Macromol. Theory Simul. 2000, 9, 570-577.   

 Simulations of Thin Films and Fibers of Amorphous Polymers, Visit Vao-

soongnern, PemraDoruker, Wayne L. Mattice, Computational Studies, 

Nanotechnology, and Solution Thermodynamics of Polymer Systems, M. D. 
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Dadmun, W. A. Van Hook, D, W. Noid, Y. B. Melnichenko, B. G. Sumpter, Eds., 

Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2001, 117-126. (Book chapter) 

 Monte Carlo Simulation of the Structures and Dynamics of Amorphous 

Polyethylene Nanoparticles. Visit Vao-soongnern, RahmiOzisk, Wayne L. 

Mattice, Macromol. Theory Simul, 2001, 10, 553-653. 

 Similarities and Differences in the Rapid Crystallization Induced in n-

Tetracontane by an Instantaneous Deep Quench of the Free-Standing 

Nanofiber and Free-Standing Thin Film. GuoqiangXu, Visit Vao-soongnern, 

Wayne L. Mattice, Macromol. Theory Simul, 2002, 11, 494-500. 

 Structure Formation of the Crystallization and Annealing of Nanoparticle of n-

Tetracontane, Visit Vao-soongnern, GuoqiangXu, Wayne L. Mattice,Macromol. 

Theory Simul, 2004, 13, 539-549.  

 Visit Vao-soongnern, Nanostructure of the Interface Modified by Grafted 

Polymers: A Monte Carlo simulation, Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology, 2006,6, 1-4 

 Suknuntha, K., Tantishaiyakul, V., Vao-Soongnern, V., Espidel, Y. and Cosgrove, 

T.  Molecular modeling simulation and experimental measurements to 

characterize chitosan and poly (vinyl pyrrolidone) blend interactions. J. 

Polym. Sci., Part B: Polymer Physics 46 (12), 2008. pp: 1258-1264. 

 Visit Vao-soongnern, Monte Carlo simulation of the structures and dynamics 

of cyclic and linear poly(ethylene oxide) melts, Computational Materials 

Science, 2010, 49, 396-371  

 Tantishaiyakul, V., Suknuntha, K., Vao-Soongnern, V., Characterization of 

Cimetidine–PiroxicamCoprecipitate Interaction using Experimental Studies and 

Molecular Dynamic Simulations, AAPS PharmSciTech, 11(2), 2010, p 952 – 958.  

 Rakkapao N., Vao-soongnern V., Watanabe H., Masubushi Y., Miscibility of 

Chitosan/poly(ethylene oxide) blends and effect of doping alkali and alkali 

earth metal ions on chitosan/PEO interaction, Polymer, 52, 2011, 2618-2627.  
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แบบประวัติสวนตวั 

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัญชัย  ประยูรโภคราช 

 

การศึกษา/คุณวุฒิ  :   ปริญญาเอก : 2546 Ph.D. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A. 

                           ปริญญาโท   : 2543 M.S. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A. 

                           ปริญญาตรี   : 2537 วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ตําแหนงปจจุบัน :     ผูชวยศาสตรจารยประจําสาขาวิชาเคมี     

 

ประวัติการทํางาน : 2553 - ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเคม ี 

                        2546 - 2552     อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร  

                        2537 - 2540  นักวิทยาศาสตรศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

                                              มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจยั  :  

      -    ผลงานตีพมิพในวารสารนานาชาต ิ

 Saceda, J. F., Rintramee, K., Prayoonpokarach, S., de Leon, D., L., Wittayakun, 

J., Properties of zeolite Y in various forms and utilization as catalysts or 

supports for cerium oxide in ethanol oxidation, Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry, accepted on 25 April 2011. 

 Saceda, J. F., de Leon, R. L.,Rintramee, K., Prayoonpokarach, S.,Wittayakun, J., 

Properties of Silica from Rice Husk and Rice Husk Ash and Their Utilization for 

Zeolite Y Synthesis (2011) Química Nova, 34(8), 1394-1397. 

 Loiha, S., Klysubun, W., Khemthong, P., Prayoonpokarach, S., Wittayakun, J., 

Reducibility of Ni and NiPt Supported on Zeolite Beta Investigated by XANES 

(2011) Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42(3), pp. 527-

532. 

 Kulawong, S., Prayoonpokarach, S., Neramittagapong, A.,Wittayakun, J., 

Mordenite modification and utililization as supports for iron catalyst for 
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phenol hydroxylation (2011) Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 

17(2), pp. 346-351. 

 Supamathanon, N., Wittayakun J.,Prayoonpokarach, S., Properties of Jatropha 

seed oil from Northeastern Thailand and its transesterification catalyzed by 

potassium supported on NaY zeolite (2011) Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry, 17(2), pp. 182- 185. 

 Khemthong, P., Klysubun, W., Prayoonpokarach, S., Roessner, F., Wittayakun, 

J., Comparison between cobalt and cobalt-platinum supported on zeolite 

NaY: Cobalt reducibility and their catalytic performance for butane 

hydrogenolysis (2010) Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 16 (4), 

pp. 531-538. 

 Khemthong, P., Klysubun, W., Prayoonpokarach, S., Wittayakun, J., Reducibility 

of cobalt species impregnated on NaY and HY zeolites (2010) Materials 

Chemistry and Physics, 121    (1-2), pp. 131-137. 

 Loiha, S., Prayoonpokarach, S., Songsiriritthigun, P., Wittayakun, J., Synthesis of 

zeolite beta with pretreated rice husk silica and its transformation to ZSM-12 

(2009) Materials Chemistry and Physics, 115 (2-3), pp. 637-640.  

 Wittayakun, J., Khemthong, P., Prayoonpokarach, S., Synthesis and 

characterization of zeolite NaY from rice husk silica (2008) Korean Journal of 

Chemical Engineering, 25 (4), pp. 861-864.  

 -  ผลงานตพีิมพในวารสารในประเทศ 

 Khabuanchalad, S., Khemthong, P., Prayoonpokarach, S., Wittayakun, J., 

Transformation of zeolite NaY synthesized from rice husk silica to NaP during 

hydrother-mal systhesis (2008) Suranaree Journal of Science and Technology, 

15(3), 225-231 

 Khemthong, P., Prayoonpokarach, S., Wittayakun, J., Synthesis and 

characterization of zeolite LSX from rice husk silica (2007) Suranaree Journal 

of Science and Technology, 14(4), 367-379 
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แบบประวัติสวนตวั 

ชื่อ  อาจารย ดร.ระพี  โกศลัวิตร-อทูเคอ 

 

การศึกษา/คุณวุฒิ  :   ปริญญาโท-เอก : 2550 วท.ด. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), วิทยาลยัปโตรเลยีมและ 

        ปโตรเคม ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ประเทศไทย 

                            ปริญญาตรี     :  2545 วท.บ. เกยีรตินยิมอันดบัหนึง่ (เคม)ี, มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ตําแหนงปจจุบัน :     อาจารยประจําสาขาวิชาเคม ี     

 

ประวัติการทํางาน : ต.ค. 2553 – ปจจุบัน Lecturer and researcher at School of Chemistry, Institute    

                   of  Science Suranaree University of Technology, Thailand 

พ.ย. 2551 – ก.ย. 2553 Postdoctoral researcher at Materials Research Institute,     

                    Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Germany (Alexander      

                              von Humboldt Fellowship) 

                        เม.ย. – ต.ค. 2551    Postdoctoral researcher at The Petroleum and  

                    Petrochemical College, Chulalongkorn University,    

                    Thailand 

      

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจยั  :  

 Gosalawit-Utke, R., Nielsen, T. K., Saldan, I., Laipple, D., Cerenius, Y., Jensen, T. 

R., Dornheim, M., Klassen, T., Nanoconfined 2LiBH4-MgH2 Prepared by Direct 

Melt Infiltration into Nanoporous Materials, Journal of Physical Chemistry C 

2011, 115, 10903. 

 Gosalawit R., Bellosta von Colbe, J. M., Jensen, T. R., Cerenius, Y., Bösenburg, 

U., Suarez, K., Pistidda, C., Bonatto, M. C., Barkhordarian, G., Klassen, T., 

Bormann, R., Dornheim, M. Ca(BH4)2-MgF2 Reversible Hydrogen Storage 

System: Reaction Mechanisms and Kinetic properties, Journal of Physical 

Chemistry C 2011, 115, 3762. 

 Christian Bonatto Minella, Gagik Barkhordarian, Sebastiano Garroni, Claudio 

Pistidda, R. Gosalawit-Utke, Carine Rongeat, Oliver Gutfleisch, Torben R. 
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Jensen, Yngve Cerenius, Maria Dolores Baro, Rüdiger Bormann, Thomas 

Klassen, Martin Dornheim  Effect of Transition Metal Fluorides on Reversible 

Formation of Ca(BH4)2  Journal of Physical Chemistry C 2010, 115, 2497–2504. 

 Janchai Yana, Piyarat Nimmanpipug, Suwabun Chirachanchai, Rapee Gosalawit, 

Supaporn Dokmaisrijan, Sornthep Vannarat, Thiraphat Vilaithong, Vannajan 

Sanghiran Lee Molecular dynamics simulations of Krytox-Silica–Nafion 

composite for high temperature fuel cell electrolyte membranes.  Polymer 

2010, 51, 4632-4638. 

 Claudio Pistidda, Sebastiano Garroni, Francesco Dolci, Elisa Gil Bardají, Ashish 

Khandelwal, Pau Nolis, Martin Dornheim, Rapee Gosalawit, Torben Jensen, 

Yngve Cerenius, Santiago Suriñach, Maria Dolors Baró, Wiebke Lohstroh, 

Maximilian Fichtner  Synthesis of amorphous Mg(BH4)2 from MgB2 and H2 at 

room temperature.  Journal of Alloys and Compounds 2010, 508, 212-215. 

 Gosalawit R., Bellosta von Colbe, J. M., Dornheim, M., Jensen, T. R., Cerenius, 

Y., Bonatto, C. M., Peschke, M., Suarez, K., Bormann, R LiF-MgB2 System for 

Reversible Hydrogen Storage. Journal of Physical Chemistry C 2010, 114, 

10291-10296. 

 Kollin, T. ,Jensen T. R., Dornheim, M., Gosalawit, R., Bösenburg, U., Cerenius, Y. 

LiBH4-MgH2 Encapulated into Nanoscaffold for Revesible Hydrogen Storage 

System, ACS Nano 2010, 4, 3903-3908. 

 Gosalawit, R., Chirachanchai, S., and Figoli, A. Physicochemical and 

Electrochemical Characterizations of Organically Montmorillonite 

(OMMT)/Sulfonated Poly(ether ether ketone) (SPEEK) Composite Membranes. 

Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering on Membrane Reactors 2010, 5, 

60-65. 

 Gosalawit, R., Chirachanchai, S., Basile, A., and Iulianelli, A. Thermo and 

electrochemical characterization of Sulfonated PEEK-WC membranes and 

Krytox-Si-Nafion® composite membranes.  Desalination 2009, 235, 293-305. 

 Gosalawit, R., Chirachanchai, S., Shishatskiy, S., and Nunes, S.P. Sulfonated 

montmorillonite (SMMT)/sulfonated poly(ether ether ketone) (SPEEK) 

nanocomposite membrane for direct methanol fuel cells (DMFCs), Journal of 

Membrane Science 2008, 323, 337-346. 
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 Gosalawit, R., Chirachanchai, S., Shishatskiy, S., and Nunes, S.P. Krytox-

Montmorillonite-Nafion nanocomposite membrane for effective methanol 

crossover reduction in DMFCs.  Solid State Ionics 2007, 178, 1627-1635. 

 Gosalawit, R., Chirachanchai, S., Manuspiya, H., and Traversa, E. Krytox-Silica-

Nafion® composite membrane: A hybrid system for maintaining proton 

conductivity in a wide range of operating temperatures.  Catalysis Today  

2006, 118, 259-265. 
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ภาคผนวก ช 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors Program) สาขาวิชาเคมี 
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