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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
: 1.2 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science Program in Chemistry for Teachers
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science (Chemistry for Teachers)
2.2 ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
: วท.ม. (เคมีศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Sc. (Chemistry for Teachers)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
38 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเข้าใจภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ครู อาจารย์ นักวิชาการ
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9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
ผศ.ดร.เบญจางค์ แสงจักร์
Ph.D. (Physical Chemistry)
University College Cork (2532)

10.
11.

12.

13.

รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
วท.ม. (เคมีอนินทรีย)์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529)
ดร.นิศากร ทองก้อน
Ph.D. (Analytical and Environmental Chemistry)
University of Bristol (2544)
สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประเทศไทยต้องการกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อสนองความต้องการในการขยายตัวดังกล่าว ทาให้มีความ
จาเป็นในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และ
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเคมี ซึ่งใช้มากในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิ บ
และผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นพัฒนาศักยภาพครูสอนวิทยาศาสตร์ด้านเคมีศึกษา เพื่อสร้างกาลังคนให้มีความสนใจและใฝ่รู้วิทยาการ
ด้านเคมีเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบันทางสังคมยังมีปัญหาด้านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้สังคมขาดความเข้าใจและเกิดการโต้แย้งกัน โดย
ไม่ได้ใช้ข้อมูลและกระบวนการคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในขณะที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทา
ให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อสารเคมี ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ครูเป็นผู้ที่สังคมให้ความเชื่อถือ และช่วยในการพัฒนาสังคม หากบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย จะ
ช่วยในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างเสริมเด็กรุ่นใหม่ให้มีความรับผิดชอบและใฝ่รู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี ซึ่งสามารถใช้อธิบายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้ และช่วยสร้างเสริมงานวิจัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลั กสู ต รนี้ มุ่ ง สร้ างมหาบั ณฑิ ต ที่ มี ศั กยภาพในการสอนและวิ จั ย โดยค านึ ง ถึ ง คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ พั น ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในหัวข้อที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งสร้ างบัณฑิตที่ดีและเก่งเพื่อ
การพัฒนาประเทศและสังคม
ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาเลือก
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการใช้ทรัพยากรของภาควิชาร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศกึ ษาให้มีความรู้พื้นฐาน และความรู้ขั้นสูงในวิชาเคมีแขนงต่างๆ เพื่อนาไปประยุกต์ในการสอนและการ
วิจัย
1.2 ความสาคัญ
ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเคมี และเคมีประยุกต์เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาเคมีในแต่ละโรงเรียนยังมีประสิทธิภาพไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการขาด
แคลนบุคลากรทางการศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาเคมีได้มี
ความรู้ความสามารถด้านเคมีเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง อันจะส่งผลให้
การเรี ยนการสอนวิช าเคมี ในโรงเรีย นหรือ สถาบั นการศึกษามีป ระสิ ทธิ ภาพดี ขึ้น ดั งนั้ นภาควิชาเคมี จึง ได้ จัด ทาหลั กสู ตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษาขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดดังกล่าว และพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่สอนวิชาเคมีในโรงเรียนให้มีความรู้ด้านเคมี
ถูกต้องทันสมัยยิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการเคมีสามารถสอนและวิจัยได้อย่างมีศักยภาพ
(2) เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสสาหรับครูหรืออาจารย์ที่จบปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ เอกเคมี หรือเทียบเท่าได้ศึกษา
ต่อ
(3) เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพให้กับครู และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - ประเมินหลักสูตรทุก ๆ 2 ปี
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาเคมีศึกษาให้มีมาตรฐานตามกรอบ - การวิพากษ์หลักสูตรโดย
- แบบประเมินโดย
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
- รายงานการประเมินหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
- รายงานการประเมินความพึง
สาขาวิชาเคมีศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
บัณฑิต
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการของสังคม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
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2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเคมี หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทางการ
สอนด้านเคมี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ กาหนดให้สอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นานาชาติ
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จาเป็นตามความเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2554
15
15
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2555
2556
2557
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (1,500 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จานวนรวม
2554-2558
75
60
135
60

2558
15
15
30
15

ภาคการศึกษา
18,000
14,250

ปีการศึกษา
36,000
28,500
129,000 บาท/คน

รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

270,000

810,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

ค่าลงทะเบียน

203,000

608,000

810,000

810,000

810,000

473,000

1,418,000

1,935,000

1,935,000

1,935,000

รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวด เงิน
งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม
จานวนนักศึกษา *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2554
378,000
68,000
450,000
896,000
15
60,000

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

775,000
212,000
675,000
1,662,000

814,000
437,000
900,000
2,151,000

1035,000
437,000
900,000
2,372,000

1086,000
437,000
900,000
2,423,000

30

30

30

30

56,000

72,000

79,000

81,000
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* ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 129,000 บาทต่อปี
ทั้งนีค้ ่าอัตราค่าเล่าเรียนให้ขนึ้ อยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
38
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก.หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
ค.การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียน LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ/หรือ LNG 600 วิชา
ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือได้รบั การยกเว้น ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับระดับคะแนนการ
ทดสอบและเงื่อนไขตามทีค่ ณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
CHM
หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี
รหัสตัวเลข
รหัสเลขหลักร้อยหมายถึง
ระดับของวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึน้ ไป
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสเลขหลักสิบแสดงกลุ่มวิชาดังนี้
เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัยและนวัตกรรม
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
หมายเหตุ
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เลข 7
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
เลข 9
หมายถึง
รหัสเลขหลักหน่วย

กลุ่มวิชาชีวเคมีและเทคโนโลยีอาหาร
กลุ่มวิชาเคมีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ และสัมมนา
หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชา

- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
CHM 501 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับครู
2 (2 – 0 – 6)
(Research Methodology for Teachers)
CHM 511 เคมีอินทรีย์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Organic Chemistry for Teachers)
CHM 521 เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Analytical Chemistry for Teachers)
CHM 531 เคมีอนินทรีย์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Inorganic Chemistry for Teachers)
CHM 541 เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Physical Chemistry for Teachers)
CHM 551 ความปลอดภัยและการจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
1 (1 – 0 – 3)
(Chemical Safety and Management)
CHM 561 ปฏิบตั ิการทางเคมีวิเคราะห์สาหรับครู
1 (0 – 3 – 3)
(Analytical Chemistry Laboratory for Teachers)
CHM 602 นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (3 – 0 – 9)
(Innovation in Learning and Teaching Science)
CHM 697 สัมมนา
1 (0 – 2 – 3)
(Seminar)
ข. หมวดวิชาเลือก
แผนการศึกษา ก 2 6 หน่วยกิต และแผนการศึกษา ข 12 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
CHM 522 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
3 (3 – 0 – 9)
(Instrumental Analysis)
CHM 523 การวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟี
3 (3 – 0 – 9)
(Chromatographic Analysis)
CHM 524 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3 – 0 – 9)
(Special Topic I)
CHM 525 เคมีวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
3 (3 – 0 – 9)
(Environmental Analytical Chemistry)
CHM 532 เคมีอนินทรียข์ ั้นสูง
3 (3 – 0 – 9)
(Advanced Inorganic Chemistry)
CHM 542 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 1
3 (3 – 0 – 9)
(Applied Physical Chemistry I)
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3.1.4

CHM 543 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 2
3 (3 – 0 – 9)
(Applied Physical Chemistry II)
CHM 552 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3 (3 – 0 – 9)
(Polymer Science and Technology)
CHM 563 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรีย์สาหรับครู
1 (0 – 3 – 3)
(Organic Chemistry Laboratory for Teachers)
CHM 564 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
1 (0 – 3 – 3)
(Physical Chemistry Laboratory for Teachers)
CHM 571 ชีวเคมีประยุกต์
3 (3 – 0 – 9)
(Applied Biochemistry)
CHM 616 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์
3 (3 – 0 – 9)
(Natural Products and Applications)
CHM 617 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3 – 0 – 9)
(Special Topic II)
CHM 682 เทคนิคการวิเคราะห์และการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม
3 (3 – 0 – 9)
(Environmental Analysis and Control Techniques)
CHM 683 การควบคุมและการบาบัดมลพิษทางอากาศ
3 (3 – 0 – 9)
(Air Pollution Control and Treatments)
CHM 684 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
(3 – 0 – 9)
(Industrial Hazardous Chemicals and Waste Management)
CHM 685 เคมีสิ่งแวดล้อมทางน้า
3 (3 – 0 – 9)
(Chemistry of the Aquatic Environment)
CHM 788 หัวข้อพิเศษ 3
3 (3 – 0 – 9)
(Special Topic III)
ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แผนการศึกษา ก 2
CHM 699 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
แผนการศึกษา ข
CHM 695 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Study)
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 511
เคมีอินทรีย์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Organic Chemistry for Teachers)
CHM 521
เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Analytical Chemistry for Teachers)
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CHM 561

ปฏิบตั ิการทางเคมีวิเคราะห์สาหรับครู
1 (0 – 3 – 3)
(Analytical Chemistry Laboratory for Teachers)
CHM 602
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (3 – 0 – 9)
(Innovation in Learning and Teaching Science)
รวม
10 (9 – 3 – 30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 501
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับครู
2 (2 – 0 – 6)
(Research Methodology for Teachers)
CHM 531
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Inorganic Chemistry for Teachers)
CHM 541
เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Physical Chemistry for Teachers)
CHM 551
ความปลอดภัยและการจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
1 (1 – 0 – 3)
(Chemical Safety and Management)
CHM 699
วิทยานิพนธ์
2 (0– 4 – 8)
(Thesis)
รวม
11 (9 – 4 – 35)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 699
วิทยานิพนธ์
4 (0 – 8 – 16)
(Thesis)
CHM xxx
วิชาเลือก
3 (3 – 0 – 9)
(Elective)
CHM xxx
วิชาเลือก
3 (3 – 0 – 9)
(Elective)
รวม
10 (6 – 8 – 34)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ชัน้ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 697
สัมมนา
1 (0 – 2 – 3)
(Seminar)
CHM 699
วิทยานิพนธ์
6 (0 – 12 – 24)
(Thesis)
รวม
7 (0 – 14 – 27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 41
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แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 511
เคมีอินทรีย์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Organic Chemistry for Teachers)
CHM 521
เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Analytical Chemistry for Teachers)
CHM 561
ปฏิบตั ิการทางเคมีวิเคราะห์สาหรับครู
1 (0 – 3 – 3)
(Analytical Chemistry Laboratory for Teachers)
CHM 602
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (3 – 0 – 9)
(Innovation in Learning and Teaching Science)
รวม 10 (9 – 3 – 30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 501
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับครู
2 (2 – 0 – 6)
(Research Methodology for Teachers)
CHM 531
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Inorganic Chemistry for Teachers)
CHM 541
เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Physical Chemistry for Teachers)
CHM 551
ความปลอดภัยและการจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
1 (1 – 0 – 3)
(Chemical Safety and Management)
CHM xxx
วิชาเลือก
3 (3 – 0 – 9)
(Elective)
รวม
12 (12 – 0 – 36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 695
การค้นคว้าอิสระ
2 (0 – 4 – 8)
(Independent Study)
CHM xxx
วิชาเลือก
3 (3 – 0 – 9)
(Elective)
CHM xxx
วิชาเลือก
3 (3 – 0 – 9)
(Elective)
รวม
8 (6 – 4– 26)
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 36

10
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
CHM 695
การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
CHM 697
สัมมนา
(Seminar)
CHM xxx
วิชาเลือก
(Elective)

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
4 (0 – 8 – 16)
1 (0 – 2 – 3)
3 (3 – 0 – 9)
รวม
8 (3 – 10 – 28)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 41

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
1

ผศ.ดร.เบญจางค์ แสงจักร์

2

รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

3

ดร.นิศากร ทองก้อน

4

รศ.ดร.วาสนา จตุรนต์รัศมี

5

ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ

Ph.D. (Physical Chemistry),
University College Cork
วท.ม. (เคมีอนินทรีย)์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Analytical and
Environmental Chemistry ),
University of Bristol
Ph.D. (Organic Chemistry),
University of Tasmania
Ph.D. (Polymer Technology),
Loughborough University

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
10
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2.2 อาจารยประจา
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

ดร.เกษรา วามะศิริ

2
3
4
5

ดร.ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกศ
ผศ.บุรนิ ทร์ ลิ้มชาวฟ้า
รศ.ดร.วนิดา พวกุล
ผศ.กัณทิพย์ รัตนชาติชูชัย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Organic Chemistry),University
College Cork
ปร.ด. (เคมีอินทรีย)์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เคมีอินทรีย์),มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (เคมีอินทรีย)์ ,มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์),จุฬาลงกรณ์

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
6
10
10
10
10
10
10
6
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

11

6

ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว

7

ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช

8 ดร.มนภัทร วงษ์บุตร
9 ดร.วิจิตรา เดือนฉาย
10 ผศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์
11 ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร
12 ดร.วิทวัส มิ่งวานิช
13 ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
14 อาจารย์ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว
15 ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์
16 รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม
17 รศ.นราพร หาญวจนวงศ์
18 รศ.ดร.วินัย สมบูรณ์
19 อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์
20 ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล
ที่

1

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
ผศ.ดร.จินดา แต้มบรรจง

มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Analytical Chemistry),Oklahoma
State University
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (เคมี),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.rer.nat. (Physical Chemistry),
University of Innsbruck
Dr.rer.nat. (Physical Chemistry),
University of Meunster
Ph.D. (Polymer Chemistry),
University of Manchester
Ph.D. (Polymer Chemistry),
University of North Texas
M.Sc. (Polymer Science and Engineering),
Case Western Reserve U.
วท.ม. (ชีวเคมี)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Polymer Technology),
Tokyo U. of Agri. & Tech.
M.Sc. (Environmental Technology), AIT
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Environmental Toxicology),AIT
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Inorganic Chemistry),
Oklahoma State University
2 ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา),
มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ดร.ประวีณา ติระ
Ph.D. (Science Education),
Indiana University
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

10

10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
6

10
6

10
6

10
6

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ให้คาแนะนา หรือแนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีสาหรับการทาวิจัย
รูปแบบในการเขียนวิทยานิพนธ์
1. มีเกณฑ์การสอบและระเบียบการสอบ
2. มีคณะกรรมการในการสอบ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
3. มีการประเมินผลตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
5.1 คาอธิบายโดยยอ
การทาวิทยานิพนธ์แผนการศึกษา ก 2 ในสาขาวิชาเคมีศึกษา นักศึกษาทาการทดลองค้นคว้าเพื่อเข้าใจกระบวนการทาวิจัยเชิงลึกทางเคมี
หรือทาการวิจัยทางเคมีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การค้นคว้าอิสระ แผนการศึกษา ข นักศึกษาทาการทดลองค้นคว้า เพื่อเข้าใจกระบวนการทาวิจัยและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาโครงงานและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพ สามารถเขียนแผน
โครงงานและงานวิจัย สรุปและวิจารณ์ผลได้อย่างถูกต้องตามหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหนวยกิต
6 หน่วยกิต สาหรับแผนการศึกษา ข
12 หน่วยกิต สาหรับแผนการศึกษา ก 2
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติ
5.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 แต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 4 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย 1 คน
5.6.2 มีการรายงานและประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ทักษะด้านวิจัยและการเรียนรูด้ ้วยตนเอง 1. นาเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยเน้นการเรียนแบบแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
มีการทาวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระเพื่อเป็นการฝึกเทคนิคและ
กระบวนการวิจัยที่นาไปใช้จริง
ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะผู้นาทาง
ความคิ ด กล้ า แสดงออก และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงานที่
นาเสนอ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(3) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายให้เหมาะสม ไม่ทุจริตในการ
สอบ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิในข้อมูลหรืองานวิจัยของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีจิตสานึก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา รู้จักแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยของนักศึกษา การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การส่งงานตามเวลาที่กาหนด
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบและการทาวิจัย
(4) ประเมินจากการทางานร่วมกับผู้อื่น
(5) ประเมินจากความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาเคมีศึกษา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทฤษฎีที่สาคัญ วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปปฏิบัติในวิชาชีพ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอผลงานและการอภิปรายในชั้นเรียน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดให้มีการสัมมนาและอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการดาเนินงานวิจัย เพื่อให้ นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดในการเตรียมโครง
ร่างงานวิจัยการวางแผนดาเนินงานวิจัย การค้นคว้าผลงานวิจัยจากสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถขยายองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในวิชาชีพ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการนาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยของนักศึกษา
(2) ประเมินจากความก้าวหน้าของงานวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความการรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทางทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการทางานเป็นกลุ่มหรือมีการทางานที่ต้องประสานงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษาได้
แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา ฝึกฝนการทางานและการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กรอื่น รวมถึงสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) ประเมินจากผลการดาเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์แ ละสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
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(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดให้มีการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานวิจัยโดยการรายงานแบบวาจาเพื่อ ฝึกฝนความสามารถในการ
สื่อสารการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากรายงาน เทคนิคการนาเสนอ และการเลือกใช้เทคโนโลยี
(2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะ

5. ด้านทักษะการ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

บุคคลและความ

สื่อสาร และการใช้

รับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

   

 

 

    



 

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4.

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้ง ในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในสาขาวิชาเคมีศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

CHM 501
CHM 511
CHM 521
CHM 522
CHM 523
CHM 524
CHM 525
CHM 531
CHM 532
CHM 541
CHM 542
CHM 543

ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับครู
เคมีอนิ ทรีย์สาหรับครู
เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
การวิเคราะห์ด้วยเครือ่ งมือ
การวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟี
หัวข้อพิเศษ 1
เคมีวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู
เคมีอนนทรีย์ขั้นสูง
เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 2

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

CHM 551
CHM 552
CHM 561
CHM 563
CHM 564
CHM 571
CHM 602
CHM 616
CHM 617
CHM 682

ความปลอดภัยและการจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์สาหรับครู
ปฏิบัติการเคมีอินทรียส์ าหรับครู
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
ชีวเคมีประยุกต์
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์
หัวข้อพิเศษ 2
เทคนิคการวิเคราะห์และการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

4
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

CHM 683 การควบคุมและการบาบัดมลพิษทางอากาศ
CHM 684 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม
CHM 685 เคมีสิ่งแวดล้อมทางน้า
CHM 695 การค้นคว้าอิสระ
CHM 697 สัมมนา
CHM 699 วิทยานิพนธ์
CHM 788 หัวข้อพิเศษทางเคมีและเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม 1

ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1
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4
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4


5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
1
2
   











    









   






















































































3. ทักษะทางปัญญา















4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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1.

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(3) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความ
ยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการ เหตุผล และ
ค่านิยมอันดีงาม
(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและ
แก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น

2.

ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชาเคมีศึกษา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่าง
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อ
การปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่
เพียงพอ สามารถสัง เคราะห์ แ ละใช้ผลงานวิจัย สิ่ง ตีพิ มพ์ทางวิช าการ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็น
หรื อ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ รวมถึ ง พั ฒ นาข้ อ สรุ ป และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผนและด าเนิ น การโครงการส าคั ญ หรื อ โครงการ
วิจั ยค้ น คว้ า ทางวิช าการได้ ด้ว ยตนเองโดยการใช้ค วามรู้ทั้ ง ภาคทฤษฎีแ ละ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึง การใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความการรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยาก
ระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทางทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานกลุ่ม

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ
นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่
สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าทีท่ วนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบและการวัดผลการสอบ
(3) การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งตามเกณฑ์ของสกอ.
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการได้งานทา และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
(3) การประเมินจากผู้ สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรี ยนรวมทั้งให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศ และ/หรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ สร้างเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการ
ฝึกอบรมทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแนวใหม่ การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย
(2) การจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาการจัดการเรียนการสอน และวิจยั
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการ
ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
(3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(5) จัดให้อาจารย์เข้ากลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาและทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

1.
2.

3.

4.

เป้าหมาย
พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้มีแนว
ทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และมีแนวทางแห่งการเรียนรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
4. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาเอก และ/หรือเป็นผู้มีตาแหน่งทาง
วิชาการ
5. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาดูงานทัง้
ในและต่างประเทศ
6. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกอย่างน้อยทุก 5
ปี
7. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณผลงานทาง
วิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของผู้สาเร็จการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินผล
หลักสูตรที่ได้ผ่านการอนุมตั ิกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิประสบการณ์ และการพัฒนาอบรมของอาจารย์
ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนโดย
นักศึกษา
ประเมินผลโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกปี
ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 5
ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทัง้ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1 UV-VIS Spectrophotometer (Shimadzu, UV2100)
1
2 UV-VIS Spectrophotometer Flow Injection System (Perkin Elmer, Lambda 35, FIAS 300)
1
3 Atomic Absorption Spectrophotometer (Perkin Elmer, AA-800)
1
4 Atomic Absorption Spectrophotometer (Perkin Elmer, AA-300)
1
5 Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer, ICP (Perkin Elmer, Optima 3000)
1
6 Spectrofluorometer (Perkin Elmer, LS50B)
1
7 Spectrofluorometer (Hitachi, F2500)
1
8
Polarimeter
1
9 Electrochemical Instrument (Autolab, PGSTAT 10)
1
10 Electrochemical Instrument (Metrohm, 746VA Trace Analyzer)
1

ลาดับ
11
12
13
14

ชื่ออุปกรณ์
จานวน
Gas Chromatograph, FID / TCD Transfer Line (Varian, 3800)
1
Gas Chromatograph, FID / PFPD / Auto SPME (Varian, 3800)
1
Gas Chromatograph, FID / ECD /Headspace Autosampler (Hewlett Packard, HP-6890)
1
Gas Chromatograph/ Mass Spectrometer Detector (MSD) / NPD / Purge & Trap (Hewlett Packard,
1
HP-6890)
15 High Performance Liquid Chromatograph (Hewlett Packard, HPLC 1100 Series)
1
16 High Performance Liquid Chromatograph /Fluorescence detector (Varian)
1
17 High Performance Liquid Chromatograph /UV detector (Varian)
1
18 Ion Chromatograph (Lachat Instrument, IC 5000)
1
19 Differential Scanning Calorimeter (Perkin Elmer, DSC 7)
1
20 Differential Scanning Calorimeter (Mettler Toledo, DSC 1)
1
21 Thermogravimetric Analyzer (Perkin Elmer)
1
22 Total organic carbon analyzer (Teledyne Tekmar, TOC version 3)
1
23 Particle Size Analyzer (Cilas, Cilas 1180)
1
24 Surface Area and Porosimetry Analyzer (Micrometratics, Gemini Flow Prep 060)
1
25 Auto Bomb Calorimeter
1
26 Flex – Cracking Tester
1
27 Abrasion Tester
1
28 Latex Stability Tester
1
29 Refractrometer
1
30 Spectrophotometer with Flow through Cell
1
31 Magnetic Susceptibility
1
32 Microwave Digestion
1
33 Automatic Titrator
1
34 Gear Aging Oven
1
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุด เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์สามารถเสนอ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็นที่จะใช้ในการเรียนการสอน
ในส่วนของอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ภาควิชามีการประชุม วางแผน การจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละหลักสูตรอย่าง
เหมาะสม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ และประเมินความพอเพียงของโสตทัศนูปกรณ์ด้วย โดยมี
เป้าหมายและการดาเนินการดังในตาราง

เป้าหมาย
- จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ให้
เพียงพอเพือ่ สนับสนุน
การศึกษา

การดาเนินการ
- จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มี
เครื่องมือทันสมัย

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทาสถิติจานวนเครื่องมืออุปกรณ์
ชั่วโมงการใช้งาน
- จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาเรียนที่
มีการฝึกในวิชาปฏิบัติการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้และปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้มหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมสอนในหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสม
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และ/หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานกับบุคลากรในหน่วยงาน
อื่น
5. การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา
5.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาแรก โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
หลังจากที่คณะได้อนุมัติกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าหลักสูตรปรับปรุง ปี 2554 มีโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาบังคับ/เลือกเหมาะสมเป็นที่
ต้องการของหน่วยงาน
7. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
2554 2555 2556 2557 2558
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
X
X
X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
X
X
X
X
X
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

2554
X

ปีการศึกษา
2555 2556 2557
X
X
X

2558
X

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
X
X
X
X
X
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
X
X
X
X
X
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
X
X
X
X
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการ
X
X
X
X
X
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
X
X
X
X
X
ปีละหนึง่ ครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
X
X
X
จากคะแนนเต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและกลยุทธ์การสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินโดยนักศึกษาของแต่ละวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
สารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
(2) ผู้ใช้บัณฑิต
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในข้อ 7 หมวดที่ 7 โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา/ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่ส ามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนด
เนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่
ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas
where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by selfdirected learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับ
ความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นัก ศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การ
เรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather
its focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their
studies. It is project-focussed and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing
a final draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and
will emphasise language use not usage, real communication not classroom practice.
CHM 501 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับครู
2 (2 – 0 – 6)
(Research Methodology for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของระเบียบวิจัย เทคนิคการออกแบบการวิจัยและการวัดผล ศึกษาแนวคิดและการสืบค้นแหล่งข้อมูลการวิจัยทางเคมี
การเขียนโครงงานวิจัยและรายงาน

CHM 511

CHM 521

CHM 522

CHM 523

CHM 524

Principle of research methodology. Design and measurement techniques. Study of concept and chemical literature survey.
Report and project writing.
เคมีอินทรีย์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Organic Chemistry for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พันธะเคมี โครงสร้าง และสเตอริโอเคมีของสารประกอบคาร์บอน กลไกปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยา
การแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาการแทนที่ของสารประกอบแอโรเมติก ด้วยอิเล็กโทรไฟล์ ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยา
การขจัด ปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชัน
Chemical bonding, structures and stereochemistry of carbon compounds. Reaction mechanisms. Free radical substitutions.
Nucleophilic substitutions. Electrophilic aromatic substitutions. Addition reactions. Elimination reactions. Oxidation and
reduction reactions.
เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Analytical Chemistry for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์และความผิดพลาดของการทดลองโดยอาศัยสถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยหลักการของ
การวิเคราะห์โดยการชั่งน้าหนักและการวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตร การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
แบบต่าง ๆ ได้แก่ เอกเทอร์นอลสแตนดาร์ด อินเทอร์นอลสแตนดาร์ด และแบบสแตนดาร์ดแอดดิชัน
Statistical treatment of experiment data and error in analysis. Quantitative analysis based on volumetric and gravimetric
analysis. Instrumental analysis. Methods of quantitative analysis such as external standard method, internal standard method
and standard addition method.
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
3 ( 3 – 0 – 9)
(Instrumental Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพและปริมาณโดยใช้เครื่องมือที่ใช้หลักการเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้าและทางสเปกโทรสโกปี
Qualitative and quantitative analysis by instruments based on electroanalytical chemistry and spectroscopy.
การวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟี
3 ( 3 – 0 – 9)
(Chromatographic Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยใช้ทฤษฎีพื้นฐานทางการแยกและโครมาโทกราฟี รวมถึงโครมาโทกราฟีแบบของเหลว
สมรรถนะสูง โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน แก๊สโครมาโทกราฟี เป็นต้น การประยุกต์ใช้งาน การแก้ปัญหา เทคนิค
การเตรียมตัวอย่างและการกาจัดสารรบกวน
Qualitative and quantitative analysis based on the basic theory of separation and chromatography including high performance
liquid chromatography, ion chromatography, gas chromatography, etc. Application, trouble shooting, sample preparation and
clean up techniques.
หัวข้อพิเศษ 1
3(3–0–9)
(Special Topic I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อเฉพาะจากเนื้อหาที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเคมีวิเคราะห์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ใช้
Selected topics from current active areas in analytical chemistry including research in method development and applications.

CHM 525

CHM 531

CHM 532

CHM 541

CHM 542

เคมีวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
3(3–0–9)
(Environmental Analytical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและตรวจสอบรูปแบบต่างๆของสารประกอบอินทรีย์ และอนินทรีย์ การกระจายตัวของแต่ละสปีชีส์ของธาตุ ที่มีอยู่ใน
ระบบทางสิ่งแวดล้อม และชีวภาพ เช่น ดิน อากาศ และน้า เป็นต้น การนาเทคนิคทางโครมาโทกราฟี ไฟฟ้าเคมี สเปกโทรสโกปี
และเทคนิคการนาเครื่องมือวิเคราะห์ต่างชนิดมาใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆของธาตุ หรือสารประกอบที่มีความ
เข้มข้นต่า
Study and determination of the various forms of organic and inorganic compounds, Distribution of species in environmental
and biological systems such as soil, air and water, etc. Application of chromatography, electrochemistry, spectroscopy and
hyphenated techniques for low concentration analysis and speciation.
เคมีอนินทรีย์สาหรับครู
3(3–0–9)
(Inorganic Chemistry for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดอิเล็กตรอนโดยทฤษฎีควอนตัมใหม่โดยไม่ใช้คณิตศาสตร์ สัญลักษณ์เทอม และอะตอมมิกสเตท ปรากฏการณ์การทะลุ
ทลวงและการกาบัง ตารางธาตุ และสมบัติตามตารางธาตุ ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ไฮบริไดเซชัน ทฤษฎี โมเลกุลาร์ออร์บิทัล
ของแข็ง ไอออนิก และพันธะไอออนิก เคมีกรด-เบส
Electron configurations by non-mathematical quantum theory. Term symbols and atomic states. Penetration and shielding
effects. Periodic table and physical properties of atoms. Valence bond theory, hybridization and molecular orbital theory.
Ionic solids and ionic bonds. Acid-base chemistry.
เคมีอนนทรีย์ขนั้ สูง
3(3–0–9)
(Advanced Inorganic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: CHM 531 เคมีอนินทรีย์สาหรับครู
ทฤษฎีกรุปและการประยุกต์ทางเคมี สาหรับทฤษฎีสนามลิแกนด์ และทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล เคมีโคออร์ดิเนชันได้แก่
โครงสร้าง ไอโซเมอร์ การเกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึกและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีสนามลิแกนด์ และ
ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลสาหรับสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
Group theory and chemical applications of group theory for ligand field and molecular orbital theory. Coordination chemistry
including structure, isomerism and reaction. Valence bond theory, crystal field theory and applications, ligand field and
molecular orbital theory for coordination compounds.
เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
3 (3 – 0 – 9)
(Physical Chemistry for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติของของแข็ง ของเหลว แก๊ส และสารละลาย หลักการของเทอร์โมไดนามิกส์ และจลนศาสตร์
Properties of solids, liquid, gases and solutions and to the basic concepts of thermodynamics and kinetics.
เคมีเชิงฟิสกิ ส์ประยุกต์ 1
3 (3 – 0 – 9)
(Applied Physical Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : CHM 541 เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
สมบัติที่น่าสนใจของพื้นผิวระหว่างวัฏภาค และการประยุกต์ใช้ ความเสถียรและการนาไปใช้ประโยชน์ของระบบไมเซลล์และ
อินเวอร์สไมเซลล์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสาอาง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารและการนาไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม สมบัติที่แตกต่างของสารในระดับนาโน

CHM 543

CHM 551

CHM 552

CHM 561

CHM 563

Interesting properties of surface and its application. Stabilities and applications of micelle and inverse micelle systems in food
and cosmetic industries. Phase transitions of materials and its application in industries. Change in properties of materials in
nanoscale.
เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 2
3 (3 – 0 – 9 )
(Applied Physical Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : CHM 541 เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
บทนา ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจาลองโมเลกุล การสร้างโครงสร้างเคมีบนคอมพิวเตอร์ การคานวณ แบบจาลองโมเลกุล การ
ประยุกต์ด้านโครงสร้างและเสถียรภาพของโครงสร้าง การประยุกต์ด้านปฏิกิริยาเคมี การประยุกต์ด้านสมบัติทางโครงสร้าง
Introduction, basic theory for molecular modeling, building chemical structure on computer, molecular modeling calculations,
applications to structure and their stability, applications to chemical reactions, applications to structural properties.
ความปลอดภัยและการจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
1 (1 – 0 – 3)
(Chemical Safety and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากสารเคมีแต่ละประเภทได้แก่ สารไวไฟ สารที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา สารระเบิดได้ สาร
กัมมันตรังสี และสารกัดกร่อน เรียนรู้การจัดการสารเคมีอันตราย ให้ปลอดภัย ได้แก่ การเก็บ การใช้ การกาจัด การขนส่ง การ
ป้องกัน และการจัดการเกี่ยวกับอุบัติเหตุ รวมทั้งโรคที่เกิดจากสารเคมีอันตราย
Understanding in hazard of chemical compounds ; imflammable compounds, reactive compounds, explosive compounds,
radioactive compounds and corrosive compounds. Management of the hazardous materials ; storage, usage, disposal and
transportation of chemical compounds. Prevention and treatment of accidents including diseases caused by contacting with
some hazardous compounds.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3 (3 – 0 – 9 )
(Polymer Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาแนกชนิดของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ น้าหนักโมเลกุลและการกระจายน้าหนักโมเลกุล ปัจจัยที่มีผล
ต่อสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกล การทดสอบพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
Polymer classification. Polymerization reactions. Molecular weight and molecular weight distribution. Factors affecting on
physical and mechanical properties. Polymer testing. Processing of polymers products.
ปฏิบัตกิ ารทางเคมีวิเคราะห์สาหรับครู
1 (0 – 3 – 3)
(Analytical Chemistry Laboratory for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทดลองที่ใช้หลักการตามทฤษฎี ในวิชาเคมีวิเคราะห์ เน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เทคนิคการใช้เครื่องมือ การเตรียมตัวอย่าง และการกาจัดสารรบกวน
Laboratory based on the principles presented in analytical chemistry courses concerning
experiments of basic technique for qualitative and quantitative analysis, instrumental techniques, sample preparation and
removal of interferences.
ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย์สาหรับครู
1 (0 – 3 – 3)
(Organic Chemistry Laboratory for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทดลองเกี่ย วข้ อ งกับ การแยกและการพิ สูจ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข องสารประกอบอิ น ทรี ย์ สเตอริ โ อเคมี และการสั ง เคราะห์
สารประกอบอินทรีย์

CHM 564

CHM 571

CHM 602

CHM 616

CHM 617

Practical experiments involving separation and identification of organic compounds, stereochemistry and synthesis of simple
organic compounds.
ปฏิบัตกิ ารเคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับครู
1 (0 – 3 – 3)
(Physical Chemistry Laboratory for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทดลองเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์ การวัดค่าทางกายภาพของสารเช่น ความหนืด ดัชนีหักเห การนาไฟฟ้า
แรงตึงผิว และอื่นๆ
Experiments in thermodynamics, kinetics, measurements of some physical properties of matter such as viscosity, refractive
index, conductivity, surface tension, etc.
ชีวเคมีประยุกต์
3 (3 – 0 – 9)
(Applied Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ชีวเคมีในชีวิตประจาวันและในการพัฒนาอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการนาหลักการทางชีวเคมีมาประยุกต์ในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การถนอมอาหาร การเก็บรักษาผลไม้ การผลิตผลิตภัณฑ์นมและผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ จุลชีววิทยาเชิง
อุตสาหกรรมและการหมัก การผลิตเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์บางอย่าง
Application of biochemistry in daily life and in industrial development. Regional applications of biological principles in
certain relevant fields ; food preservation, fruit storage, manufacture of diary and other farm products, industrial microbiology
and fermentation, manufacture of pharmaceutical clinical products.
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (3 – 0 – 9)
(Innovation in Learning and Teaching Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดทางการศึ กษา เทคนิ ค การสอนและวิ ธีการสอน การวิ จั ย ในชั้ น เรีย น การวางแผนและจั ด เตรี ย มการสอน การใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างสื่อการสอน การออกแบบการทดลองทางเคมีและการทาการทดลองทางเคมี การนาเสนอ
และการอภิปรายในชั้นเรียน
Conceptual education. Teaching techniques and methods. Classroom research. Planning and material preparations. Use of
computer for designing and producing teaching aids. Design and perform specific chemistry experiment including classroom
presentation and discussion.
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์
3 (3 – 0 – 9)
(Natural Products and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับเคมีของสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่ได้จากธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งกาเนิดจากธรรมชาติ การเกิด การจัดประเภท การ
แยกให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์สารดังกล่าว การประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติและสารอนุพันธ์ต่างๆไปใช้ประโยชน์
ทางด้านเภสัชและการรักษาโรค
Introduction to the chemistry of naturally occurring compounds including their occurrence, formation, classification, isolation
and identification. Pharmaceutical and clinical uses of natural products and their related compounds.
หัวข้อพิเศษ 2
3 (3 – 0 – 9)
(Special Topic II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อเฉพาะจากเนื้อหาที่น่าสนใจในปัจจุบนั ทางด้านเคมีอินทรีย์ รวมทั้งงานวิจัยที่ใหม่หรือการนาไปประยุกต์ใช้
Selected topics from current active areas in organic chemistry including recent research and applications.

CHM 682

CHM 683

CHM 684

CHM 685

CHM 695

เทคนิคการวิเคราะห์และการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม
3 (3 – 0 – 9 )
(Environmental Analysis and Control Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะทางเคมีกายภาพ และชีวภาพของน้า น้าเสียและมลพิษทางอากาศ กระบวนการบาบัด และอุปกรณ์ทางน้า น้าเสีย และ
มลพิษทางอากาศ หลักการและวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้า การวิเคราะห์ตัวอย่างน้าทางเคมีกายภาพและชีวภาพ การ
วิเคราะห์ทางเครื่องมือ มาตรฐานคุณภาพน้าและอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้าจากภาคอุตสาหกรรม
Physico-chemical and biological characteristics of water, wastewater and air pollution; treatment processes and equipments in
water, wastewater and air pollution. Principles and methods of air and water samples preservation. Physico-chemical and
biological analysis of air and water samples, instrument analysis, air and water quality standard, laws concerning industrial
wastewater pollution.
การควบคุมและการบาบัดมลพิษทางอากาศ
3 (3 – 0 – 9 )
(Air Pollution Control and Treatments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งกาเนิดและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การควบคุม ทฤษฎี ขั้นตอนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางมลพิษทางอากาศใน
อุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดมลสารทางอากาศจากแหล่งกาเนิด
ในอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพอากาศและรูปแบบของการปล่อยมลสาร
Sources and effects of air pollution, control, theory, procedures and equipments related to industrial air pollution, air sampling
and analysis, selection of the appropriated technology to reduce the industry air contaminants from the emission sources, air
quality standard and emission criteria.
การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
3 (3 – 0 – 9 )
(Industrial Hazardous Chemicals and Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดประเภท การประเมิน การจัดการ การเก็บ การป้องกัน การบาบัด และการกาจัดขั้นสุดท้ายของสารเคมีและของเสีย
อุตสาหกรรม
Classification, evaluation, handling, storage, protection, treatment and disposal of chemical and industrial wastes.
เคมีสงิ่ แวดล้อมทางน้า
3 (3 – 0 – 9 )
(Chemistry of the Aquatic Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เคมีของน้าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในน้า สมดุลในระบบสารละลายเอกพันธ์ และวิวิธพันธ์ (คอลลอยด์) วัฎจักรคาร์บอน
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ผลของมลพิษต่อกระบวนการเคมีของสิ่งแวดล้อมน้า การนาหลักการทางเคมีไปใช้ในการควบคุม
สิ่งแวดล้อม
Chemistry of natural water and aqueous environments solution and heterogeneous (colloidal) equilibriums. Cycle of carbon,
nitrogen and phosphorus. Effect of pollution on chemistry of aquatic environment. Chemical principles applied to
environmental control.
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การค้นคว้าอิสระและศึกษาหัวข้อการวิจัยที่น่าสนใจทางเคมีและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทปี่ รึกษา
Independent research or study of interest research in chemistry or related subject that is practically useful for chemistry
teaching under the supervision of the academic advisor.

CHM 697

CHM 699

CHM 788

สัมมนา
1 (0 – 2 – 3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สัมมนาครอบคลุมเนื้อหาด้านเคมีหรือการสอนเคมี
Seminar covering topics of currents interest in chemistry or teaching chemistry.
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาต้องทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
Students are required to conduct research in topics of current interest in chemistry and related field under the supervision of
the instructor.
หัวข้อพิเศษทางเคมีและเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม 1
3 (3 – 0 - 9)
(Special Topic in Environmental Chemistry and Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อเรียนจะเลือกจากเรื่องใหม่ น่าสนใจ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเคมีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้าธรรมชาติ
และน้ าเสี ย ซึ่ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ งานวิ จั ย และการน าไปใช้ ใ นการออกแบบ และควบคุ ม ดู แ ลระบบบ าบั ด สิ่ ง แวดล้ อ มใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
The subject matters of this module will be selected from new interested areas in the field of environmental water and
wastewater chemistry and technologies which are applicable in research and
in design and operate of the environmental treatment systems in various industries

