รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
: Master of Education Program in Chemistry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: การศึกษามหาบัณฑิต (เคมี)
: กศ.ม. (เคมี)
: Master of Education (Chemistry)
: M.Ed. (Chemistry)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหนววยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความรววมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแกวผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปี พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้
หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากองค์กร (ถ้ามี)
7. ความพร้อมในการเผยแพรวหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2559
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครูผู้สอนเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเคมี
3. นักวิชาการและ/หรือนักวิจัยด้านเคมีศึกษา
4. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านเคมี
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัต รประจ าตั วประชาชน ตาแหนวง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถาบันทีส่ าเร็จ
เลขประจาตัว
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
และปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ประชาชน
การศึกษา
xxxxxxxxxxxxx
1 อ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์- มหาวิทยาลัย
เคมี), 2538
ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัย
2543
เกษตรศาสตร์
กศ.ด.(วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศึกษา), 2551
ศรีนครินทรวิโรฒ
xxxxxxxxxxxxx
2 อ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ วท.บ.(เคมี), 2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
xxxxxxxxxxxxx
3 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยม มหาวิทยาลัย
อันดับ 2), 2538
สงขลานครินทร์
วท.ม.(เคมี), 2541
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ปร.ด.(เคมี), 2546
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ ย นแปลงทางวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อ ย่า งรวดเร็ว เป็ นปั จจั ยส าคั ญในการผลั กดั น
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจยุคใหม่ การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และการ
ปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ “คน” เป็นจักรกลสาคัญใน
การขับ เคลื่อนสู่ การพัฒนาและเป็ นผู้ ที่รั บผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒ นา ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยให้ความสาคัญในลาดับสูงของ
การพัฒนาคุณภาพคน “ครู” โดยอาชีพเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา “คน” การจัดระบบการเรียนรู้
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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพมีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นระบบการศึกษาไทยจึงต้องการครูที่มี
คุณภาพ มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา“คน”
เยาวชนของชาติ อันจะนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ที่โน้มน้าวให้เยาวชน
จานวนมากยึ ดถือและปฏิบั ติตามโดยขาดความคิดวิเคราะห์ถึงความถูกต้องและเหมาะสม ละเลยสังคมและ
วัฒนธรรมที่ดี ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และภาวะ
ความทั น สมั ย ที่ เ น้ น ปั จ เจกบุ ค คลและค่ านิ ย ม ส่ ง ผลให้ สั ง คมมี การแข่ ง ขั น มากขึ้ น อี ก ทั้ งผลจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและกระแสเศรษฐกิจทั่วโลก มีผลต่อความเป็นอยู่ของ
สังคมไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดการปฏิรูปการศึกษา โดยพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่เยาวชนไทย การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีเ หตุผล เสริมสร้างความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ลอกเลียนแบบจากสังคมและ
วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวิชาเคมีจะทาให้ผู้เรียนตระหนักถึง
คุณและโทษของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่อยู่ในสิ่งของที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
ผลกระทบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางป้องกัน แก้ไข ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันและอนาคตได้
ขณะนี้คุรุสภากาลังดาเนินการกาหนดเกณฑ์ที่จะให้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับผู้ สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททางการศึกษาหรือบัณฑิตศึกษา (ใช้เวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๒ ปี มีวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท ทานอง
เดียวกับเนติบัณฑิต) ตามหลักสูตรที่ครอบคลุมเกณฑ์กาหนดของคุรุสภา ทาให้การดาเนินงานโครงการ สควค.
ระยะที่ ๓ มีความจาเป็นต้องปรับรูปแบบของโครงการฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับเกณฑ์และเงื่อนไขของการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ นอกจากปรับเพื่อให้เป็น ไปตาม
เกณฑ์การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุ สภาแล้ว ยังคานึงถึงความต้องการของโรงเรียน โดยเฉพาะ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ขณะนี้ได้มีการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์จานวนมาก สาหรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้น สพฐ. ยังได้จัดให้
มีกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English Program : EP)
เพิ่มขึ้น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ นอกจากต้องมีพื้นฐานทางวิชาการดีเยี่ยม
มีความสามารถในการจั ดการเรีย นการสอน และมีความเป็นครูดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ตวอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังที่กล่าวในข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 จาเป็นต้อง
พั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรมและมี ค วามรอบรู้ การพั ฒ นาคนจะต้ อ งพั ฒ นาขึ้ น มาจากหลั ก การและ
แนวความคิดที่มีพื้นฐานจากความจริงทางธรรมชาติ จึงทาให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านความรู้และด้านจิตใจ
ดังนั้น ภาควิช าเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโ รฒตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒ นา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาเคมี มีความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ ให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สั งคม เป็ น นั กวิจั ย ที่ส ามารถพัฒ นาความรู้ในศาสตร์ ที่เชี่ย วชาญหรือพั ฒ นานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจั ย รู้ จักคิดอย่างเป็ นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ นาความรู้ไป
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นประโชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีผลต่อทิศทางการกาหนดพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการ
ดาเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ ๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
รับผิดชอบร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรตลอดจนการจัดการ
เรียนการสอนและฝึก ประสบการณ์ให้กับนั กศึกษา สควค. โดย สสวท. สพฐ. สกอ. คุรุสภา มหาวิทยาลัยใน
โครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโครงการ เพื่อการจัดการเรียน
การสอนสาหรับนิสิตตามโครงการ สควค. ที่มีประสิทธิผล ทาให้จาเป็นต้องการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนี้ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ข้างต้น และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้ง
มาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภา เพื่อให้หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนี้เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งผลิตครูเคมีทมี่ ีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาเคมี มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองรับและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ใน
ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิด
สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการ
สอนที่ส อดคล้ อ งกับ การเรี ย นรู้ ยุ คใหม่ น าความรู้ไปประกอบวิช าชีพได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมการเรียนรู้สู่เยาวชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไม่มีรายวิชาที่กาหนดให้นิสิตหลักสูตรอื่นมาเรียน แต่นิสิตใน
หลักสูตรนี้จะเรียนร่วมกับนิสิตในหลักสูตรอื่น ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และตามความต้องการของนิสิต
ดังนี้
1. วิชาพื้นฐานทางการศึกษาซึ่งเป็นวิชาบังคับสาหรับนิสิตทุกคนในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตทุกสาขา
ซึ่งจะสอนโดยอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ดาเนินการประสานงานกับคณะ
ศึกษาศาสตร์
2. สาหรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ทุกสาขาที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา จะต้องเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพิ่มเติม ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทาง
บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหมวดวิชาเลือกนิสิตสามารถเลือก
เรียนวิชาต่างๆจากหลักสูตรอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ นอกเหนือจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่ปรากฏใน
หลักสูตรนี้ โดยนิสิ ตเป็นผู้เลือกรายวิชาที่จะเรียน เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณาจารย์
ประจาหลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาะสม และดาเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การเรียนรู้ธรรมชาติด้วยองค์ความรู้ทางเคมี ทาให้มนุษย์มีความเจริญงอกงาม
1.2 ความสาคัญ
ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ ครูที่ดีจะต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ที่ทันต่อการพัฒ นาการของวิทยาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ อันมีผลต่อการพัฒนา
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน เศรษฐกิจ และสังคม สามารถถ่ายทอดความรู้เคมีอย่างถูกต้อง ทันสมัย
ให้แก่เยาวชนของชาติซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญในการพัฒนาประเทศ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ทางการศึกษาเคมี มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ และถ่ายทอดความรู้ ให้มีความทัน สมัย ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองรับและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนา
ความรู้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย รู้จักคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด วิ จ ารณญาณ คิ ด แก้ ปั ญ หาและสามารถตั ด สิ น ใจ และเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ นาความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตมหาบัณฑิต ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลการจัดการเรียนรู้ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดย
มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตในหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ
2. มี ค วามรู้ ท างวิ ช าการเคมี อ ย่ า งถ่ อ งแท้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ กั บ วิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถและเชี่ยวชาญในจัดการเรียนการสอนทางเคมี สามารถคิดอย่างมีเหตุผล คิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้
4. มีความสามารถวิจัยทางด้านเคมีศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆและนาผลการวิจัยมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูและสังคม
5. มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในแสวงหาความรู้ การสื่อสาร
และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีแผนการพัฒนายุทธศาสตร์
และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร ดังนี้
พ.ศ. 2556
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2557
เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2557-2559 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรโดยนิสิตและ
อาจารย์
พ.ศ. 2559-2561 ติดตาม รวบรวม ประมวลผลการประเมินการใช้หลักสูตร
พ.ศ. 2561
ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน และสถานการณ์ภายนอกด้านการศึกษา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา/
กลยุทธ์
แผนการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
1. ประเมินผลและติดตามผลการ 1. ให้นิสิตและอาจารย์ประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร
จั ด การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ใน
หลักสูตร
2. นาผลการประเมินการดาเนินงาน ที่
รายงานใน มคอ.7 มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง
3. ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต
4. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต

ตัวบวงชี้/หลักฐาน

1. มคอ. 5 และ 7 รายงาน
ผลการดาเนินการของ
รายวิชาและหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละรายวิชาจากนิสิต
และอาจารย์
3. รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต
4. สรุปผลการประเมิน และ
บทวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง
1. รายงานผลการวิพากษ์
หลักสูตรฉบับร่าง

2. จัดทาหลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง 1. เชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น การ
ศึ ก ษาจากภาครั ฐ และเอกชนรวมทั้ ง
ศิษย์เก่ามาวิพากษ์หลักสูตร
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามผลการ 2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง
วิพากษ์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557
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แผนพัฒนา/
กลยุทธ์
แผนการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาการเรียนการสอน
1. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูน
การสอน
ความรูท้ างด้านการเรียนการสอน
2. พัฒนาบุคลากรด้านการทาวิจัย 1. สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยเพื่อ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอน
2. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
3. ให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ

4. สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
5 บูรณาการการเรียนการสอนและ
งานวิจัยกับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ
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ตัวบวงชี้/หลักฐาน

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
การเรียนการสอน
1. ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีงานวิจัย
2. ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่
3. ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ทาวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
5. ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
เสริมสร้างการพัฒนาสังคม
และประเทศ

9

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และตามความเห็นชอบจากคณาจารย์ประจาหลักสูตร
และทีป่ ระชุมภาควิชาเคมี
1.3 การเทียบเคียงหนววยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันและเวลาราชการ
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยเรียนวิชาเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
2.75
2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17
3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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คุณสมบัติสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียน
วิชาเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17
3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
4. มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น ผู้ รั บ ทุ น เป็ น ไปตามประกาศของโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1. มีความรู้ ความเข้าใจทางเคมีและศาสตร์ที่สัมพันธ์กันไม่ถ่องแท้
2. มีความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาไม่เพียงพอ
3. มีทักษะการคิดอย่างมีหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาด้านงานวิจัยค่อนข้างน้อย
4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย
5. นิสิตขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์และการบริหารจัดการเวลาเรียน เพราะต้องทางานพิเศษ
ระหว่างการเข้าศึกษาในหลักสูตร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. มีการแนะนาให้นิสิตที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอให้ลงเรียนรายวิชาพื้นฐานที่จาเป็นนอกเหนือ
จากรายวิชาในหลักสูตร
2. ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทางการศึกษาเพิ่มเติมสาหรับผู้ทไี่ ม่มีพื้นความรู้ด้านนี้
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือปฏิบัติการที่เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. แนะนาให้นิสิตเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษา
ต่างประเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา สนับสนุนแหล่งทุนแก่นิสิต เช่น ทุนผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วย
วิจัย และประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก/ภายในเพิ่มเติมให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
นิสิต
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
รวม
5
10
10
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
นิสิต
2557
ชั้นปีที่ 1
10
ชั้นปีที่ 2
รวม
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2558
2559
2560
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10

2561
5
5
10
5

2561
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
ควาใช้จวาย
หมวดควาการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผูส้ อน (เช่น 34 หน่วยกิต x 600 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จานวนปี)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ
ค่าวิจัยพัฒนา/บริหารหลักสูตร
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 15 คน)
หมวดควาใช้จวายสววนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 15
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557

ยอดสะสม
(ตวอหัว)

306,000.00
350,000.00
50,000.00
50,000.00
756,000.00
50,400.00

50,400.00
63,237.51

3,209.38
3,209.38
6,418.75
12

หมวดควาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

25,000.00

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

16,722.66

104,960.17

28,608.00**
8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00

133,568.17

หมวดควาใช้จวายสววนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)
(**ประมาณการปรับเพิ่มในหมวดนี้ ร้อยละ 30 ซึ่งจะเท่ากับ 37,190.40)

88,237.51

ควาธรรมเนียมเหมาจวายตลอดหลักสูตร
133,568.17
หมายเหตุ
สาหรับนิสิตที่ได้รับทุน Premium ใช้งบประมาณของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ตามเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมการผลิ ตครูที่มีความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.)

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต



อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนววยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อ 38 และข้อ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหนววยกิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา แผน ก 2
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) : ให้ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) : ให้ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557
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3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
แบบ 1 (ไมวขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
4.2 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
5. ปริญญานิพนธ์
รวม
ไมวน้อยกววา

จานวนหนววยกิต
6
20
10
10
2
12
40

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
4.2 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
5. ปริญญานิพนธ์
รวม
ไมวน้อยกววา

จานวนหนววยกิต
10
14
10
4
2
8
2
6
12
46
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3.1.3 รายวิชา
แบบ 1 (ไมวขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
FE 501
Life and Education
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
FE 502
Technology and Research for Knowledge Construction and
Communication
2. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต
2.1 กลุวมวิชาแกน กาหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต ดังนี้
คม 588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี
CH 588 Curriculum and Learning Management in Chemistry
คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1
CH 661 Seminar in Chemical Education I
คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2
CH 663 Seminar in Chemical Education II
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE 501 Language and Culture for Science and Mathematics
Communication
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE 502 Research for Learning Development in Sciences and Mathematics
2.2 กลุวมวิชาเอก กาหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต
คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
CH 511 Advanced Inorganic Chemistry for Teacher
คม 522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
CH 522 Advanced Organic Chemistry for Teacher
คม 531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงสาหรับครู
CH 531 Advanced Physical Chemistry for Teacher
คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสาหรับครู
CH 551 Advanced Analytical Chemistry for Teacher
คม 641 ชีวเคมีขั้นสูงสาหรับครู
CH 641 Advanced Biochemistry for Teacher
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

3(2-2-5)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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3. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
คม 512 สารเคมีในชีวิตประจาวัน
CH 512 Chemical Substances in Daily Life
คม 570 หัวข้อพิเศษทางเคมี
CH 570 Selected Topics in Chemistry
คม 571 เคมีและความเป็นพิษของสารที่เป็นอันตราย
CH 571 Chemistry and Toxicology of Hazardous Materials
คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์
CH 574 Forensic Analytical Chemistry
คม 580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา
CH 580 Selected Topics in Chemical Education
คม 584 คอมพิวเตอร์สาหรับการสอนเคมี
CH 584 Computer for Chemistry Teaching
คม 587 ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์
CH 587 Nature and Philosophy of Science
คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
CH 589 Intellectual Property for Research
คม 591 การจัดการและเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
CH 591 Management and Techniques in Chemistry Laboratory
คม 642 หัวข้อพิเศษทางด้านชีวเคมี
CH 642 Selected Topics in Biochemistry
คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
CH 650 Environmental Analytical Chemistry
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology
4. หมวดปริญญานิพนธ์
คม 699 ปริญญานิพนธ์
CH 699 Thesis
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2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

12 หน่วยกิต
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แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา กาหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู
ED 511 Philosophy and Teacher ‘s Professional Ethics
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
ED 512 Psychology and Guidance for Teachers
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ED 513 Innovation and Education Technology in Education
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED 514 Educational Quality Assurance
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ED 521 Evaluation and Assessment
2. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 14 หน่วยกิต แบ่งเป็น
2.1 กลุวมวิชาแกน กาหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต ดังนี้
คม 588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี
CH 588 Curriculum and Learning Management in Chemistry
คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1
CH 661 Seminar in Chemical Education I
คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2
CH 663 Seminar in Chemical Education II
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE 501 Language and Culture for Science and Mathematics
Communication
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE 502 Research for Learning Development in Sciences and Mathematics
2.2 กลุวมวิชาเอก กาหนดให้เรียน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
CH 511 Advanced Inorganic Chemistry for Teacher
คม 522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
CH 522 Advanced Organic Chemistry for Teacher
คม 531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงสาหรับครู
CH 531 Advanced Physical Chemistry for Teacher
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2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

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

3(2-2-5)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสาหรับครู
CH 551 Advanced Analytical Chemistry for Teacher
คม 641 ชีวเคมีขั้นสูงสาหรับครู
CH 641 Advanced Biochemistry for Teacher
3. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
คม 512 สารเคมีในชีวิตประจาวัน
CH 512 Chemical Substances in Daily Life
คม 570 หัวข้อพิเศษทางเคมี
CH 570 Selected Topics in Chemistry
คม 571 เคมีและความเป็นพิษของสารที่เป็นอันตราย
CH 571 Chemistry and Toxicology of Hazardous Materials
คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์
CH 574 Forensic Analytical Chemistry
คม 580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา
CH 580 Selected Topics in Chemical Education

2(2-0-4)

คม 584
CH 584
คม 587
CH 587
คม 589
CH 589
คม 591
CH 591
คม 642
CH 642
คม 650
CH 650
คม 674
CH 674

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์สาหรับการสอนเคมี
Computer for Chemistry Teaching
ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์
Nature and Philosophy of Science
ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
Intellectual Property for Research
การจัดการและเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
Management and Techniques in Chemistry Laboratory
หัวข้อพิเศษทางด้านชีวเคมี
Selected Topics in Biochemistry
เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Analytical Chemistry
การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
Applications of Chemistry in Nanotechnology
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2(2-0-4)

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

3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู กาหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED 531 Practicum in Professional of Teaching
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ED 532 Internship in Professional of Teaching
5. หมวดปริญญานิพนธ์
คม 699 ปริญญานิพนธ์
CH 699 Thesis

2(0-4-2)
6(0-12-6)

12 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
รายวิชาซึ่งเปิดสอนมีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้
พฐ หรือ FE หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาแบบปกติ
ศษ หรือ ED หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเคมี
ความหมายของรหัสของรายวิชา
เลขตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชาสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชา
เลขตัวท้าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่สอง
ความหมายของเลขตัวกลางของรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
1
หมายถึง กลุ่มความเป็นครู
2
หมายถึง กลุ่มวิชาแกน
3
หมายถึง กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ความหมายของเลขตัวกลางของรายวิชาในกลุ่มวิชาเคมี
0
หมายถึง พื้นฐานทางด้านต่างๆของการศึกษา
1
หมายถึง เคมีอนินทรีย์
2
หมายถึง เคมีอินทรีย์
3
หมายถึง เคมีเชิงฟิสิกส์
4
หมายถึง ชีวเคมี
5
หมายถึง เคมีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
6
หมายถึง สัมมนาหรือโครงงาน
7, 8
หมายถึง
การประยุกต์ทางเคมี
9
หมายถึง ปฏิบัติการเคมี
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ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1 (ไมวขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
วิชาแกน
คม 588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี
คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเอก
คม 522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
คม 641 ชีวเคมีขั้นสูงสาหรับครู

รวม

หนววยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6) พฐ 502 เทคโนโลยี แ ละการวิ จั ย เพื่ อ
สร้างและสื่อสารความรู้
หมวดวิชาบังคับ
6
วิชาแกน
3(2-2-5) วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1(0-2-1) คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2
2(1-2-3)

หนววยกิต
3
3(3-0-6)

4
วิชาเอก
2(2-0-4) คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4) คม 531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงสาหรับครู
คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสาหรับครู

6
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

13

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์
คม 699 ปริญญานิพนธ์
รวม

1(0-2-1)

รวม

หนววยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
2
ปริญญานิพนธ์
6
คม 699 ปริญญานิพนธ์
6
8
รวม
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4
3(2-2-5)

13
หนววยกิต
6
6
6
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แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หนววยกิต

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับ
ครู

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

หมวดวิชาบังคับ
วิชาแกน
คม 588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี
คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเอก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
คม 522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
คม 641 ชีวเคมีขั้นสูงสาหรับครู
หมวดวิชาเลือก

รวม

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หนววย
กิต
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
6
ศษ 513 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี 2(1-2-3)
สารสนเทศทางการศึกษา
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
ศษ 521 การวั ด และประเมิ น ผลการ
เรียนรู้
2(2-0-4)
หมวดวิชาบังคับ
วิชาแกน
4
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)

2

วิชาเอก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
2(2-0-4) คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4) คม 531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงสาหรับครู
คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสาหรับครู
2
หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน
14
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หนววยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
6
ปริญญานิพนธ์
คม 699 ปริญญานิพนธ์
6
คม 699 ปริญญานิพนธ์
หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รวม
6
รวม
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2
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2
2(0-4-2)
14
หนววยกิต
6
6
6
12
21

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
3(3-0-6)
FE 501 Life and Education
ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวม เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การเชื่อมโยงชีวิต
กับการศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้างความเข้าใจต่อโลกทัศน์ องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายไปตาม
บริบทของสังคมและวัฒนธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และการศึกษาโดยเน้นการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทุกด้าน
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
3(3-0-6)
FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication
ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
การศึกษา กระบวนทัศน์ และบทบาทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน บุค ลากรและองค์การทางการศึกษา
และการตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้สู่สาธารณชน
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู
2(1-2-3)
ED 511 Philosophy and Teacher ‘s Professional Ethics
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู สภาพงาน
และคุณลักษณะของครูที่ดี จิตสานึกและคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสานึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระ
งานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นผู้นาทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาท
ของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ปรัชญา
แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา กลวิธีการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้ การศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
2(2-0-4)
ED 512 Psychology and Guidance for Teachers
ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ธรรมชาติของการเรียนรู้ การคิด การสร้างแรงจูงใจ เชาว์ปัญญา
ความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และสามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คาปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
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ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2(1-2-3)
ED 513 Innovation and Education Technology in Education
ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมินผลสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ต รงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทา
โครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
ED 514 Educational Quality Assurance
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการจัดคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2(2-0-4)
ED 521 Evaluation and Assessment
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การสร้างและใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ การประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและแปลความหมาย การรายงานและการนาผลการวัด
และประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ
การออกแบบและพัฒ นาเครื่ องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ล ะระดับการศึกษาและวิช าเอกที่อยู่บน
พื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
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2. หมวดวิชาบังคับ แบ่งเป็น
2.1 วิชาแกน
คม 588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี
3(2-2-5)
CH 588 Curriculum and Learning Management in Chemistry
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบเขตและเนื้อหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้เคมี เทคนิคการสอนเคมี การวัดและการประเมินผล
ในการสอนวิชาเคมี การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้
ทางเคมี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1
1(0-2-1)
CH 661 Seminar in Chemical Education I
นาเสนอและอภิปรายงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ ทางด้านเคมีหรือเคมีศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนเคมี โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือแหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี เคมีศึกษา หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)
CH 663 Seminar in Chemical Education II
นาเสนอและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ ทางด้านเคมีหรือเคมีศึกษา ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเคมี โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือแหล่งข้อมูลงานวิจัยทาง
เคมี เคมีศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
SCE 501 Language and Culture for Science and Mathematics Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
SCE 502 Research for Learning Development in Sciences and Mathematics
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ย วกับการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลั กสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยสังเคราะห์
ประเด็น จากผลงานวิจั ย เพื่อน าไปใช้ในการออกแบบและกาหนดประเด็นวิจัย กระบวนการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า งานวิ จั ย การเขี ย นเค้ า โครงและรายงานการวิจั ย ทางการศึ ก ษา การ
ปฏิบัติการวิจัยและการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งการนาเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
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2.2 วิชาเอก
คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4)
CH 511 Advanced Inorganic Chemistry for Teacher
โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุหมู่หลักและธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมีและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง สารประกอบเชิงซ้อนและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทของสารอนินทรีย์ในชีวิตประจาวันและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
คม 522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4)
CH 522 Advanced Organic Chemistry for Teacher
กลไกและหลักเกณฑ์การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ เทคนิคการสังเคราะห์สารเคมี
อินทรีย์ขั้นสูง
คม 531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4)
CH 531 Advanced Physical Chemistry for Teacher
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาที่ซับซ้อน ทฤษฎีอัตราการเกิดปฏิกิริยา เทอร์โมไดนามิกส์ เคมีพื้นผิว
โมเลกุลมหภาค ควอนตัมเคมี
คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4)
CH 551 Advanced Analytical Chemistry for Teacher
หลักการและทฤษฎีของเทคนิค สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และการวิเคราะห์ทาง
เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการประยุกต์
คม 641 ชีวเคมีขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4)
CH 641 Advanced Biochemistry for Teacher
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการ
เชื่อมโยง รวมทั้งกระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม
3. หมวดวิชาเลือก
คม 512 สารเคมีในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
CH 512 Chemical Substances in Daily Life
ศึกษาประเภทและสมบั ติของสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน แหล่ งกาเนิด ปฏิกิริยาเคมีและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและสังเคราะห์
ขึ้น การนาไปใช้ประโยชน์และโทษ กลไกของปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการนาไปใช้ ผลกระทบของสารเคมีใน
ชีวิตประจาวันต่อสิ่งแวดล้อม
คม 570 หัวข้อพิเศษทางเคมี
2(1-3-2)
CH 570 Selected Topics in Chemistry
ศึกษา ค้นคว้าและ อภิปราย วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ และเคมีเชิงฟิสิกส์
ที่น่าสนใจ และการนาวิทยาการใหม่นั้นไปประยุกต์
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คม 571 เคมีและความเป็นพิษของสารที่เป็นอันตราย
2(2-0-4)
CH 571 Chemistry and Toxicology of Hazardous Materials
สมบัติและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของสารและวัสดุที่เป็นอันตรายประเภท
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งทาให้เกิดพิษและอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกลไกการเกิด
พิษ การป้องกัน และการลดพิษ
คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4)
CH 574 Forensic Analytical Chemistry
การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง การวิเคราะห์
ด้านพิษวิทยา การวิเคราะห์เกี่ยวกับยา สารพันธุกรรมสี เส้นผมและการลอบวางเพลิง
คม 580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา
2(1-3-2)
CH 580 Selected Topics in Chemical Education
ศึกษา ค้นคว้า และอภิปราย วิทยาการใหม่ด้านเคมีศึกษาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนเคมี
คม 584 คอมพิวเตอร์สาหรับการสอนเคมี
3(2-2-5)
CH 584 Computer for Chemistry Teaching
ระบบคอมพิว เตอร์ โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการเบื้องต้นสาหรับการเขียน
โปรแกรมที่เกี่ยวกับการสอนเคมี การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี รวมทั้งการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการสอนเคมี
คม 587 ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
CH 587 Nature and Philosophy of Science
ปรัชญา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มโนมติ วิธีการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีอุปมาน อนุมาน
กฏ ทฤษฎี ปรัชญาที่มีผลกระทบต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อ
แนวคิดทางปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
1(1-0-2)
CH 589 Intellectual Property for Research
พื้นฐาน และหลักการที่สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากล ลิขสิทธิ์
สิ ท ธิ บั ต ร ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทางเคมี การปกป้ องความหลากหลายพั น ธุ์ พื ช ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ไทย
เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบด้านอุตสาหกรรม แผนภูมิ วงจรรวม และความลับ
ทางการค้า รวมทั้งจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์
คม 591 การจัดการและเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
2(1-3-2)
CH 591 Management and Techniques in Chemistry Laboratory
การจัดการห้องปฏิบัติการ การใช้ การเก็บ และการทาลายสารเคมี การฝึกปฏิบั ติและเทคนิค
ต่างๆทางเคมี การฝึกสอนภาคปฏิบัติการทางเคมี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557

26

คม 642 หัวข้อพิเศษทางด้านชีวเคมี
2(2-0-4)
CH 642 Selected Topics in Biochemistry
ศึกษาองค์ความรู้และเทคนิคทางด้านชีวเคมีเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์
การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
CH 650 Environmental Analytical Chemistry
การตรวจวิเคราะห์และการประเมินสภาพของสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น้า และดิน โดย
อาศัยเทคนิคและเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
2(2-0-4)
CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology
หลักการประยุกต์ความรู้ทางเคมีกับนาโนเทคโนโลยีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของ
อนุภาคในระดับนาโน การจาลองโมเลกุล และวิธีการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
2(0-4-2)
ED 531 Practicum in Professional of Teaching
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ศึกษาทักษะ
ต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัด
และประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาและวิ ช าเอก และฝึ ก
ปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน
ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจน
จัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6(0-12-6)
ED 532 Internship in Professional of Teaching
ฝึ กปฏิบั ติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้า นวิช าเอกและวิช าชีพครูสู่ การ
ปฏิ บั ติ ก ารสอนและฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิช าชี พทางการศึ กษาของคุ รุ ส ภา เป็ น เวลา 2 ภาคเรี ย น ภายใต้ ก ารนิ เ ทศร่ ว มกั น ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโ รฒกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
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ของโรงเรี ย น การศึกษาและบริ การชุมชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึก ษา นาผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อน
นิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
5. หมวดปริญญานิพนธ์
คม 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
CH 699 Thesis
ทาการวิจัยที่สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเคมีหรือเคมีศึกษาที่มีคุณภาพและ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหนวงและคุณวุฒิของอาจารย์และเลขประจาตัวประชาชน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิ สาขาวิชา
เลขประจาตัว
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ประชาชน
1 ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต* กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี), มหาวิทยาลัย
2538
ศรีนครินทรวิโรฒ
xxxxxxxxxxxxx
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์),
มหาวิทยาลัย
2543
เกษตรศาสตร์
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัย
2551
ศรีนครินทรวิโรฒ
2 ดร.ปิยะดา จิตรตั้งวท.บ.(เคมี), 2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
xxxxxxxxxxxx
ประเสริฐ*
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์),
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
3 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน*
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัย
xxxxxxxxxxxxx
อันดับ 2), 2538
สงขลานครินทร์
วท.ม.(เคมี), 2541
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ปร.ด.(เคมี), 2546
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
4 ผศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ วท.บ.(เคมี เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัย
xxxxxxxxxxxx
อันดับ 2), พ.ศ. 2541
ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ด.(เคมี), พ.ศ. 2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ผศ.ดร.พนารัตน์
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบันเทคโนโลยี
xxxxxxxxxxxxx
อรุณรัติยากร
2539
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
วท.ม.(ชีวเคมี), 2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biomolecular
University of
Science), 2550
Okayama, Japan
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557
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3.2.2 อาจารย์ประจากลุวมวิชาเคมี

7
8

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
และปีที่สาเร็จการศึกษา
รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสาราญ
Ph.D.(Organic Chemistry), Queen’s University, U.K.
2526
รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร Ph.D.(Chemistry), 2541
University of
Connecticut, U.S.A.
ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ Ph.D.(Chemistry), 2544
Michigan Technological
University, U.S.A.
ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร Ph.D.(Biomolecular
University of Okayama,
Science), 2550
Japan
ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์ Ph.D.(Chemistry), 2547
University of Missouri
Columbia, U.S.A.
ผศ.ดร.แพน ทองเรือง
วท.ด.(เคมี), 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.มณีกานต์ น้าสอาด
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์), 2547
มหาวิทยาลัยมหิดล

9
10
11
12

ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
ผศ.ดร.รัชนก ปิ่นแก้ว
ผศ.วราดุล ฉัตรทอง
ผศ.ดร.สิริธร สโมสร

13

ผศ.ดร.สุนันท์ ชัยนะกุล

14
15

ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
ดร.งามจิต ไพรงาม

16
17
18

ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์
ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล

ปร.ด.(เคมี), 2546
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์), 2550
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2538
Ph.D.(Chemistry),
2548
Ph.D.(Organic Chemistry),
2526
Ph.D.(Chemistry), 2554
Ph.D.(Chemistry), 2551
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548
วท.ม.(เคมี), 2527
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2547

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of
Wollongong, Australia
University College,Cardiff,
U.K.
University of York, U.K.
University of Missouri-St.
Louis, U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

19

ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

20
21
22
23
24

ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
ดร.พรทิพย์ บุญศรี
ดร.วีณา เสียงเพราะ
ดร.ศิริขวัญ พลประทีป
ดร.สุจิตรา ศรีสังข์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
และปีที่สาเร็จการศึกษา
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
2551
ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548
ปร.ด.(เคมี), 2556
วท.ด.(เคมี), 2549
วท.ด.(ชีวเคมี), 2556
Ph.D.(Chemistry), 2550

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

25

ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

วท.ด.(ชีวเคมี), 2553

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Missouri-St.
Louis, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26

อาจารย์อนัญญา ไตรบารุงสุข

วท.ม.(เคมีเทคนิค), 2527

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.3 อาจารย์ประจากลุวมวิชาการศึกษา
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

2

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

3

ผศ.ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์

4

ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์

5

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

6

ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

7
8

ดร.ครรชิต แสนอุบล
ดร.ดวงใจ สีเขียว

คุณวุฒิ สาขาวิชา
และปีที่สาเร็จการศึกษา
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),
2540
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2533
Ph.D. (Adult & Continuing
Education/Higher
Education), 2533
Ph.D.(Education
Psychology), 2544
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),
2545
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน),
2553
ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา), 2550

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
University of North
Texas,U.S.A.
University of Oklahoma,
USA.
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
และปีที่สาเร็จการศึกษา
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2547
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2553
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2551

9

ดร.นฤมล ศิระวงษ์

10

ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

11

ดร.รัฐพล ประดับเวทย์

12

ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),
2550

13
14

ดร.วรวุฒิ สุภาพ
ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2552
วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2554

15

ดร.พรพิมล ประสงค์พร

16

ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

17

ดร.ศุภววรรณ สัจจพิบูล

18

ดร.สกล วรเจริญศรี

19

ดร.สมชาย เทพแสง

20

ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์

21

ดร.อรอุมา เจริญสุข

22

อาจารย์รุ่งอรุณ โรตน์รัตนา
ดารง
อาจารย์วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน),
2548
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา), 2550
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),
2553
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา), 2551
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),
2548
ค.ด.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา), 2551
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา), 2552
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ), พ.ศ.552
กศ.ม. (การประถมศึกษา),
2550

23

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรววิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

1
2

รศ.ชูศรี วงศ์รัตนะ
รศ.นิภา ศรีไพโรจน์

3

รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ

4

พันเอกหญิง ผศ.ดร. อลิสา
เสนามนตรี
ดร.ปรีชาญ เดชศรี

5

คุณวุฒิ สาขาวิชา
และปีที่สาเร็จการศึกษา
ค.ม.(การวิจัยการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด.(การวิจัยการศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Chemical Education) University of Northern
Colorado, U.S.A.

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
1. ขั้นตอนการทาปริญญานิพนธ์จะต้องดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 46
2. งานวิจัยส าหรั บปริ ญญานิพนธ์ จะต้องมีเนื้อหาที่สัมพันธ์ กับสาขาวิช าเคมีและเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพครู
3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นผู้ให้คาแนะนา แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์
และระเบียบวิธีสาหรับการทาวิจัย
4. การประเมินผลดาเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ งโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนคริน
ทรวิโรฒ และตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินปริญญานิพนธ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5.1 คาอธิบายโดยยวอ
ปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยรายบุคคล ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเคมีหรือ
เคมีศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. มีความสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยสาหรับปริญญานิพนธ์โดยใช้ความรู้ทางเคมีหรือเคมีศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย
4. สามารถเผยแพร่งานวิจัยโดยใช้สื่อสารสนเทศที่เหมาะสม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557
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5.3 ชววงเวลา
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหนววยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาเคมีให้คาแนะนาและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการดังนี้
5.5.1 สารวจประเด็นปัญหาที่นิสิตแต่ละคนสนใจที่จะทาวิจัย
5.5.2 จัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เกี่ยวกับ
5.5.2.1 งานวิจัยทางเคมีที่ทันสมัย
5.5.2.2 เทคนิค ทักษะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ
5.5.2.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรูปแบบในการทาปริญญานิพนธ์ และ
การตีพิมพ์เผยแพร่งาน
5.5.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กาหนดตารางเวลาการให้คาปรึกษาแก่นิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. กาหนดให้มีการสอบเค้าโครงและการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2. มีการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ยอมรับและตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
1. ในการเรียนการสอนได้ส่งเสริมและสอดแทรกให้
ความสาคัญของการประกอบวิชาชีพครูที่มีความรู้ นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางานวิจัย
2. มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์เชิง
2. ในการเรียนรายวิชาต่างๆได้ สอดแทรกความคิด
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและสามารถบูรณาการ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เชิงวิทยาศาสตร์อย่าง
องค์ความรู้ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
เป็นระบบ ปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นิสิตใฝ่
3. เป็นผู้มีความรู้ด้านเคมีและสามารถนาความรู้ไป เรียนรู้ มีการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ทางานวิจัยและประยุกด์ในการประกอบวิชาชีพได้ รู้จักแก้ปัญหาอย่างบูรณาการในรายวิชาสัมมนา และ
อย่างมีคุณภาพ
ปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นในการทางาน
4. มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
และมีการพัฒนางานและตนเอง โดยการมอบหมาย
สารสนเทศ
งานในรายวิชาต่างๆ
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3. รายวิชาในหลักสูตรเน้นความรู้ด้านทฤษฏี ปฏิบัติ
และการประยุกต์ และให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่
สนใจในกลุ่มวิชาเคมีและกลุ่มวิชาการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลและให้คาปรึกษา
แนะนา
4. จัดรายวิชาสัมมนาเป็นวิชาบังคับ เพื่อให้นิสิต
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และพูดสื่อสารให้อาจารย์
และนิสิตด้วยกันเองเข้าใจและประเมินผลโดยผู้เข้าฟัง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตวละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1. มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ 1. มีการสอนสอดแทรกเรื่อง
จัดการปัญหาเชิงวิชาการหรือ
คุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา
วิชาชีพอย่างผู้รู้ มีเหตุผล และ
ต่างๆ เช่นรายวิชาหลักสูตรและ
ยุติธรรม
การจัดการเรียนรู้เคมี ระเบียบวิธี
2. มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมการ วิจัย และสัมมนา รวมทั้งให้รู้จัก
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิเคราะห์และสังเคราะห์ทาง
วิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและ
วิชาการ และวิชาชีพ อย่างมี
จริยธรรม
เหตุผล
3. มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์
2. ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
และความคิดเห็นของผู้อื่น
หรือจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมีการ
อภิปรายหรือสัมมนาในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
จิตสาธารณะ
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วิธีการวัดและประเมินผล
ผู้สอน ประเมินจาก
1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายหรือสอบถามจาก
ผู้ร่วมงาน
ผู้เรียน
ประเมินตนเองและ/หรือโดยผู้
ร่วมชั้นเรียนโดยการสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
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2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระหลักอย่างถ่องแท้
ของสาขาวิชาและนามา
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
2. สามารถประยุกต์ความรู้ของ
สาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนา และ/หรือสร้างองค์
ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความเข้าใจถึงผลกระทบ
ของงานวิจัยต่อสภาพแวดล้อมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
1. ใช้ความรู้ในการจัดการบริบท
ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
2. วิเคราะห์ผลงานวิชาการ
งานวิจัย และพัฒนาแนวความคิด
ใหม่โดยบูรณาการให้สัมพันธ์กับ
องค์ความรู้เดิม
3. วางแผนและดาเนินโครงการ
วิชาการหรืองานวิจัยด้วยตนเองที่
มีประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ
4. มีความคิดริเริ่มและสามารถ
วินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพได้

กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยแนะนาวิธีการ
เรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหลายรูปแบบ เช่น การ
บรรยาย การสัมมนา การศึกษา
นอกสถานที่ การทาวิจัย
3. การเรียนรู้จากงานวิจัย
บทความวิชาการและสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้โดย
การศึกษาดูงาน การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
ผู้สอน ประเมินจาก
1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ใน
การปฏิบัติงาน การอภิปราย
การนาเสนอผลงาน
2. ผลการสอบ
3. ประสิทธิภาพในการจัดทา
รายงาน/แผนงาน/โครงการ
ผู้เรียน
ประเมินตนเองจากการทา
แบบทดสอบ หรือผลการสอบใน
แต่ละรายวิชา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. การนาเสนอและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ให้นิสิตสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้โดย
การศึกษาดูงาน
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ
4. ส่งเสริมการนาเสนอความคิด
การวินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการ
อย่างยุติธรรม

ผู้สอน ประเมินจาก
1. การมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์และการอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. ผลงานที่แสดงออกถึง
แนวความคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์
3. ผลการสอบในรูปแบบของเกรด
โดยเฉพาะปริญญานิพนธ์ต้องมี
บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่
อย่างน้อย 1 เรื่อง
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ผู้เรียน
ประเมิ นจากผลงานที่ได้ ทาวิจั ย
และบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอน
ความสัมพันธ์ระหววางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
ดาเนินงานของตนเองและร่วมมือ เรียน ที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
2. ดาเนินงานด้วยตนเองได้อย่าง ระหว่างบุคคล
เป็นระบบและมีพัฒนาการการ 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
เรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
ภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกชั้น
ของตนเองได้
เรียน โดยการทากิจกรรมกลุ่ม
3. มีภาวะผู้นาและปรับตัวเข้ากับ เพื่อค้นคว้าหาความรู้จาก
สถานการณ์และวัฒนธรรมของ ประสบการณ์จริงนอกสถานที่
องค์กรได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาส
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วิธีการวัดและประเมินผล

ผู้สอน ประเมินจาก
1. พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
2. การยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี
ความคิดเห็นแตกต่าง
3. งานที่ได้รับมอบหมาย ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
ผู้เรียน
ประเมินตนเอง และ/หรือโดยผู้
ร่วมชั้นเรียนจากการสังเกตจาก
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์และคัด 1. มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการ
ผู้สอน ประเมินจาก
กรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
สถิติเพื่อการศึกษาค้นคว้าและ
โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์
การปฏิบัติงานของนิสิตในการ
วิจัย
ข้อมูล การสื่อสารและการใช้
สอบ
2.สืบค้นและติดตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การนาเสนอผลงาน และการ
ความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใช้ 2. การมอบหมายงานให้สืบค้น เขียนรายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี จัดการ วิเคราะห์และนาเสนอ
ผู้เรียน
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ประเมินตนเองจากผลงานที่ได้
3. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ 3. มีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ผลงานวิชาการ งานวิจัยใน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
รูปแบบต่าง ๆ ในวงการวิชาการ
วิชาชีพ และชุมชนได้

2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ การวัดและ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้วิเคราะห์
ประเมิน ผลการเรียนรู้ การ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การ
จัดทาแผนการเรียนรู้และการทา วัดและประเมิน ผลการเรียนรู้
วิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
การจัดทาแผนการเรียนรู้และการ
2. สามารถประยุกต์หลักการ
ทาวิจัยในชั้นเรียน โดยการตั้ง
และทฤษฎีที่สาคัญไปใช้ในการ ประเด็นอภิปราย
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
และการทาวิจัยใน ชั้นเรียนได้ ฝึกปฏิบัติจริง (learning by
อย่างเหมาะสม
doing)

วิธีการวัดและประเมินผล
ผู้สอน
1. ประเมินพฤติกรรมของนิสิต
ขณะทากิจกรรมการสอนหน้าชั้น
เรียน หรือการอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมิน ผลการเรียนรู้
การจัดทาแผนการเรียนรู้และการ
ทาวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการ
ประเมินตนเองของนิสิต
2. ประเมินผลจากการจัดทา
แผนการเรียนรู้ การฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียน การปฎิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การทาวิจัย
ในชั้นเรียนในสถานศึกษา โดยให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง
ครูประจาชั้น เพื่อน อาจารย์
นิเทศ ร่วมประเมินนิสิตในด้าน
การจัดการเรียนรู้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูวรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก





ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3











































































































































































































































































มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
พฐ 501
พฐ 502
ศษ 511
ศษ 512
ศษ 513
ศษ 514
ศษ 521
ศษ 531

ชีวิตกับการศึกษา
เทคโนโลยีและการวิจับเพื่อสร้าง
และสื่อสารความรู้
ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู
จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับ
ครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน
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การวิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู้
สารสนเทศ
1 2 3 1 2

40

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3















































มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
ศษ 532
คม 511
คม 512
คม 522
คม 531
คม 551
คม 570
คม 571
คม 574
คม 580
คม 584
คม 587

การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
สารเคมีในชีวิตประจาวัน
เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงสาหรับครู
เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสาหรับครู
หัวข้อพิเศษทางเคมี
เคมีและความเป็นพิษของสารที่เป็น
อันตราย
นิติเคมีวิเคราะห์
หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา
คอมพิวเตอร์สาหรับการสอนเคมี
ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์



การวิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู้
สารสนเทศ
1 2 3 1 2
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3



















































































































































มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
คม 588
คม 589
คม 591

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี
ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการ
วิจัย
การจัดการและเทคนิคใน
ห้องปฏิบัติการเคมี
ชีวเคมีขั้นสูงสาหรับครู
หัวข้อพิเศษทางด้านชีวเคมี
เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
สัมมนาเคมีศึกษา 1
สัมมนาเคมีศึกษา 2
การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
ปริญญานิพนธ์

คม 641
คม 642
คม 650
คม 661
คม 663
คม 674
คม 699
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์









การวิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู้
สารสนเทศ
1 2 3 1 2
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3























มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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การวิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู้
สารสนเทศ
1 2 3 1 2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน
P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา สาหรับ
รายวิชาที่มีอาจารย์สอนหลายคน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48 สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก
2 นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่น กรองและมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full
Paper)
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหมว
บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน
ของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกวคณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
และนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัย เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2.2.2 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 มหาวิทยาลั ย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯส่งเสริมให้ คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการและทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2.2.4 คณะฯจัดสรรทุน ให้คณาจารย์ทาวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการและทาผลงานเพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.5 คณะฯส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูนความรู้
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต รวางแผนการจัด การสอนร่ว มกับอาจารย์ผู้ ส อน ติด ตามและ
รวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.2 คณาจารย์ของภาควิชาเป็นกลไกสาคัญในการผลิตมหาบัณฑิตและดูแลรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสุตร
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดเรียนให้ครบทุกรายวิชา
1.4 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูวเดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ในสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
2.2.1 ตารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
ตาราและหนังสือ ตาราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ (เล่ม) ภาษาไทย (เล่ม)
คณิตศาสตร์
8,579
11,193
เคมี
5,345
6,568
ชีววิทยา
10,961
15,834
ฟิสิกส์
6,390
8,118
สถิติ
2,845
5,109
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4,591
9,387
จุลชีววิทยา
9,296
13,633
คหกรรมศาสตร์
3,513
10,899
วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและครื่องประดับ)
6,491
10,571
เนื้อหา

รวม

58,011

91,312

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557

สื่อ

รวม

597
88
172
332
83
108
176
221
964

20,369
12,001
26,967
14,840
8,037
14,086
23,105
14,633
18,026

2,741

152,064
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2.2.2 ฐานข้อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ThaiLIS จานวน 11 ฐาน EBSCO จานวน
5 ฐาน e-book จานวน 2 ฐาน e-thesis จานวน 2 ฐาน SciVerse Scopus จานวน 1 ฐาน และ ejournal จานวน 6 สาขาวิชา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเสนอความต้ อ งการทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นการสอน ต ารา
วารสารวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
2.3.3 คณะฯจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหมว
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยกาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีสววนรววมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และผู้ ส อนร่ ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย นการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลั กสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแตวงตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบาง
รายวิชาและบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยพิจารณาคุ ณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับรายวิชา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนวง
4.1.1 ก าหนดให้ มี บุ คลากรสายสนั บสนุ น วิ ช าการ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระสานและสนั บสนุ น การ
ดาเนินงานของหลักสูตร
4.1.2 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนดาเนินการตามกฏระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะการ
ให้บริการ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แกวนิสิต
มี ร ะบบอาจารย์ ที่ป รึ กษา เพื่อให้ ค าแนะนาด้ านวิช าการ ทุนสนับสนุ นการวิจัยระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
มีการจัดระบบที่ให้นิสิตอุทธรณ์เรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการสอบ ผลและวิธี
ประเมินผลคะแนน
5.2.2 จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม
วิพากษ์หลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
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7. ตัวบวงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2557 2558
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 

ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุด มศึกษา 

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีร ายละเอียดของรายวิช าและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา


(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง 

น้ อ ยร้ อยละ 25 ของรายวิช าที่ เปิ ดสอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน


(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับ การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิช าชีพไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ต่อปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2557 2558
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

2559

2560 2561











หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
อาจารย์ ผู้ ส อนประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต จากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก การท ากิ จ กรรม
แบบฝึกหัดและผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอนประกอบ
กับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค.003 และ ปค.004 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินการสอนอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และบัณฑิตที่สาเร็จตาม
หลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2.2 กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามดาเนินงานตามตังบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.2 อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรประชุ มพิ จารณาทบทวนสรุป ผลการดาเนิ นงานที่ไ ด้จ ากการ
ประเมินในข้อ 4.1 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
4.3 เชิญผู้มีส่ วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่ว มในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ววาด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
สรุป ผลการวิพากษ์หลั กสูตร และการดาเนินการของการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.ดร. พรรณี ลีกิจวัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผศ.มณีภรณ์ ทฤษณาวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
3. คุณภัทริกา เจริญสุข
ศิษย์เก่า
4. คุณยศวดี ฐิติวร
ศิษย์ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรายละเอียดและโครงสร้างของหลักสูตร แตวมีข้อเสนอแนะบางประการ ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษา การ
ดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.1
หั ว ข้ อ ที่ 3.1.3 หมวดวิ ช าพื้ น ฐานทาง
การศึ ก ษา รายวิ ช า ศษ 521 “การวั ด และการ
ประเมินผลการเรียนรู้” เปลี่ยนเป็น“การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์”
1.2 หัวข้อที่ 3.1.3 หมวดวิชาบังคับ ในวิชาแกน
วิชา วทศ 502 “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
การสอนวิทยาศาสตร์” เปลี่ยนเป็น“ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการสอนวิชาเคมี”
1.3 หัวข้อที่ 3.1.3 หมวดวิชาเลือก เสนอให้เพิ่ม
รายวิชาดังต่อไปนี้
- ค ม 5 9 1 ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค ใ น
ห้องปฏิบัติการเคมี
- คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
- คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
1.4 หั ว ข้อที่ 3.1.4 แผนการเรี ย น เสนอให้ ปรั บ
แผนการเรียนวิชา คม 661 และ คม 662 ให้
สอดคล้องกันสาหรับนิสิตทั้งสองกลุ่ม
1.5 หัวข้อที่ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา เสนอแนะ
ให้มีการปรับดังต่อไปนี้

การดาเนินการขปรับปรุง

1.1 นาข้อเสนอะแนะดังกล่าวไปปรึกษาร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์

1.2 น าข้ อ เสนอะแนะดั ง กล่ า วไปปรึ ก ษาร่ ว มกั บ
หลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆของคณะวิทยาศาสตร์

1.3 ได้ดาเนินการเพิ่มเติมตามคาแนะนา พร้อมทั้งมี
การปรั บ เปลี่ ย นจ านวนหน่ ว ยกิ ต และค าอธิ บ าย
รายวิชาของวิชา คม 591 เพื่อให้เป็นรายวิชาที่เน้น
การฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

1.4 ได้ดาเนินการปรับแก้ตามคาแนะนา โดยให้นิสิต
ทั้งสองกลุ่มเรียนวิชา คม 661 ในปีที่ 1 ภาคเรียนที่
1 และวิชา คม 662 ในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1.5 ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนตามคาแนะนา
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- หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา วิชา ศษ 511
ในคาอธิบายรายวิชาควรเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ความ
เป็นไทย
- หมวดวิชาบังคับ ในรายวิชาเอก เสนอให้มีการ
ปรั บเปลี่ ยนให้ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการ
เรีย นรู้ส าระเคมี สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และรายวิ ช าเคมี เ พิ่ ม เติ ม ส าหรั บ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
- หมวดวิช าเลื อก ในรายวิช า คม 650 เสนอให้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเคมีสิ่งแวดล้อม
2. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป
2.1 ในรายวิชาสัมมนาเคมีศึกษา เสนอให้มีการ 2.1 ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนตามคาแนะนา
นาเสนอและอภิปรายงานวิจั ยจ านวน 2 ครั้งต่อ
นิสิต 1 คน
2.2 ในแผนการเรียนปีที่ 1 เสนอให้ในรายวิชา 2.2 ได้ ด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นตามค าแนะน าใน
ต่างๆมีการเน้ น ให้ นิ สิ ตได้มีป ระสบการณ์ในการ รายวิชาทีส่ ามารถทาได้
นาเสนอหน้าชั้นเรียน และฝึกสอนหน้าชั้น
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหนวงทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดตวอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

นางปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
อาจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 8212
piyarats@swu.ac.th
เคมีศึกษา, เคมีวิเคราะห์

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

กศ.บ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(วิทยาศาสตร์-เคมี)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2551

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต.การจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์วิชาเคมีวิเคราะห์ในระดับปริญญาตรีด้วย
โปรแกรม Moodle. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.ปีที่ 5 ฉบับที่ 8
ธันวาคม 2552.1-13
1.2 ศิริลักษณ์ วิทยา, รัชนก ปิ่นแก้ว, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต* .2556. “การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และความมีเหตุผลของนักเรียน”วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 32 (3):70-82.
1.3 นิติมา รุจิเรขาสุวรรณ, อลิสา เสนามนตรี, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต*. 2556.“การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบ
สืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”วารสารศึกษาศาสตร์
ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 (1):67-76.
1.4 ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต*, จินตวีร์ โยสีดา. 2556.“การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ไบโอ
ดีเซล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 4 (1):18-24
1.5 Prayook Srivilai,Wasana Chaisana,Panida Louchanwoot and Piyarat
Dornbundit.2013. “Comparison Of Differences Between the Wood Degradation by
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Monokaryons (n) and Dikaryons (2n) of White Rot Fungus (Combodian Phellinus linteus)
Journal of Biological Sciences . 13 (3) :131-138.
2. หนังสือ ตารา
เอกสารประกอบการสอน คศ471บูรณาการวิธีวิทยาสาหบครูเคมี
ภาระงานสอนที่มีอยูวเดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
คม 100 เคมีทั่วไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
คม 193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
คม 201 การบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คม 462 โครงงานเคมี
คศ 480 การสอนเคมี
วทศ 431บูรณาการวิธีวิทยาสาหรับครูวิทยาศาสตร์และหรือ
คณิตศาสตร์
วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
บัณฑิตศึกษา คม 586 การพัฒนาหลักสูตรทางเคมี
คม 591การจัดการและเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
คม 584 คอมพิวเตอร์สาหรับการสอนเคมี
วท 611ระเบียบวิธีการวิจัย
คม 588 หลักสูตรและการสอนเคมี
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
คม 586 การพัฒนาหลักสูตรทางเคมี
2
คม591การจัดการและเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
3
คม 584 คอมพิวเตอร์สาหรับการสอนเคมี
4
วท 611ระเบียบวิธีการวิจัย
5
คม 588 หลักสูตรและการสอนเคมี
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ตาแหนวงทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดตวอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 8222
piyadaj@swu.ac.th
เคมีวิเคราะห์

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

วท.บ. (เคมี)
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2548

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Limenta, L. M.G.; Jirasomprasert, T.; Jittangprasert, P.; Wilairat, P.; Yamanont, P.;
Chantharaksri, U.; Fucharoen, S.; and Morales, N. P., Pharmacokinetics of deferiprone in
patients with -thalassaemia: Impact of splenectomy and iron status. Clinical
Pharmacokinetics 2011, 50, 41.
1.2 Karuwan, C.; Mantim, T.; Chaisuwan, P.; Wilairat, P.; Grudpan, K.; Jittangprasert, P.;
Einaga, Y.; Chailapakul, O.; Suntornsuk, L.; Anurukvorakun, O.; Nacapricha, D., Pulsed
amperometry for anti-fouling of boron-doped biamond in electroanalysis of -agonists:
application to flow injection for pharmaceutical analysis, Sensor 2006, 6, 1837.
1.3 สิทธิบัตร กระบวนการสกัดพร้อมตรวจวัดปริมาณสารในทันทีด้วยเครื่องแบบอัตโนมัติ วันที่ยื่นคาขอ
1 พฤษภาคม 2550 เลขที่คาขอ 0701002170
1.4 สิทธิบัตร การประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณแอลกฮอล์ในน้ามันเชื้อเพลิง วันที่ยื่นคาขอ 17 สิงหาคม
2549 เลขที่คาขอ 0601003935
ภาระงานสอนที่มีอยูวเดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
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96

บัณฑิตศึกษา

คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
คม 350 เคมีวิเคราะห์
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
คม 397 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์
คม 453 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
คม 594 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์
คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
คม 655 วิธีการแยกสาร
คม 665 สัมมนาทางเคมีวิเคราะห์
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมีประยุกต์
คม 682 เคมีสะอาด

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
2
คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์
3
คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหนวงทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดตวอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0866919386
mayuso@swu.ac.th, mayuso.kuno@gmail.com
เคมีคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

ปร.ด.(เคมี)
วท.ม.(เคมี)
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์

ปีที่จบ
การศึกษา
2546
2541
2538

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Kuno, M.; Hongkrengkai, R.; Hannongbua, S.; ONIOM-BSSE scheme for H
system and applications on HIV-1 reverse transcriptase. Chem. Phys. Lett. 2006, 424,
172-177.
2. Nunrium, P.; Kuno, M.; Saen-oon, S.; Hannongbua, S.; Particular interaction
between efavirenz and the HIV-1 reverse transcriptase binding site as explained by the
ONIOM2 method. Chem. Phys. Lett. 2005, 405, 198-202.
3. Saen-oon, S.; Kuno, M.; Hannongbua, S.; Binding energy analysis for wild-type
and Y181C mutant HIV-1 RT/8-Cl TIBO complex structures: Quantum chemical
calculations based on the ONIOM method. Proteins 2005, 61, 859-869.
4. Kuno, M.; Hannongbua, S.; Morokuma, K. Theoretical investigation on
nevirapine and HIV-1 reverse transcriptase binding site interaction, based on ONIOM
method. Chem. Phys. Lett. 2003, 380, 456-463.
5. Kuno, M.; Palangsuntikul, R.; Hannongbua, S. Investigation on an orientation
and interaction energy Of the water molecule in the HIV-1 reverse transcriptase active
site by quantum chemical calculations. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 2003, 43, 1584-1590.
5. Larson, L.J.; Kuno, M.; Tao, F-M. Hydrolysis of sulfur trioxide to form sulfuric
acid in small water clusters. J. Chem. Phys. 2000, 112, 8830-8838.
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6. Limtrakul, J.; Kuno, M. Treesukol P. The interaction of sorbates with
gallosilicates and alkali-metal exchanged gallosilicate. J. Mol. Struct. 1999, 510, 131147.

2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตารา
เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมี 433 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
ภาระงานสอนที่มีอยูวเดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
คม 190, คม 193, คม 235, คม 332, คม 336, คม 433, คม 461, คม 462, คม
494
บัณฑิตศึกษา คม 531
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
คม 531
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหนวงทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดตวอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

ดร. วีณา เสียงเพราะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 8208
weenasi@yahoo.com
เคมีวิเคราะห์

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
วท.บ.(เกียรตินิยม อันดับ
2 เคมี)
วท.ด. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2541

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2549

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Leesutthiphonchai, W.; Dungchai, W.; Siangproh, W.; Ngamrojnavanich, N.;
Chailapakul, O., Selective determination of homocysteine levels in human plasma using
a silver nanoparticle-based colorimetric assay. Talanta, 2011, 85, 870.
1.2 Ruecha, N., Siangproh, W.; Chailapakul, O., A fast and highly sensitive detection of
cholesterol using polymer microfluidic devices and amperometric system. Talanta,
2011, 84,1323.
1.3 Siangproh, W.; Dungchai, W.; Rattanarat, P. Chailapakul, O., Nanoparticle-Based
Electrochemical Detection in Conventional/Miniaturized Systems and Their Bioanalytical
Applications: A Review., Anal. Chim. Acta, 2011, 690, 10.
1.4 Siangproh, W.; Rattanarat, P. Chailapakul, O., Reverse-phase liquid chromatographic
determination of α -lipoic acid in dietary supplements using a boron-doped diamond
electrode., J. Chrom. A. 2010, 1217, 7699.
1.5 Injang U.; Noyrod,; Siangproh, W.; Dungchai, W.; Motomizu S.; Chailapakul, O.,
Determination of trace heavy metals in herbs by sequential injection analysis-anodic
stripping voltammetry using screen-printed carbon nanotubes electrodes, Anal. Chim.
Acta, 2010, 668, 54.
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1.6 Apilux, A.; Dungchai, W.; Siangproh, W.; Praphairaksit, N.; Henry, C. S.; Chailapakul, O.,
Lab-on-Paper with Dual Electrochemical/Colorimetric Detection for Simultaneous
Determination of Gold and Iron, Anal. Chem., 2010, 82, 1727.
1.7 Siangproh, W.; Teshima, N.; Sakai, T.; Katoh, S.; Alternative method for
measurement of albumin/creatinine ratio using spectrophotometric sequential injection
analysis, Talanta . 2009, 79, 1111
1.8 Siangproh, W.; Leesutthipornchai, W.; Dungchai, W.; Chailapakul, O., Electrochemical
Detection for Flow-based System, A Review. J. Flow Injection Anal., 2009, 26,
1.9 Sangjarusvichai, H.; Dungchai, W.; Siangproh, W.; Chailapakul, O., Rapid separation
and highly sensitive detection methodology for sulfonamides in shrimp using a
monolithic column coupled with BDD amperometric detection, Talanta . 2009, 79,
1036.
1.10 Dungchai, W.; Siangproh, W.; Chaicumpa,W.; Tongtawe, P.; Chailapakul, O.
Salmonella typhi determination using voltammetric amplification of nanoparticles: A
highly sensitive strategy for metalloimmunoassay based on a copper-enhanced gold
label, Talanta, 2008, 77, 727.
1.11 Chailapakul, O.; Wonsawat, W.; Siangproh, W.; Grudpan, G.; Zhao, Y.; Zhu, Z.,
Analysis of Sudan I, Sudan II, Sudan III, and Sudan IV in Food by HPLC with
Electrochemical Detection: Comparison of Glassy Carbon Electrode with Carbon
Nanotube-Ionic Liquid Gel Modified Electrode, Food Chemistry, 2008, 109, 876.
1.12 Chailapakul, O.; Korsrisakul, S.; Siangproh, W.; Grudpan, K., Fast and simultaneous
detection of heavy metals using a simple and reliable microchip-electrochemistry route:
An alternative approach to food analysis, Talanta, 2008, 74(4), 683.
1.13 Dungchai, W.; Siangproh, W.; Lin, J.M.; Chailapakul, O.; Lin, S.; Ying, X., Development
of a sensitive micro-magnetic chemiluminescence enzyme immunoassay for the
determination of carcinoembryonic antigen, Analytical Bioanalytical Chemistry 2007,
37, 277.
ภาระงานสอนที่มีอยูวเดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 101 หลักการเคมี
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
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บัณฑิตศึกษา

คม 253 เคมีวิเคราะห์ 1
คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
คม 415 เคมีไฟฟ้าประยุกต์
คม 559 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
คม 594 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์
คม 665 สัมมนาทางเคมีวิเคราะห์

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
2
คม 577 เทคนิคการแยกสาร
3
คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหนวงทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดตวอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ดร. พนารัตน์ อรุณรัติยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 8461
panarata@swu.ac.th
ชีวเคมี

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D (Biomolecular
Okayama University, Japan
Science)

ปีที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2550

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Arunrattiyakorn, P.; Suksumrarn, S.; Suwannasai, S.; Kanzaki, H., Microbial metabolism
of -mangostin isolated from Garcinia mangostana L. Phytochemistry, 2011, 72, 730.
1.2 Arunrattiyakorn, P.; Ikeda, B.; Nitoda, T. and Kanzaki, H., Enzymatic synthesis of
dehydroderivatives from proline-containing cyclic dipeptides and their inhibitory activities
toward cell division. Biosci, Biotechnol, and Biochem, 2007, 71, 830.
1.3 Thanomsub, B.; Pumeechockchai, W.; Limtrakul, A.; Arunrattiyakorn, P.; Petchleelaha,
W.; Nitoda, T.; Kanzaki, H.; Chemical structures and biological activities of rhamnolipids
produced by Pseudomonas aeruginosa B189 isolated from milk factory waste.
Bioresource Technology 2006, 97, 2457.
1.4 Arunrattiyakorn, P.; Nitoda, T.; Kanzak, H.; Enzymatic conversion-based method for
screening cyclic dipeptide-producing microbes. Peptides 2006, 26, 633.
1.5 Thanomsub, B.; Watcharachaipong, T.; Chotelersak, K.; Arunrattiyakorn, P.; Nitoda, T.;
Kanzaki, H. Monoacylglycerols: glycolipid biosurfactants produced by a thermotolerant
yeast, Candida ishiwadae. J. Applied Microbiology 2004, 96,588
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ภาระงานสอนที่มีอยูวเดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป
คม 241 ชีวเคมี 1
คม 296 ปฎิบัติการชีวเคมี
คม 341 ชีวเคมี 2
บัณฑิตศึกษา คม 641 ชีวเคมีขั้นสูง
คม 655 เทคนิคการแยกสาร
คม 760 ปัญหาพิเศษ
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
คม 641 ชีวเคมีขั้นสูง
2
คม 543 ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2557
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อให้นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา
ได้แก่ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาใน
รายวิชาทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
1. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้าง

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2555

โครงสร้าง

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
จานวนหนววยกิต

รายการ

1. หมวดวิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือก
(ไม่น้อยกว่า)

4. ปริญญานิพนธ์
รวม ไมวน้อยกววา

จานวน
หนววยกิต

6
20
8
12
2

12
40

รายการ

1. หมวดวิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือก
(ไม่น้อยกว่า)
4. หมวดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพครู
5. ปริญญานิพนธ์
รวม ไมวน้อยกววา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2557

แบบไมว
ขอรับใบ
ประกอบ
วิชาชีพครู
6

แบบขอรั บ
ใบประกอบ
วิชาชีพครู
10

20
10
10
2

14
10
4
2

-

8

12
40

12
46
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2. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วันและเวลาราชการ
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
วันและเวลาราชการ
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
คุณสมบัติสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
คุณสมบัติสาหรับผู้เข้าศึกษา
1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนวิชาเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนน
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ เฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17
2554 หมวดที่ 3 ข้อ 17
2.
ส าเร็จการศึกษาระดับ 3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตาม
ปริญญาตรี ทางการศึกษาหรื อ ประกาศมหาวิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นสาขาวิ ช าเคมี คุณสมบัติสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
หรือที่สัมพันธ์กัน โดยเรียนวิชา 1. ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิช าเคมี หรือสาขาที่
เคมี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 เกี่ยวข้อง โดยเรียนวิชาเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยตลอด
หน่ ว ยกิ ต และมี ค ะแนนเฉลี่ ย หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน บัณฑิตศึกษา และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17
หลั กสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต 3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตาม
สาขาวิ ช าเคมี ตามประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัย
4. มีคุณสมบั ติ เป็นผู้ รับทุน เป็นไปตามประกาศของโครงการส่ งเสริมการผลิ ตครูที่มี
มหาวิทยาลัย
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททาง
การศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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4. แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2557
2558
2559
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10

2560
10
10
20
10

2557
5
5
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2558
2559
25560
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5

25561
5
5
10
5

2557
10
10
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2558
2559
25560
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10

25561
10
10
20
10

2556
10
10
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)

นิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
นิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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5. งบประมาณตามแผน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ควาใช้จวาย
หมวดควาการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผูส้ อน (เช่น 24 หน่วยกิต x 600 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จานวนปี)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร
→ค่าใช้จ่ายรวม
→ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 25 คน)
หมวดควาใช้จวายสววนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 15

ยอดสะสม
(ตวอหัว)

216,000.00
415,560.00

631,560.00
25,262.40

25,262.40
33,683.20

1,684.16
1,684.16
5,052.48

หมวดควาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000.00

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

7,708.80

51,392.00

28,608.00
8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00

80,000.00

หมวดควาใช้จวายสววนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)
ควาธรรมเนียมเหมาจวายตลอดหลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ควาใช้จวาย
หมวดควาการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผูส้ อน (เช่น 34 หน่วยกิต x 600 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จานวนปี)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ
ค่าวิจัยพัฒนา/บริหารหลักสูตร
→ค่าใช้จ่ายรวม
→ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 15 คน)
หมวดควาใช้จวายสววนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 15

ยอดสะสม
(ตวอหัว)

306,000.00
350,000.00
50,000.00
50,000.00
756,000.00
50,400.00

50,400.00
63,237.51

3,209.38
3,209.38
6,418.75

หมวดควาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

25,000.00

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

16,722.66

104,960.17

28,608.00**
8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00

133,568.17

หมวดควาใช้จวายสววนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)
(**ประมาณการปรับเพิ่มในหมวดนี้ ร้อยละ 30 ซึ่งจะเท่ากับ 37,190.40)
ควาธรรมเนียมเหมาจวายตลอดหลักสูตร
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6. รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ไมวมี

ไมวมี

ไมวมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู
2(1-2-3) เพิ่มรายวิขา
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของวิ ชาชี พ ครู เกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู
สมรรถนะที่สาคัญของครู สภาพงานและคุณลักษณะของครูที่ดี
จิตสานึกและคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ครู แ ละวิ ชาชี พ ครู การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและ
สมรรถนะความเป็ น ครู การเสริ ม สร้ า งกระบวนการคิ ด ด้ ว ย
จิตสานึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูใน
ฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นผู้นาทางวิชาการ
และการศึ ก ษา รวมทั้ ง บทบาทของครู ใ นฐานะผู้ ขั บ เคลื่ อ น
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้ างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา กลวิธีการ
จัด การศึ กษาและการจั ด การความรู้ การศึ กษาดู งานและฝึ ก
ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
2(2-0-4) เพิม่ รายวิขา
ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ท างจิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้คาปรึกษา ธรรมชาติของการเรียนรู้ การคิด การสร้าง
แรงจู ง ใจ เชาว์ ปั ญ ญา ความถนั ด บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั ว
สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เ รียนเกิดการ
เรียนรู้ และสามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้
คาปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี ขึ้น ตลอดจนสามารถนามาประยุก ต์ใช้ ในการจัด การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพิม่ รายวิขา
2(1-2-3)
ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การ
พั ฒ นาและการประเมิ น ผลสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม ใช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่ง การเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุ ม ชน ตลอดจนเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รงผ่ า นแหล่ งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและ
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หมายเหตุ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
สิ่ ง แวดล้ อ มและสอดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
คุณภาพการเรียนรู้
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4) เพิ่มรายวิขา
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด
คุณภาพการศึกษาการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน
บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2(2-0-4) เพิม่ รายวิขา
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ค วามหมาย วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด และ
ทฤษฎี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน
การประเมิ น ผลแบบย่ อ ยและแบบรวม การสร้ า งและใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพ
จริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและแปลความหมาย และ
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรีย น
อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด และความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
ค้นคว้า การออกแบบและพัฒนาเครื่องมื อวัดประเมินผลการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอกที่อยู่บนพื้นฐานความ
แตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงาน
การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัด
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหววางเรียน
เพิม่ รายวิชา
2(0-4-2)
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหาร
จัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของ
ครู นั ก เรี ย น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ย นรู้ สั ง เกตธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู้ ข อง
นัก เรี ยน ศึ กษาและสั งเกตการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ศึ ก ษา
ทั ก ษะต่ า งๆ โดยเชื่ อ มโยงกั บ ทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ฝึ ก
ปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
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คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
3(3-0-6)
สมบัติทางกายภาพและเคมีของธาตุหมู่หลัก ธาตุแทรน
ซิชัน และสารประกอบอนิน ทรี ย์ ต่ างๆ ทฤษฎี แ ละ
หลักการที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ของสารอนินทรีย์ใน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทางการแพทย์ และเภสั ช
กรรม บทบาทของสารอนินทรีย์ในชีวิตประจาวัน และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการวั ด และประเมิ น ผลที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ในชั้นเรียนเป็นฐาน
ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของ
เพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสา
และโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6(0-12-6)
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้าน
วิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงาน
วิ ชาชี พ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1
ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินท
รวิ โ รฒกั บ สถานศึ ก ษา โดยเน้ น การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค รู
การบู ร ณาการความรู้ ทั้ งหมดมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน
การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษา
และเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทา
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4)
โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุหมู่หลักและ
ธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สารประกอบ
เชิ งซ้ อ นและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บทบาทของสารอนิ น ทรี ย์ ใ น
ชีวิตประจาวันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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เพิ่มรายวิชา

1. เปลี่ ยนชื่ อ
วิ ช า แ ล ะ
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
2. ลดจานวน
หน่วยกิต

116

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
คม 522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3(3-0-6) คม 522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4) 1. เปลี่ ยนชื่ อ
กลไกและหลักเกณฑ์การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ กลไกและหลักเกณฑ์การเกิดปฏิกริ ิยาของสารประกอบอินทรีย์ วิชา
อินทรีย์ เทคนิคการสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
เทคนิคการสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
2. ลดจานวน
หน่วยกิต
คม 531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
คม 531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4) 1. เปลี่ ยนชื่ อ
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาที่ซับซ้อน ทฤษฎีอัตราการ จลนพลศาสตร์ ข องปฏิ กิ ริ ย าที่ ซั บ ซ้ อ น ทฤษฎี อั ต ราการ วิ ช า แ ล ะ
เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลายอิเล็กโทร เกิดปฏิกิริยา เทอร์โมไดนามิกส์ เคมีพื้นผิว โมเลกุลมหภาค ค า อ ธิ บ า ย
ไลต์ เคมีพื้นผิว โมเลกุลมหภาค ควอนตัมเคมี ทฤษฎี ควอนตัมเคมี
รายวิชา
พันธะเคมี สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล
2. ลดจานวน
หน่วยกิต
คม 543 ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ
2(2-0-4)
ไมวมี
ตัดออก
ความรู้ ด้ า นชี ว เคมี ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ นด้ า นสุ ข ภาพ เพื่ อ
ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
3(3-0-6)
หลักการและทฤษฎีของเทคนิค สเปกโทรสโกปี โคร
มาโทกราฟี และการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า รวมทั้ง
การประยุกต์
คม 570 หัวข้อพิเศษทางเคมี 1
2(1-3-2)
ศึก ษา ค้น คว้ า และ อภิป ราย วิ ท ยาการใหม่ใ นสาขา
เคมี อ นิ น ทรี ย์ เคมี วิ เ คราะห์ และเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ที่
น่าสนใจ และการนาวิทยาการใหม่นั้นไปประยุกต์
คม 575 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเคมีศึกษา
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ การ
ออกแบบ การสร้างนวัตกรรมสาหรับการสอนเคมี การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศและแนวทางปรับปรุงแก้ไข
คม 577 เทคนิคการแยกสาร
2(1-3-2)
หลักการแยกสาร เทคนิคการแยกสารด้วยวิธีการกรอง
กลั่น ตกผลึก โครมาโทรกราฟี อิเล็กโทรโฟรีซีส และทา
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

คม 551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4) 1. เปลี่ ยนชื่ อ
หลักการและทฤษฎีของเทคนิค สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี วิชา
และการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า รวมทั้งการประยุกต์
2. ลดจานวน
หน่วยกิต
คม 570 หัวข้อพิเศษทางเคมี
2(1-3-2) เ ป ลี่ ย น ชื่ อ
ศึกษา ค้นคว้าและ อภิปราย วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์ วิชา
เคมี วิ เ คราะห์ และเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ที่ น่ า สนใจ และการน า
วิทยาการใหม่นั้นไปประยุกต์
ไมวมี
ตัดออก

ไมวมี
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ตัดออก
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คม 581 แนวคิดหลักทางเคมี 1
3(3-0-6)
ทฤษฏี หลั ก การที่ ส าคั ญ ในสาขาเคมี อ นิ น ทรี ย์ เคมี
วิเคราะห์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษา
วิชาเคมีอนินทรีย์ขั้นสูง เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง และเคมีเชิง
ฟิสิกส์ขั้นสูง การนาความรู้มาประยุกต์กับวิชาชีพครูเคมี
คม 582 แนวคิดหลักทางเคมี 2
3(3-0-6)
ทฤษฏี หลักการที่สาคัญในสาขาเคมีอินทรีย์และชีวเคมี
ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงและ
ชีวเคมีขั้นสูง การนาความรู้มาประยุกต์กับวิชาชีพครู
เคมี
คม 586 การพัฒนาหลักสูตรทางเคมี 3(2-2-5)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ป รั ช ญา วิ วั ฒ นาการการศึ ก ษา
นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาไทย ระบบการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเคมี
และหลักสูตรสถานศึกษา
คม 587 ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
ปรัชญา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มโนมติ วิธีการ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีอุปมาน อนุมาน กฏ ทฤษฎี
ปรั ชญาที่ มี ผลกระทบต่ อการศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อแนวคิดทาง
ปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม
ไมวมี

คม 591 การจัดการและเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
3(2-2-5)
การจัด การห้อ งปฏิบั ติการ การใช้ การเก็บ และการ
ทาลายสารเคมี การบริหารความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ
การฝึก ปฏิ บัติ แ ละเทคนิ ค ต่า งๆทางเคมี การฝึก สอน
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ไมวมี

หมายเหตุ
ตัดออก

ไมวมี

ตัดออก

ไมวมี

ตัดออก

คม 587 ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
ปรัชญา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มโนมติ วิธีการ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีอุปมาน อนุมาน กฏ ทฤษฎี ปรัชญาที่มีผลกระทบ
ต่ อการศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ และความก้ าวหน้ าทางวิ ทยาศาสตร์ ที่ มี
ผลกระทบต่อแนวคิดทางปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม

เปลี่ ย นกลุ่ ม
จากวิ ช าเอก
เ ป็ น ห ม ว ด
วิชาเลือก

คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับการวิจัย
1(1-0-2)
พื้นฐาน และหลักการที่สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เป็นสากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
ทางเคมี การปกป้องความหลากหลายพันธุ์พืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทย เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบ
ด้านอุตสาหกรรม แผนภูมิวงจรรวม และความลับทางการค้า
รวมทั้งจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์
คม 591 การจัดการและเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
2(1-3-2)
การจั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การใช้ การเก็ บ และการท าลาย
สารเคมี การฝึกปฏิบัติและเทคนิคต่างๆทางเคมี การฝึกสอน
ภาคปฏิบัติการทางเคมี

เพิ่มรายวิชา
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1.เปลี่ยนกลุ่ม
จากวิ ชาแกน
เป็นวิชาเลือก
2 . เ ป ลี่ ย น
ค า อ ธิ บ า ย
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ภาคปฏิบัติการทางเคมีและการแก้ไขอุบัติเหตุ

คม 641 ชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
เมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุล วิตามิน เกลือแร่ ควบคุม
ความผิดปกติที่เกิดจากเมตาบอลิซึม ชีวเคมีของมะเร็ง
ชีวเคมีของระบบภูมคิ ุ้มกัน ชีวสารสนเทศ

ไมวมี
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หมายเหตุ
รายวิชา
3. ลดจานวน
หน่วยกิต

คม 641 ชีวเคมีขั้นสูงสาหรับครู
2(2-0-4)
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิ
ซึมของสารชีวโมเลกุลและการเชื่อมโยง รวมทั้งกระบวนการทาง
ชีวเคมีของสารพันธุกรรม

1. เปลี่ ยนชื่ อ
วิ ช า แ ล ะ
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
2. ลดจานวน
หน่วยกิต
เพิ่มรายวิขา

คม 642 หัวข้อพิเศษทางด้านชีวเคมี
2(2-0-4)
ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ แ ละเทคนิ ค ทางด้ า นชี ว เคมี เ พื่ อ น าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นต่ า งๆ เช่ น การแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1
1(0-2-1) เ ป ลี่ ย น ชื่ อ
นาเสนอและอภิปรายงานวิจัยที่คน้ พบใหม่ๆ ทางด้านเคมีหรือ วิชา
เคมีศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเคมี
โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือแหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี
เคมีศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา
1(0-2-1)
นาเสนอและอภิปรายงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ ทางด้าน
เคมีหรือเคมีศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนเคมี โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือ
แหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี เคมีศึกษา หรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
ไมวมี
คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)
นาเสนอและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ
ทางด้านเคมีหรือเคมีศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรี ย นการสอนเคมี โดยศึ ก ษาค้ น คว้ า จากวารสารหรื อ
แหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี เคมีศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
คม 672 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางเคมี
3(2-2-5)
คม 672 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีศึกษา 1(1-1-1)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและ
พัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบและกระบวนการวิจัย การออกแบบ
การสรุปผลงานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและ
วิจัยและการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาเคมี การวิเคราะห์
การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การใช้ ส ถิ ติ ใ นการวิ จั ย การ
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การ
วิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางเคมีศึกษา การเตรียม
เขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ทางการศึกษา การ
เอกสารวิจัยทางเคมีศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงานและการ
อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด และความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณนักวิจัย
ค้ น คว้ า งานวิ จั ย รวมทั้ ง การน าเสนอเค้ า โครงการวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ การปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย
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เพิ่มรายวิขา

1. เปลี่ ยนชื่ อ
วิ ช า แ ล ะ
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
2.เพิ่มจานวน
หน่วยกิต
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ไมวมี

ไมวมี

ไมวมี
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หมายเหตุ
คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี
2(2-0-4) เพิ่มรายวิชา
หลักการประยุกต์ความรู้ทางเคมีกับนาโนเทคโนโลยีสมบัติทาง
กายภาพและสมบั ติ ท างเคมี ข องอนุ ภ าคในระดั บ นาโน การ
จาลองโมเลกุล และวิธีการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทาง
เพิม่ รายวิขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด
อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
วทศ 502 การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ น าการเรี ย นรู้ ทา ง เพิม่ รายวิขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลัสูตรและการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยสังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัย
เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการออกแบบและก าหนดประเด็ น วิ จั ย
กระบวนการวิ จั ย การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภิปรายแลกเปลี่ยน
แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย การเขียน
เค้าโครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการวิจัย
และการวางแผนเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ รวมทั้ งการนาเสนอ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
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