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๑๒๙ 
 

แบบรายงานข้อมูลหลกัสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science Program in Chemistry 

๒. ชื่อปริญญา 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science (Chemistry) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (พิสิฐวิธาน) 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science (Chemistry) (Distinction Program) 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

ระยะเวลาการศึกษา/  
วงรอบของหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี 

สถานภาพของหลักสูตรและ
ก าหนดเปิดสอน 

๑. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การใหป้ริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา 
(ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรอง
มาตรฐาน 

- 
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๑๓๐ 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
Purpose/Goals/Objectives 
 
 

เป้าหมาย 
เพ่ือผลิตบุคลากรของประเทศในระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้-ทักษะในสาขาเคมี
และเคมีประยุกต์  ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  
และทักษะทางสังคม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยบัณฑิตที่จบ
การศึกษามีคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถ
ประกอบอาชีพและวิชาชีพระดับเบื้องต้นทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติการ / ผู้ปฏิบัติการ / ผู้ใช้-แปลความหมายข้อมูลในการพัฒนาปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการทั้ง ๒ แบบ 
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ นักศึกษา  
(๑) มีความรู้  ทักษะ ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์

และสร้างสรรค์ผลงานทางเคมีวิเคราะห์  เคมีอินทรีย์  เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิง
ฟิสิกส์/ฟิสิกส์เชิงเคมี และเคมีเชิงวัสดุ   

(๒) พัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถบูรณาการความรู้ทางเคมี
เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม    

(๓) ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ พร้อมที่จะ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีของสังคม 

(๔) ได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะทางสังคม ได้แก่ การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน   การปรับตัวและความยืดหยุ่น  และการแก้ปัญหาและ
ความขัดแย้ง เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

วัตถุประสงค์เพิ่มเติม ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านวิจัยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จนถึง
ระดับท่ีสามารถสร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจัยทางเคมีได้  รวมทั้งมีความรู้ใน
สาขาวิชาเคมีระดับบัณฑิตศึกษา 
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๑๓๑ 
 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

๑. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปท างาน
วิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และเรียนต่อในระดับปริญญา
เอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่ต้องผ่านระดับปริญญาโท 

๒. มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้วิชาเคมีในเชิงลึก ให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการทางเคมีในระดับมาตรฐานสากล 

๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยที่
โดดเด่นในระดับชาติ/นานาชาติ และมีจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติในระดับต้นๆ ของประเทศ 

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพที่สามารถประกอบได้ ๑. นักวิจัยและพัฒนา / นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ใน
หน่วยงานราชการ และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น  อุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี อุตสาหกรรมยาและเวชส าอาง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
พลาสติก และอุตสาหกรรมยาง 

๒. ครูสาขาเคมีและสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. อาชีพอิสระที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาเคมี 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเคมี และสาขาอ่ืนๆ ทีเก่ียวข้อง  
ตัวอย่างเช่น สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาพอลิเมอร์ สาขาชีวเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางค์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 
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๑๓๒ 
 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ก าหนดไว้ว่า ทุกคนมีศักยภาพใน
การเรียนรู้และพัฒนาภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ผ่าน
การถ่ายทอดสาระ (Content-based Education) แบบ Essentialism การเรียนรู้
ผ่านการใช้เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ (Logic-based) แบบ Perenialism และ
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Outcome-based) แบบ 
Progressivism ได้ถูกน ามาเป็นฐานในการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตพึง
ประสงค์ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องเมื่อได้รับการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-based Education) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

กลยุทธ์/แนวปฏิบัติ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย แบบปฏิบัติและแบบปฏิสัมพันธ์ มอบหมายงาน
รายบุคคล/งานกลุ่ม มีการจัดอภิปรายแบบกลุ่มเล็กให้นักศึกษาน าเสนอด้วยวาจา 
กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้ง
การท าวิจัย ฝึกงานและดูโรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์/แนวปฏิบัติ ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

การสอบข้อเขียน/สอบปากเปล่า/สอบปฏิบัติ การประเมินจากผลงาน/รายงานแบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่ม  การประเมินจากการน าเสนอข้อมูล การสังเกตจาก
พฤติกรรมในห้องเรียน/การท ากิจกรรม/การท าวิจัย  โดยมีเกณฑ์การประเมินที่
ชัดเจน 

สมรรถนะท่ีเสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competencies ๑. Critical thinking & Analysis: สามารถคิดเชิงวิพากษ์และเชิงวิเคราะห์ 
ประเมินข้อมูลและปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีหลักการและเหตุผล  

๒. Creativity: มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านโครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาแนวความคิดต่อยอดได้ 

๓. Ethics: มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย 
จิตสาธารณะ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม 

๔. Communication: สามารถสื่อสารและน าเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งฟัง พูด 
อ่าน และเขียน 

๕. Collaboration: สามารถท างานร่วมกับบุคคลที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
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๑๓๓ 
 

ประสิทธิภาพ แสดงออกซ่ึงบทบาทและหน้าที่ในการท างานร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

๖. ICT: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อการ
สืบค้นข้อมูล และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือข้อมูล 

Subject-specific 
Competencies 

๑. มีความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์/ฟิสิกส์เชิง
เคมี และเคมีเชิงวัสดุ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเคมี
ได้ 

๒. สามารถท าปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิง
ฟิสิกส์/ฟิสิกส์เชิงเคมี และเคมีเชิงวัสดุ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางเคมีในสาขาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๓. สามารถท างานวิจัยทางเคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์/
ฟิสิกส์เชิงเคมี หรือเคมีเชิงวัสดุ เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานได้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการทั้ง ๒ แบบ 

PLO1 

แก้ปัญหาทางเคมีได้อย่างมีระบบ โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางเคมีพ้ืนฐานที่
เกี่ยวกับสสารและกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับอะตอม โมเลกุล จนถึง
สสารในระดับมหภาค รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เหมาะสม บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO2 
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพื่องาน
วิชาการด้านเคมีได้อย่างถูกต้องแม่นย าตามวัตถุประสงค์ของงาน และปลอดภัยตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

PLO3 
สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการด้านเคมีและเคมีประยุกต์   ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO4 

สื่อสารความรู้ทางเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้ทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน และ
แสวงหาความร่วมมือได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

PLO5 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้าที่นักวิทยาศาสตร์
ด้านเคมีอย่างเหมาะสม และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 



 
ระดับปริญญา        ตรี         โท           เอก                                 คณะวิทยาศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี                              ภาควิชาเคมี 

 

๑๓๔ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มเติมของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

PLO6 
สร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางเคมี โดยผสมผสาน/
บูรณาการหลักการความรู้ขั้นพ้ืนฐานของระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


