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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะ/โปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 

 

หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 

 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Chemistry 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 

 ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) 

 ช่ือยอ (ไทย) : วท.บ. (เคมี) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Chemistry) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Chemistry) 

 

3. วิชาเอก    
 

 ไมม ี

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 

 ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 

 5.1 รูปแบบ      
 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร      
 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 

 5.3 ภาษาท่ีใช   
 

  ภาษาไทย 
 

 5.4 การรับเขาศึกษา      
 

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   
 

  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
 

  ใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

  หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

  เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

  ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

  ไดอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

  ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ในปการศึกษา 2561 (หลังเปดสอน 2 ป) 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 

 8.1 นักวิทยาศาสตร นักวิจัยทางเคมีและสาขาที่เกี่ยวของ 

 8.2 ครูอาจารยและนักวิชาการ 

 8.3 พนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตรวัสดุและสารเคม ี

 8.4 ประกอบอาชีพสวนตัวและอาชีพอื่นๆเชน ครูสอนพิเศษ ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม เปนตน 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/ 

สาขาวิชา 

การสําเร็จศึกษา 

จากสถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางทวีสิน  นาวารัตน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร) 

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 

2539 

2537 

2 นางวิภาพรรณ คงเย็น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ.  

เคมีอินทรีย 

เคมีอินทรีย 

เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2551 

2547 

2545 

3 นางเชาวนีพร  ชีพประสพ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. 

วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร) 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2539 

2536 

 

4 นายชนรรค  พงศอาทิตย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 

2548 

5 นางสาวนรารัตน ทองศรีนุน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีวิเคราะห 

เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 

2544 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 

 ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (ระหวาง พ.ศ. 2560 – 2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกดิความเสีย่งทัง้

จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิเชน กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การ

เขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหา

ประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําให

การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและ

หลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี 1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คน

เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) 

การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขในดานสถานการณการพัฒนาดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของ

หนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจ

เอกชนแตยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจยัและ

พัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรมในระดับกาวหนา วิชาเคมีเปนสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรที่มีความสําคัญและประเทศไทยยังขาด

แคลนบุคลากรในสาขาน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว

วิชาเคมซีึ่งเปนศาสตรที่มีความลุมลึกทางวิชาการ และมีลักษณะที่สามารถสรางองคความรูที่นําไปสูนวัตกรรมที่

เกิดประโยชนไดหลากหลาย ดังน้ันการผลิตนักวิทยาศาสตรในสาขาเคมีทีม่ีคุณภาพจะตอบสนองความตองการ

ของประเทศและชวยสนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดในระยะยาว 
 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

 ปจจุบันกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึนเรื่องหน่ึงที่มีความสําคัญย่ิงคือ การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนความทาทายทางการศึกษาในการเตรียมนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ

จําเปนที่ตองใชเมื่อออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21ซึ่งมุงเนนการเตรียมคนออกไปเปนคนทํางานที่ใช

ความรู (Knowledge Worker) และเปนบุคคลที่พรอมเรียนรู (Learning Person) ไมวาจะประกอบอาชีพใด 

แมจะเปนชาวนาหรือเกษตรกรก็ตองเปนคนที่พรอมเรียนรู และเปนคนทํางานที่ใชความรู ดังน้ันทักษะสําคัญ

ที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู (Learning Skills)โดยแนวคิดเรื่อง “ทักษะแหงอนาคต

ใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21”ไดถูกพัฒนาข้ึนโดยภาคสวนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวย 

บริษัทเอกชนช้ันนําขนาดใหญ เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอทลดิสนีย องคกรวิชาชีพ

ระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอต้ังเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือ เครือขาย P21 หนวยงาน

เหลาน้ีมีความกังวลและเห็นความจําเปนที่เยาวชนจะตองมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหง

ศตวรรษที่ 21 จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ข้ึน สามารถสรุปทักษะ

ของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนตองมีและเรียนรูตลอดชีวิต คือ 3R และ 7C ซึ่งมีองคประกอบดังน้ี 

3R ไดแก Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได) และ (A)Rithmetic (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแกCritical 

Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)

Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม)Cross-cultural Understanding 

(ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ) Collaboration, Teamwork and 
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Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนหมูคณะ และภาวะผูนํา )Communication, 

Information and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)Computing and 

ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)Career and Learning 

Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู)สงผลใหทักษะของอาจารยผูสอนในศตวรรษที่ 21 จึงตองไมใชมีแค

เอาใจใสผูเรียนเทาน้ัน ยังตองมีทักษะในการจุดประกายในใจผูเรียนใหรักการเรียนรู ใหสนุกกับการเรียนรู และ

กระตุนใหอยากเรียนรูตอไปตลอดชีวิต การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองกาวขามสาระวิชาไปสูการเรียนรู 

“ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ที่สอนกันไมได ผูเรียนตองเรียนเองหรือผูสอนไมเพียงแคสอนแต

ตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหผูเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทําแลว

เกิดการเรียนรูข้ึนภายในใจและสมองของตนเอง ผูสอนตองฝกฝนตนเองใหมีทักษะในการเปนผูฝก(Coach) 

และเปนผูอํานวยความสะดวก(Facilitator) ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-Based Learning, 

PBL) หรือ การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project-Based Learning, PBL) น่ันหมายถึง มหาวิทยาลัยใน

ศตวรรษที่ 21ตองสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอนที่เนนทั้งการเรียนของผูเรียนและของผูสอนเน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยตองผลิตบัณฑิตใหออกไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไมถึง บัณฑิต

ยุคใหมจึงตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตของตนเองดังน้ันหลักสูตรจึงมุงเนนผลิต

บัณฑิตที่มีความรูและศาสตรวิทยาการทางเคมีมีทักษะจําเปนเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สงเสริมให

บัณฑิตมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ควบคูกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของตน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ทองถ่ินและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในทองถ่ินใหย่ังยืนตอไป 
 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 
 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) 
 

 จากสถานการณดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความจําเปนตองพัฒนาประชากร

ใหมีความรู และคุณธรรม ดวยเหตุน้ีการจัดการศึกษาจึงตองมีการเตรียมความพรอมเรื่องทรัพยากรบุคคลใหมี

ความพรอมในการรองรับตอการพัฒนาประเทศ หลักสูตรจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการศึกษา เพราะ

เปนการขยายความคิดในการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ทําใหมีความจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปน

การกระทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีข้ึน หรือการจัดทําหลักสูตรใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยู เลย 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมายและจุดประสงคที่กําหนดไวของหลักสูตร 

รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานวิชาการของบัณฑิตใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานและเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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 จากผลการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งศึกษาแนวโนมและปจจัยความตองการศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปตตานี ยะลา 

และนราธิวาส พบวานักเรียนผูตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

เน่ืองจากเปนสถาบันที่อยูใกลบาน เดินทางสะดวก รองลงมาคือพอแม/ญาติ/รุนพี่/อาจารยเปนผูแนะนํา และ

จบออกมามีงานทําโดยที่นักเรียนสวนใหญมีความเช่ือมั่นในหลักสูตรและมีความมั่นใจวาสามารถเรียนใน

หลักสูตรและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพในอนาคตไดเปนอยางดีนอกจากน้ี คาใชจายสําหรับ

การเรียนในหลักสูตรไมสูงมากนัก เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ินที่มีระบบการลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาเปนแบบการเหมาจายในราคาที่ไมสูง จึงเปนการลดภาระคาใชจายแกนักศึกษาในสวนหน่ึงได 

ดังน้ันหลักสูตรจึงนําผลการวิจัยในสวนน้ีไปปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับปรุงรายวิชาตาง ๆ ใหมี       ความ

เหมาะสมตอการเรียนรูมากข้ึน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยโดยมุงเนนในสาระและวิธีการของ

ศาสตรทางดานเคมีเปนหลัก พัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการคิดแบบ

วิทยาศาสตรใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรใหกาวทันความกาวหนา

ทางเคมีในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีผานรายวิชานาโนเคมอีีกดวย 
 

 ในขณะทีก่ารศึกษาแนวโนมและปจจัยความตองการบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี โดยการสุมตัวอยางผูใชบัณฑิตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน พบวา 

ผูใชบัณฑิตใหความเห็นวาการปรับปรุงหลักสูตรมีความเหมาะสม เน่ืองจากเปนหลักสูตรมีคุณสมบัติและองค

ความรูที่สงเสริมใหบัณฑิตมีความพรอมเขาสูการทํางาน และคาดวาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรจะมีงานทํา 

เน่ืองจากงานในดานการทดสอบวิเคราะห วิจัยทางเคมียังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองโดยผูใชบัณฑิตมีความ

มั่นใจตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวา บัณฑิตจะสามารถทํางานเปนนักทดสอบในหองปฏิบัติการ

ทางดานการวิเคราะห การทดสอบไดเปนอยางดี และมีความตองการรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

เขาทํางาน เน่ืองจากบัณฑิตมีประสบการณในการทํางานในหองปฏิบัติการจากรายวิชาการฝกประสบการณ

วิชาชีพทางเคมีและบัณฑิตควรสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อขอรบัใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรอยางไรก็ตาม 

ผูใชบัณฑิตใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่พบมากที่สุดในบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรคือ บัณฑิตบางสวนยัง

ขาดความมั่นใจในการทํางาน สงผลใหแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรจะปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนใหเนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งการเตรียมความ

พรอมแกนักศึกษาในการกาวสูมาตรฐานวิชาชีพในเรื่องของระบบคุณภาพหองปฏิบัติการผานรายวิชาเคมีกับ

ความปลอดภัย และรายวิชาการจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ เปนตน นอกจากน้ี สําหรับขอเสนอแนะของ

ผูใชบัณฑิตที่แนะนําใหบัณฑิตควรมีความรูดานภาษา เพื่อใชในการสื่อสารกับผูอื่นไดในระดับดีซึ่งทางหลักสูตร

ไดนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะทางภาษาและการ

สื่อสารในรายวิชาตาง ๆ ของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

เคมีและรายวิชาสัมมนาทางเคมีโดยคาดวาสามารถเพิ่มทักษะภาษาตางประเทศและเพิ่มความมั่นใจในการ

สื่อสารและใหแกนักศึกษาไดรวมทั้งโครงการเสริมทักษะความรูทางดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาที่เปด
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โอกาสใหนักศึกษาไดเรียนภาษาตางประเทศเพิ่มเติมจากอาจารยเจาของภาษาซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีก็เปนอีกแนวทางหน่ึงในการเพิ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
 

 ดังน้ัน ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี นอกจากจะดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตร โดยการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21และ

ตอบสนองตอความตองการของตลาดงานรวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรใหกาวทันความกาวหนาทางเคมีในเรื่องของ

นาโนเทคโนโลยีแลวยังไดเตรียมความพรอมแกนักศึกษาในการกาวสูมาตรฐานวิชาชีพในเรือ่งของระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการไปพรอมๆ กับคุณธรรมจริยธรรม และนําความรูมุงสูการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสามารถนําองคความรูไปประกอบอาชีพได 
 

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบงไดเปน 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ันในการปรับปรุงหลักสูตรไดมุงเนน

การผลิตบัณฑิตทางเคมีใหมีความรู สามารถวิเคราะหสังเคราะห เพื่อนําความรูไปใชในการสรางสรรคและ

แกปญหารูจักสรางงานและพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะสอดคลองกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตรวมทั้งไดจัดให

นักศึกษามีการทําวิจัยและการฝกประสบการณวิชาชีพ พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาการนําไปประยุกตใช ซึ่งจะ

สอดคลองกับพันธกิจดานการวิจัยดานการบริการวิชาการสูทองถ่ินนอกจากน้ียังมีการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

เพื่อเสริมสรางทักษะ คุณธรรม จริยธรรมความเปนผูนํา มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และพรอมในการนําไป

ประยุกตใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งเปนไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มุงเนน

การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน 

 

13. ความสัมพันธ(ถามี)กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของสถาบัน  
 

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน(เชนรายวิชาท่ี

เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/โปรแกรมวิชา หรือตองเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืน) 
 

 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต มี 3 กลุมวิชาไดแก 

  1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

  3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 

 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหโปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
 

 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรน้ี นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนไดตามความ

สนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 

 13.3 การบริหารจัดการ 
 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (อางถึง หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร)  

 

หมวดที่ 2ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 

 มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม มีความรูและทักษะปฏิบัติทางเคมี สามารถนําองคความรูไปประยุกตใช 

พัฒนา และแกปญหาใหกับชุมชนไดอยางย่ังยืน 
 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 

 เคมีเปนวิทยาศาสตรธรรมชาติสาขาหน่ึงที่ศึกษาองคประกอบ โครงสราง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดข้ึนกับสสาร วิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณของสาร รวมทั้งนาโนเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอ

การดํารงชีวิตเชน คุณคาของอาหาร การถนอมอาหาร และผลิตภัณฑ เสนใยและเครื่องนุงหม การพัฒนาทาง

การแพทย ยาและสุขภาพอนามัย และความสะดวกสบายของที่อยูอาศัยและเครื่องใช เปนตน นอกจากน้ีการ

ทดลองในหองปฏิบัติการและการวิจัยทางเคมทีําใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมใหมที่สามารถนํามาใชในการ

พัฒนาและแกปญหาใหกับชุมชน เชน ในรายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานทางดานเคมีทุก ๆ สาขา มุงเนนใหผูเรียนมี

ทักษะและเทคนิคพื้นฐานตาง ๆ ซึ่งสามารถนําไปตอยอดการเรียนรูในรายวิชา การวิจัยทางเคมี การวิเคราะห

คุณภาพทางเคมีของดินและนํ้า รวมทั้งเคมีอาหาร โดยสวนหน่ึงของรายวิชาเหลาน้ีไดนําปญหาที่เกิดข้ึนจริงจาก

ชุมชนมาศึกษาและหาทางแกปญหาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และถายทอดองคความรูสูชุมชนไดอยาง

ย่ังยืนตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ผูที่ศึกษาวิชาเคมีจึงควรตองไดรับการฝกฝนใหมีความกระตือรือรนในการ

คิดรูจักวิเคราะหปญหาตางๆอยางมีหลักการและเปนเหตุเปนผลอยางมีระบบสามารถวิเคราะห สังเคราะห และ

แกปญหาอันจะนําไปสูการพัฒนาและสรางองคความรูใหม มีทักษะดานปฏิบัติการ สามารถเลือกใชวิธีและ

เครื่องมือไดอยางเหมาะสม สามารถบูรณาการความรูและทักษะทางเคมีเขากับศาสตรอื่นๆ โดยดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
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ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ5) ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีจิต

สาธารณะ 

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีความรูทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําความรูไปประยุกตใช พัฒนาและแกปญหาใหกับชุมชนได 

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดเปนระบบวิเคราะหและแกปญหาตางๆ ได โดยใชสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศในกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ 

  

2. แผนพัฒนา/ปรับปรงุ 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให เปนไปตาม

มาตรฐานทีส่ํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดติดตาม ประเมิน

สัมฤทธิผลและพัฒนาการดําเนินงาน

ของหลักสูตรอยางสม่ํา เสมอทุก5 ป 

เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ดานวิชาการและสถานการณภายนอก

รวมทั้งพัฒนาระบบและกระบวนการ     

การจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีอัต

ลักษณ 

1. ติดตามการพัฒนามาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิชา 

2. ติดตามและประเมินหลักสูตร

โดยการประชุมรวมกันระหวาง

คณะกร ร มก า ร ห ลั ก สู ต ร แล ะ

โปรแกรมวิชาเคมแีละเคมีประยุกต

อยางสม่ําเสมอ 

3. ปรับปรุงเน้ือหาและการจัดการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมเชน 

- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ

สําหรับวิชาชีพ 

- มี วิทยากรจากภาค ธุรกิ จ

เ อกชน /ภาครั ฐมาบร รยายใน

รายวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 1 ครัง้ 

- ใหนักศึกษาทําวิจัยในระดับ

ปริญญาตรีทุกคน 

- ใหอาจารยและนักศึกษาไดมี

กิจกรรมรวมกัน 

 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

3. มีมคอ.2, มคอ.3 และ มคอ.5 ที่

สมบูรณ 

4. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ.3 

และ มคอ.4 ที่เอื้อตอการเรียนรูดวย

ตนเอง 

5. นักศึกษาจะตองมีการฝกงาน

หรือสหกิจศึกษา (ดูจาก มคอ.4) 

6. มีมคอ.3 คูกับ มคอ.5 ทุกรายวิชา 

7. รอยละของนักศึกษาที่ทําวิจัย

ระดับปริญญาตรี  

8. รอยละของนักศึกษาที่มีงานทํา/

ประกอบวิชาชีพอิสระภายใน 1 ป 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- อาจารยมีการประเมินผลการ

สอนที่เอื้อตอวงจรการบริหารงาน

คุณภาพ หรือ วงจรเดมมิง (PDCA 

or Deming Cycle) เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 

4. ประเมินความพึงพอใจของผูใช 

บัณฑิต 

2. แผนพัฒนากระบวนการสอน/การ

ประเมินผลของอาจารยผูสอนตามผลการ

เรียนรูทั้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 

2552 

1. พัฒนาทักษะกระบวนการสอน

ของอาจารย ที่ เน นการสอนทั้ ง

คุณธรรมจริยธรรมความรู ทักษะทาง

ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สงเสริมใหอาจารยเขารวมประชุม

และเสนอผลงานในการประชุม

วิ ชาการระ ดั บ ชา ติ และระ ดั บ

นานาชาติ พรอมทั้งนําความรูจากการ

ประชุมมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอน 

3. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยในช้ัน

เรียน เพื่อใหไดขอมูลและทราบถึง

ปญหาของนักศึกษา เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

1. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร

ประเมินผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 

2. ผลการประเมินระดับความพึง

พอใจของนักศึกษาตอกระบวนการ

สอนของอาจารยผูสอนที่มุงเนนให

เกิดผลการเรียนรูทั้ง5ดาน 

3. รายงานการเขาประชุมวิชาการ 

4. บทคัดยอหรือบทความทีนํ่าเสนอ

ในการประชุมวิชาการ 

5. รายงานการศึกษา ดูงาน ฝกอบรม 

6. รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลกัสตูร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

 1.1 ระบบ 
 

  ระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558หมวด 2 ระบบการศึกษา

(ภาคผนวก ก) 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 

 การเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตรโดย

ภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 

  ไมม ี

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 

 2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 

 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน –กุมภาพันธ 
 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 

 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร 

 2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด1 การรับเขาศึกษา(ภาคผนวก ก) 
 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 

 2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรูและทักษะปฏิบัติการพื้นฐานดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอ 

 2.3.2 นักศึกษามคีวามรูพื้นฐานดานคณิตศาสตรและดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

 2.3.3 นักศึกษามคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห และแกปญหาทางดานวิทยาศาสตรไมดีพอ 

 2.3.4 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่แตกตางจากระดับมัธยมศึกษา อาจกอใหเกิดปญหาใน

การปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาบางสวน 
 

 

 



มคอ.2 12 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 

 2.4.1 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ จัดโครงการเตรียมความพรอมและสอนเสริมใหกับ

นักศึกษาใหมเพื่อปรับพื้นฐานวิชาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยใหดําเนินการกอน

เขาเรียนหรือในภาคการศึกษาที่ 1 

 2.4.2 มีกิจกรรมเสริมการเรียนแบบพี่สอนนอง โดยใหนักศึกษารุนพี่ใหคําแนะนํา หรือชวยสอนเสริม

ใหแกนักศึกษารุนนองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝกกระบวนการ

คิดวิเคราะหและทักษะ ตลอดจนการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตร 

 2.4.3 ในสวนของปญหาการปรับตัวหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแล

นักศึกษาในดานตางๆ ทั้งดานการเรียนและความเปนอยูของนักศึกษาแรกเขา 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่  1 40 40 40 40 40 

ช้ันปที่  2 - 40 40 40 40 

ช้ันปที่  3 - - 40 40 40 

ช้ันปที่  4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนนักศึกษาคาดวาสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
 

 ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามรายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. งบประมาณเงินรายได      

 - คา FTESตอป 25.56 55.56 96.67 110.00 110.00 

 - คาหัวจริงตอเทอม 2,086.11 2,130.56 2,206.48 2,123.61 2,123.61 

 - จํานวนนักศึกษาปริญญาตร ี 40 80 120 160 160 

รวม 83,444.44 170,444.44 264,777.78 339,777.78 339,777.78 

2. งบประมาณรายจาย      

 - คาหัวจริงตอป 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

 - จํานวนนักศึกษาปริญญาตร ี 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

รวมงบประมาณท้ังหมด 203,444.44 410,444.44 624,777.78 819,777.78 819,777.78 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
 

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลดวยอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลดวยอินเทอรเนต 

  อื่นๆ (ระบุ) 
 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
 

 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการ

เรียนพ.ศ. 2553(ภาคผนวก ข) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

 3.1 หลักสูตร 
 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
 

  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
 

 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกบัที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 

  1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   บังคับเรียน  9 หนวยกิต 

   เลือกเรียน  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

  1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

   บังคับเรียน  3 หนวยกิต 

   เลือกเรียน  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     ไมนอยกวา 9 หนวยกติ 

   บังคับเรียน  3 หนวยกิต 

   เลือกเรียน  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
 

  2.1) กลุมวิชาแกน  25 หนวยกิต 

  2.2) กลุมวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา 70 หนวยกิต 

   2.2.1) วิชาเฉพาะดานบังคับ 56 หนวยกิต 

   2.2.2) วิชาเฉพาะดานเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   2.2.3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                             ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 

  1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 

   บังคับเรียน  9  หนวยกิต 
 

  GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

    Thai forCommunication 

  GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจบุัน 3(3-0-6) 

    English for Today’s World 

  GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 

    English at Work 
 

   เลือกไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
 

  GEL0301 ภาษามาเลยเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 

    Malay for Communication 

  GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

    Indonesian for Communication 

  GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

    Burmese for Communication 

  GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

    Chinese for Communication  

  GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 

    Japanese for Communication 

  GEL0306 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 

    Korean for Communication 
 

  1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 

   บังคับเรียน  3  หนวยกิต 
 

  GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 

    Songkhla Lake Basin Living 
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   เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
 

  GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

    Philosophy and Religions 

  GEH0403 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

    Human and Aesthetics 

  GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพฒันาตน 3(3-0-6) 

    Human Behavior and Self-Development 

  GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

    Man and Changing World 

  GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 

    Information for Learning 

  GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

    Fundamental Law for Quality of Life 

  GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

    Moral Principles Leading to Self Sufficiency 

  GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

    ASEAN Ways 
 

  1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา  9 หนวยกิต 
 

   บังคับเรียน  3  หนวยกิต 
 

  GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5) 

    ThinkingAnalysis 
 

   เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
 

  GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

    Life and Environment  

  GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

    Life and Technology 

  GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

    Agriculture for Life  

  GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 

    Introduction to Food and Nutrition 
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  GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

    Integrated Health Care 

  GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

    Jobs on a Daily Basis 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
 

  2.1) กลุมวิชาแกน  25 หนวยกิต 
 

  4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 

    Fundamental Physics 

  4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-2) 

    Fundamental Physics Laboratory 

  4211107 เคมี 1 3(3-0-6) 

    Chemistry I 

  4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 

    Chemistry Laboratory I 

  4211109 เคมี 2 3(3-0-6) 

    Chemistry  II 

  4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 

    Chemistry Laboratory  II 

  4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 

    Fundamental Biology  

  4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) 

    Fundamental Biology Laboratory 

  4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

    Calculus I 

  4571412 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

    Calculus II 

  4581111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

    Principles of Statistics 
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  2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 70 หนวยกิต 
 

   2.2.1) วิชาเฉพาะดานบังคับ 56 หนวยกิต 
 

  4211702  เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 

     Chemical Safety 

  4212205  เคมีวิเคราะห 1  3(3-0-6) 

     Analytical Chemistry  I 

  4212206  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1(0-3-2) 

     Analytical Chemistry Laboratory I 

  4212207  เคมีวิเคราะห 2 3(3-0-6) 

     Analytical Chemistry II 

  4212208  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-2) 

     Analytical Chemistry Laboratory II 

  4212403  เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 

     Inorganic Chemistry I 

  4212404  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1(0-3-2) 

     InorganicChemistry Laboratory I 

  4212405  เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 

     Inorganic Chemistry II 

  4212406  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2 1(0-3-2) 

     Inorganic Chemistry Laboratory II 

  4212507  เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 

     Organic Chemistry I 

  4212508  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1(0-3-2) 

     Organic Chemistry Laboratory I 

  4212509  เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 

     Organic Chemistry  II 

  4212510  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1(0-3-2) 

     Organic Chemistry Laboratory II 

  4213205  การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 3(3-0-6) 

     Instrumental Analysis 

  4213206  ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ 1(0-3-2) 

     Instrumental Analysis Laboratory 
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  4213303  ชีวเคม ี 3(3-0-6) 

     Biochemistry 

  4213304  ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 

     Biochemistry Laboratory 

  4213502  สเปกโทรสโกปสําหรบัเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

     Spectroscopy for Organic Chemistry 

  4213603  เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0-6) 

     Physical Chemistry I 

  4213604  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสกิส 1 1(0-3-2) 

     Physical Chemistry Laboratory I 

  4213605  เคมีเชิงฟสิกส 2 3(3-0-6) 

     Physical Chemistry II 

  4213606  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสกิส 2 1(0-3-2) 

     Physical Chemistry Laboratory II 

  4213702  ภาษาอังกฤษสําหรบัเคม ี 2(2-0-4) 

     English for Chemistry 

  4213703  การจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ 2(2-0-4)  

     Laboratory Quality Management 

  4213901  วิธีวิจัยทางเคม ี 2(1-2-3) 

     Research Methodology in Chemistry 

  4213902  วิจัยทางเคม ี 2(0-6-3) 

     Researchin  Chemistry 

  4214903  สัมมนาทางเคม ี 1(0-3-2) 

     Seminar  in  Chemistry 

  3562201  การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

     New Venture Creation and Entrepreneurship 
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   2.2.2) วิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 
 

    จากวิชาตอไปน้ี 

  4213207  การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของดินและนํ้า 3(2-2-5) 

     Chemical Quality Analysis of Water and Soil 

  4213208  นาโนเคม ี 3(2-2-5) 

     Nanochemistry 

  4214304  เคมีอาหาร 2(2-0-4) 

     Food Chemistry 

  4214305  ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-2) 

     Food Chemistry Laboratory 

  4214505  เคมีอินทรียข้ันสงู 3(3-0-6) 

     Advanced Organic Chemistry 

  4214506  เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ 3(2-2-5) 

     Chemistry of Natural Products 
 

   2.2.3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 
 

    โดยเลือกแบบใดแบบหน่ึงตอไปน้ี 
 

  แบบท่ี 1  ฝกประสบการณวิชาชีพ 

  4214803  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคม ี 2(1-2-3) 

     Preparation for Field Experience in Chemistry 

  4214804  การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคม ี 6(540) 

     Field Experiencein Chemistry 
 

  แบบท่ี 2  สหกิจศึกษา 

  7000390  การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา 2(90) 

     Preparation for Cooperative Education 

  7000490  สหกจิศึกษา 6(640) 

     Cooperative Education 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา6หนวยกิต 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตร 

 

 



 21 มคอ.2 

ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหนวยกิตที่ใชในหลักสูตร 

 เลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังน้ี 

 เลขรหัส 3 ตัวแรกหมายถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 

  เลขรหัส ตัวที่ 4  หมายถึง ช้ันปหรือระดับความยากงาย 

  เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง ลักษณะเน้ือหาวิชา 

  เลขรหัส ตัวที่ 6,7 หมายถึง ลําดับกอนหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เลขรหสัตัวที่ 5 ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาไว ดังน้ี 

 0 กลุมวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของสาขาเคม ี 421-0-- 

 1 เคมีพื้นฐาน    421-1-- 

 2 เคมีวิเคราะห   421-2-- 

 3 ชีวเคม ี    421-3-- 

 4 เคมีอนินทรีย   421-4-- 

 5 เคมีอินทรีย    421-5-- 

 6 เคมีเชิงฟสิกส   421-6-- 

 7 เคมีสําหรับจุดประสงคเฉพาะ 421-7-- 

 8 การฝกประสบการณอาชีพ  421-8-- 

 9 โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษโครงการศึกษาเอกเทศ  

 การสัมมนาและการวิจัย  421-9-- 

 

 ความหมายของจํานวนหนวยกิต 

 ตัวอยางเชน  3(3-0-6) 

  เลขตัวที ่ 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 

  เลขตัวที ่ 2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

  เลขตัวที ่ 3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

  เลขตัวที ่ 4 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเน้ือหาวิชา 

ช้ันปหรือระดับความยากงาย 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเฉพาะ    

 กลุมวิชาแกน   4211107 เคมี 1  3(3-0-6) 

 กลุมวิชาแกน   4211108 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 

 กลุมวิชาแกน   4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาแกน   4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาแกน   4571411 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน     

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4211702 เคมีกับความปลอดภัย  1(1-0-2) 

รวมหนวยกิต 18 

 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ    

 กลุมวิชาแกน   4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  3(0-3-6) 

 กลุมวิชาแกน   4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาแกน   4211109 เคมี 2 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาแกน   4211110 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 

 กลุมวิชาแกน   4571412 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 20 
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ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ    

 กลุมวิชาเฉพาะดาน     

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212205 เคมีวิเคราะห 1  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1  1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212403 เคมีอนินทรีย 1  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212404 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212507 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212508 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1  1(0-3-2) 

รวมหนวยกิต 21 

 

ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเฉพาะ    

 กลุมวิชาแกน   4581111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน     

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212207 เคมีวิเคราะห 2  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212405 เคมีอนินทรีย 2  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212406 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2  1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212509 เคมีอินทรีย 2  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212510 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2  1(0-3-2) 

รวมหนวยกิต 21 
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ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

 กลุมวิชาเฉพาะดาน     

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213205 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213206 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213303 ชีวเคม ี  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213604 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสกิส 1 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213702 ภาษาอังกฤษสําหรบัเคม ี 2(2-0-4) 

 วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 17 

 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

 กลุมวิชาเฉพาะดาน     

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213502 สเปกโทรสโกปสําหรบัเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213605 เคมีเชิงฟสิกส 2  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213606 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสกิส 2 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213901 วิธีวิจัยทางเคม ี 2(1-2-3) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปน

ผูประกอบการ 

3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 18 
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ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

 กลุมวิชาเฉพาะดาน     

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213703 การจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ 2(2-0-4) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213902 วิจัยทางเคม ี  2(0-6-3) 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ 4214903 สัมมนาทางเคม ี  1(1-2-3) 

 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

4214803 

 

หรือ 

7000390 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

ทางเคม*ี 

หรือ 

การเตรียมความพรอมสหกจิ**  

2(1-2-3) 

 

 

2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 10 

 

ท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

 กลุมวิชาเฉพาะดาน     

 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

4214804 

  หรือ 

7000490 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคม*ี 

หรือ 

สหกจิศึกษา** 

6(540) 

 

6(640) 

รวมหนวยกิต 6 

 

หมายเหตุ: * สําหรับนักศึกษาที่ไมเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
   ** สําหรับนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

 3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 3.1.5.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication  

  พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง การพูด การอาน และ

การเขียน ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันได

อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย 

  Study and practice skills in listening, speaking, readingand 

writing in Thai for the daily life communication appropriately in 

various Thai contexts. 
 

3(3-0-6) 

 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน     

English for Today’s World 

  พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการศึกษาและการ

ดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to access 

and retrieve information for education and daily life 

applications. 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน   

English at Work 

 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางานและสามารถ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณงาน และบริบทอื่นๆ

ของการทํางาน 

 Practice English skills in work-related contexts. Make 

use of English for job seeking, job applying, job interviewing, 

and other work-related contexts. 

 

 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GEL0301 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร    

Malay for Communication 

  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนโดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน

วัฒนธรรม เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

  Study and practice skills in listening, speaking, reading 

and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 

daily communication and promoting the understanding of Thai 

and Malay cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร    

Indonesian for Communication 

  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน

วัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

  Study and practice skills in listening, speaking, reading 

and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking 

for daily communication and  promoting the understanding of 

Thai and Indonesian cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 

Burmese for Communication 

  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาพมา 

โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

  Study and practice skills in listening, speaking, reading 

and writing in Burmese, focusing on listening and speaking for 

daily life. 

 

 

 

 

 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    

Chinese for Communication  

  เรียนรูระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝกทักษะฟง พูด  

อาน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีนดวย

ตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหม พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความแตกตาง

ระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 

  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese 

with an emphasis on developing listening, speaking, reading 

and writing skills with application to a number of familiar 

everydaytopics. Enhance learner autonomy through 

technology. Learn about culture and develop inter cultural 

awareness. 
 

3(3-0-6) 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร    

Japanese for Communication 

  ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อ

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและ

วัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน 

  Study and practice skills in Japanese, focusing onlistening 

and speaking for daily communication and  promoting the 

understanding ofThai and Japanese cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

Korean for Communication 

  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษา

เกาหลี  โดยเนนทั กษะการฟ งและการพูดสํ าหรับการสื่ อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

  Study and practice skills in listening, speaking, reading 

and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 

daily life. 
 

3(3-0-6) 
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 3.1.5.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา    

Songkhla Lake Basin Living 

  ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ

พระราชดําริ รวมทั้งสรางจิตสาธารณะ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

หนาที่พลเมือง 

  History, physical characteristics, ecology, society, 

economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 

Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 

have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

3(3-0-6) 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา     

Philosophy and Religions 

  ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและ

ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญา

และศาสนา คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของ

ศาสนาตางๆ นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  

ครอบครัว สังคม เพื่อใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

  Analytical elements of philosophy and religions,  

the relations between philosophy and religions, the real value 

of philosophy and religions, teachings and philosophical 

concepts of different school of philosophy and religions for 

peace of life and peaceful societies. 
 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษยกับความงาม    

Human and Aesthetics 

  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี  

และศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 

painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน    

Human Behavior and Self-Development 

  การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาตน

ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบตอ

สังคม มีทักษะชีวิต สํานึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดีกับ

บุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกัน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

และมีความสุข 

  The study of human behaviors, self-realization and  

self-development, physical,mental,emotionaland social  

self-discipline, self and social responsibility with public mind, 

life-skills, awareness of Thainess, good relation in multicultural 

societies in order to work together efficiently and happily. 
 

3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง    

Man and Changing World 

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย โลกทัศนในการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  General knowledge about human and the world he lives 

in, visions for the changing world emphasizing Thainess,  

ways of thinking and public minded activities based on  

the sufficiency economy philosophy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    

Information for Learning 

  ความหมาย ความสําคัญ และความตองการสารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

การประเมินสารสนเทศ การอางอิงและบรรณานุกรม  การนําเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบตางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  

3(3-0-6) 

   Meaning and significance of information, information 

sources, information resources, electronic information 

searching strategy, information evaluation, information ethics, 

citation and bibliography, information presentation in various 

forms. 
 

 

GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Fundamental Law for Quality of Life  

  วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิข้ัน

พื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ

กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการ

ปองกันการทุจริต 

  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law 

and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to 

student Life, and educate students to have virtue, morality, 

and corruption prevention. 
 

3(3-0-6) 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 

Moral Principles Leading to SelfSufficiency  

  ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิตการฝกสติ 

สมาธิ การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน 

แกปญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  Meaning of life, religious teachings for the wellness of 

life, mindedness and concentration, application of Self-

Sufficiency principles in life. 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GEH0409 วิถีอาเซียน            

ASEAN Ways 

  พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ

บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน

ทามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

3(3-0-6) 

   Development of ASEAN Community, its status and role in 

the current world in politic, economic, social and cultural 

dimensions, self-adjustment of Thailand in ASEAN context and 

sustainable development. 
 

 

 3.1.5.1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GES0501 วิเคราะหการคิด 

ThinkingAnalysis 

  กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

  Thinkingprocess,waysofthinking,Mathematics decision 

making, information technology for data analysis and 

presentation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     

Life and Environment  

 ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน

รวมถึงการอนุรักษและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและ

ควบคุมมลพิษความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิตหลักการ

อนุรักษพลังงานการศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อ

นําไปสูแนวทางการวิเคราะหสังเคราะหเช่ือมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิต

จริง 

 Knowledge of environment in daily life, environmental 

preservation and technologies for the prevention and control 

of pollution, relations between energy and life, principle of 

energy conservation, Earth and Nature System, environmental 

changes and natural disasters, environmental solutions in real 

life. 
 

3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี   

Life and Technology 

 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง

จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 

 Technology in daily life, technology effects, security, 

ethics and computer laws. 
 

3(2-2-5) 

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต     

Agriculture for Life 

  การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตร

ปลอดภัย และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 

  Agriculture in daily life, agriculture for recreation,  

safe agriculture, revolution in agricultural technology. 

 

 

 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบ้ืองตน    

Introduction to Food and Nutrition 

  อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงานและสารอาหารของ

รางกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สภาวะอาหาร

และโภชนาการในปจจุบัน 

  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 

status, food consumption for wellness, situation of food and 

nutrition. 
 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  

Integrated Health Care  

 ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบ 

บูรณาการ ดานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการความเครียด  

เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแกไขความเช่ือที่ผิดทางดานสุขภาพ 

 Definition and composition of wellness, integrated health 

care nutrition, exercises and stress management, improvement 

of the quality of life and right views of wellness. 
 

3(2-2-5) 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

Jobs on a Daily Basis   

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชางพื้นฐานการบํารุงรักษา

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน ระบบสุขภัณฑ ระบบแสง

สวาง การตอวัสดุ และการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช 

  Study and practice on the use of basic hand tools, 

the maintenance of electrical equipments in the home and 

office, the sanitary system, the lighting system, the materials 

linkage, and the value-added materials. 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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 3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 3.1.5.2.1 กลุมวิชาแกน 
  

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน 

Fundamental Physics 

 เวกเตอร จลนศาสตร พลศาสตร งานและพลังงาน การสั่น และ 

คลื่น  เสียง กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร  สนามไฟฟาและ

สนามแมเหล็ก ฟสิกสยุคใหม เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและ

วิชาชีพของผูเรียนแตละสาขา 

Vector; kinematics; dynamics; work and energy; vibration 

and wave; acoustics; fluid mechanics; thermodynamics. 

Electric field and magnetic field and modern physics.  All of 

topics are applied for daily life and for learner each discipline. 

 

3(3-0-6) 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 

Fundamental Physics Laboratory 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน หรือ 

                                 เรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการซึ่งเนนในเน้ือหาที่สอดคลองกับรายวิชาฟสิกสพื้นฐานไม

ตํ่ากวา 10 การทดลอง 

 Experiment emphasizing in context of the subject of 

Fundamental Physics including at least 10 experiments. 
 

1(0-3-2) 

  

4211107 เคมี 1 

Chemistry I 

 หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี

เบื้องตน เคมีอินทรียเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว 

สารละลาย ของแข็ง 

 Fundamentals of chemistry; atomic structures; periodic 

table of elements; principles of chemical bonding; principles 

of organic chemistry; stoichiometry; gases; liquids; solutions; 

solids 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 

Chemistry Laboratory I   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 เทคนิค เบื้ อ งต น ในการป ฏิบั ติ การ เคมี  ความปลอดภัย ใน

หองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสาร

แบบตาง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดา    

การกลั่นลําดับสวน การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร การเตรียม

สารละลายการตกผลึก ระบบผลึก 

 Basic techniques in chemistry laboratory; chemical safety 

in laboratory; use of basic instruments; separation techniques; 

solvent extraction; paper chromatography; simple distillation; 

fractional distillation; physical properties analysis of chemicals; 

preparation of solutions; crystallization; crystal systems 
 

1(0-3-2) 

4211109 เคมี 2 

Chemistry II  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 

 จลนศาสตรเคมี เทอรโมไดนามิกส เคมีนิวเคลียร สมดุลเคมี สมดุล

ไอออนิก และเคมีไฟฟาเบื้องตน 

 Chemical kinetics; thermodynamics; nuclear chemistry; 

chemical equilibria; ionic equilibria; fundamentals of 

electrochemistry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 

Chemistry Laboratory II   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 

 4211108 ปฏิบัติการเคม ี1และ 

 4211109 เคมี 2 หรือเรียนควบคูกัน  

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับอันดับและคาคงที่อัตราของปฏิกิริยาความรอน

ของปฏิกิริยา คาคงที่ของแกส สมดุลเคมีสมดุลไอออนิก พีเอชของ

สารละลายสารละลายบัพเฟอรเทคนิคการไทเทรต เซลลกัลวานิกและ

ศักยไฟฟาของเซลล เซลลอิเล็กโทรไลต 

 Laboratories about orderand rate constant of reaction; 

heat of reaction; gas constant; chemical equilibria;  

ionic equilibria;pH of solution; buffer solution;titration 

techniques; galvanic cell and cell potential; electrolytic cell 
 

1(0-3-2) 

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

Fundamental Biology 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบเคมีใน

สิ่งมีชีวิต เซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวยแสง โครงสราง

และหนาที่ของพืชและสัตว พันธุศาสตร การคัดเลือกโดยธรรมชาติการ

จําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Scientific methods; properties of organism; chemical 

substance in organism; cell; cellular respiration; photosynthesis; 

structure and function of plants and animals; genetics; natural 

selection; classification of organism; ecology and behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 

Fundamental Biology Laboratory 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐานหรือ 

 เรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร กลองจุลทรรศน สารเคมี

ในสิ่งมีชีวิต เซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวยแสง เน้ือเย่ือ

พืชและสัตว การแบงเซลล การจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและ

พฤติกรรม 

1(0-3-2) 

  Laboratory of scientific methods; microscope; chemical 

substance in organism; cell; cellular respiration; 

photosynthesis;plant and animal tissues; cell division; 

classification of organism; ecosystem and behavior 
 

 

4571411 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียวและการประยุกตปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

 Limits and continuity of functions; derivatives of single 

variable function and applications; integrals of single variable 

function and applications 
 

3(3-0-6) 

4571412 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4571411 แคลคูลัส 1 

 ลําดับและอนุกรมฟงกชันหลายตัวแปรลิมิตและความตอเน่ืองของ

ฟงกชันหลายตัวแปรอนุพันธยอยสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

 Sequences and series; function of several variables; 

limits and continuity of several variables; partial derivatives; 

ordinary differential equations 

 

 

 
 

3(3-0-6) 



 39 มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4581111 หลักสถิติ 

Principle of Statistics 

 ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน ข้ันตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของ

ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม ปวส

ซอง ปรกติ ที และเอฟ การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง การประมาณคา

การทดสอบสมมุติฐาน ประชากรกลุมเดียว สองกลุมและหลายกลุม และ

สหสัมพันธของตัวแปร 

3(3-0-6) 

  Meaning; uses and roles of statistics for everyday 

life;processes of using statistics to make decisions; principle of 

probability; random variable binomial distribution;  

Poisson distribution; normal distribution; t-distribution; and  

F-distribution; sampling distribution; statistical estimation; 

hypothesis testing of one population group; two population 

groups  and correlation of variables 
 

 

 3.1.5.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
 

  วิชาเฉพาะดานบังคับ 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4211702 เคมีกับความปลอดภัย            

Chemical Safety 

 ความปลอดภัยในการใชสารเคมีเบื้องตน ทฤษฏีของการเกิดไฟ 

เสถียรภาพของสารเคมี การเก็บรักษา การใช และการทําลายสารเคมีที่

อันตราย ความเปนพิษ อันตรายจากกัมมันตรังสี อุปกรณปองกันอันตราย 

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และการบริหารงานเพื่อความปลอดภัย 

 Introduction of chemical safety; theories of fire; stability 

of chemicals; storage, usage and disposal of toxic chemicals; 

danger of radioactive substances; safety equipments; laboratory 

safety and administration on safety 

 

 
 

1(1-0-2) 



มคอ.2 40 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4212205 เคมีวิเคราะห 1 

Analytical Chemistry I  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211109 เคมี 2 

 บทนําทางเคมีวิเคราะหการวิเคราะหขอมูล หนวยความเขมขน 

สมดุลเคมี หลักการวิเคราะหปริมาณโดยนํ้าหนักและปริมาตรวิเคราะห 

ทฤษฎีการไทเทรตแบบกรด-เบส การเกิดตะกอน การเกิดสารประกอบ

เชิงซอน และออกซิเดชัน-รีดักชัน 

3(3-0-6) 

  Introduction to analytical chemistry; data 

analysis;concentration units; chemical equilibria; 

principles of quantitative analysis by gravimetric and 

volumetric analysis; theory of acid-base, precipitation, 

complex-formation and oxidation-reduction titrations 
 

 

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

Analytical Chemistry LaboratoryI 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211109 เคมี 2 

 4211110 ปฏิบัติการเคมี 2และ 

 4212205 เคมีวิเคราะห 1 หรือ 

 เรียนควบคูกัน 

 เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห การ

เตรียมสารละลายและหนวยความเขมขน ปฏิบัติการสําหรับ         การ

วิเคราะหโดยนํ้าหนัก และการวิเคราะหโดยปริมาตรการไทเทรตกรด-เบส 

การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซอน 

การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 

 General techniques and apparatus for analytical 

chemistrylaboratory; solution preparation and 

concentration units; laboratories for gravimetric and 

volumetric analysis; acid-base titrations; precipitation 

titrations; complex-formation titrations; oxidation-reduction 

titrations 

 

 
 

1(0-3-2) 



 41 มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4212207 เคมีวิเคราะห 2  

Analytical Chemistry II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212205 เคมีวิเคราะห 1 

 บทนําทางเคมีไฟฟา โพเทนชิโอเมตรีการวัดคาการนําไฟฟา โว

ลแทมเมตรี บทนําการวิเคราะหแยก การแยกโดยการตกตะกอน การสกัด

ดวยตัวทําละลายทฤษฎีโครมาโทกราฟสําหรับแกสโครมาโทกราฟ โคร

มาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง และโครมาโทกราฟแบบแลกเปลี่ยน

ไอออน การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสําหรับโครมาโทกราฟ 

3(3-0-6) 

  Introduction to electrochemistry; 

potentiometry;conductometry; voltammetry; 

introduction to analytical separations; separation by 

precipitation; solvent extraction; chromatography theories for 

gas chromatography, highperformance liquid 

chromatography and ion-exchange chromatography; 

qualitative and quantitative analysis for chromatography 
 

 

4212208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2     

Analytical Chemistry Laboratory II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212205 เคมีวิเคราะห 1  

 4212206 ปฏิ บั ติการ เคมี วิ เคราะห  1

 และ 4212207 เคมีวิเคราะห 2หรือ 

 เรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการทางเคมีไฟฟา การไทเทรตแบบวัดศักย การไทเทรตโดย

วัดคาการนําไฟฟา แอโนดิกสทริปปงโวลแทมเมตรี ปฏิบัติการสําหรับการ

วิเคราะหแยกการสกัดดวยตัวทําละลายการสกัดแบบซอกหเลต โครมาโทก

ราฟของเหลวแบบระนาบและแบบคอลัมน การแลกเปลี่ยนไอออนแบบ

คอลัมนโครมาโทกราฟ 

 Electrochemistry laboratories; potentiometric titration; 

conductometric titration; anodic stripping voltammetry; 

separation laboratories; solvent extraction;Soxhlet extraction; 

planar and column liquid chromatography; 

ion-exchange column chromatography 

 

1(0-3-2) 



มคอ.2 42 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4212403 เคมีอนินทรีย 1 

Inorganic Chemistry I   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 

 โครงสรางอะตอม สถานะอะตอมและสัญลักษณเทอม ประจุ

นิวเคลียรสุทธิ พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล แรงเคมี ของแข็งอนินทรีย 

โครงสรางผลึก พอยทกรุปของโมเลกุล 

3(3-0-6) 

  Atomic structure; atomic state and term symbol; 

effective nuclear charge; chemical bonding and molecular 

structures; chemical forces; inorganic solids; crystal structures; 

point groups of molecule 
 

 

4212404 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 

Inorganic Chemistry Laboratory I 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211108ปฏิบัติการเคมี 1และ 

 4212403 เคมีอนินทรีย 1 หรือ 

 เรียนควบคูกัน 

 การตกผลึกสารอนินทรียการศึกษาสมบัติของสารประกอบไอออนิก

และสารประกอบโควาเลนต  การวิ เคราะหหาองคประกอบของ

สารประกอบไอออนิก การศึกษาสมบัติของสารประกอบฮาโลเจน โครง

ผลึกของสารประกอบไอออนิกและโควาเลนต 

 Crystallization of inorganic compounds; study of ionic 

compounds and covalent compounds properties; analysis of 

the ionic compounds compositions; study of 

halogencompounds properties; lattice of ionic and 

covalent compounds 

 

 

 

 

 

 

 
 

1(0-3-2) 



 43 มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4212405 เคมีอนินทรีย 2                

Inorganic Chemistry II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212403 เคมีอนินทรีย 1 

 สมบัติทางเคมีของโลหะแทรนซิชัน เคมีโคออรดิเนช่ัน ไอโซเมอรใน

สารประกอบโคออรดิเนช่ัน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎี

โมเลกุลารออรบิทัล กลไกปฏิกิริยา สารประกอบออรแกโนเมตัลลิกของธาตุ

ของธาตุแทรนซิชัน 

 Chemical properties of transition elements; coordination 

chemistry; isomers in coordination compounds; valence bond 

theory; crystal field theory; molecular orbital theory; reaction 

mechanisms; organometallic compounds of transition elements 
 

3(3-0-6) 

4212406 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2 

Inorganic Chemistry Laboratory II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212404 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1  

 และ 4212405 เคมีอนินทรีย 2 หรือ 

 เรียนควบคูกัน 

 การเตรียมการตรวจสอบโครงสราง การศึกษาสมบัติทางกายภาพ

และทางเคมีของสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันชนิดตางๆ 

 Preparations; characterization; study of physical and 

chemical properties of transition metals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1(0-3-2) 



มคอ.2 44 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4212507 เคมีอินทรีย 1                  

Organic Chemistry I 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 

 โครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยาอินทรียการเรียกช่ือ 

สเตอริโอเคมี การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอน แอโรมาติกไฮโดรคารบอน ออรกาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล 

ฟนอล และอีเธอร 

 Structures and general properties; types of organic 

reactions; nomenclature; stereochemistry; preparation and 

important reactions of hydrocarbons; aromatic hydrocarbons; 

organohalogens; alcohols; phenols and ethers 
 

3(3-0-6) 

4212508 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1         

Organic Chemistry Laboratory I 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 4211108 ปฏิบัติการเคมี 1และ  

 4212507 เคมีอินทรีย 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป การแยกและการทําสารอินทรียใหบริสุทธ์ิ: 

การตกผลึก การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟ และ การทดสอบหมู

ฟงกชันตาง ๆ ของสารอินทรีย 

 General laboratory techniques; isolation and purification 

of organic compounds: crystallization, distillation, extraction 

chromatography and functional group tests of organic 

compounds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(0-3-2) 



 45 มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4212509 เคมีอินทรีย 2                     

Organic Chemistry II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 4212507 เคมีอินทรีย 1 

 โครงสรางและสมบัติทั่วไป การเรียกช่ือ กลไกปฏิกิริยา การเตรียม

และปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของสารประกอบ เอมีน แอลดีไฮด คีโตน กรด

คารบอกซิลิกและอนุพันธ รวมถึงหลักการออกแบบการสังเคราะห

สารอินทรียอยางงาย 

 Structures and general properties; nomenclature; 

mechanism; preparation and important  reactions of amines, 

aldehydes, ketones, carboxylic acids and 

derivativesincludingbasic planning principles of organic 

synthesis 
 

3(3-0-6) 

4212510 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2           

Organic Chemistry Laboratory II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 4212508 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1และ 

 4212509 เคมีอินทรีย 2 หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิกิริยาสําคัญ และการพิสูจนเอกลักษณของสารอินทรีย รวมถึง

เทคนิคการสังเคราะหสารอินทรียอยางงาย 

 Important reactions and identification of organic 

compounds including basic organic synthesis techniques 
 

1(0-3-2) 

4213205 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 

Instrumental Analysis 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212207 เคมีวิเคราะห 2  

 ทฤษฎีและหลักการของเครื่องมือ สวนประกอบและการประยุกต 

วิธีวิเคราะหโดยอินฟราเรดสเปกโทรเมตรียูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโทเมตรี 

อะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมตรี เอ็กซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโทร 

เมตรี แกสโครมาโทกราฟ และโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

 Theories and principles for instrumentations, compartments 

and applications; analytical methodsofinfrared spectrometry, 

UV-Visible spectrophotometry, atomic absorption spectrometry,X-

ray fluorescence spectrometry, gas chromatography and high 

performance liquid chromatography 

3(3-0-6) 



มคอ.2 46 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4213206 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ 

Instrumental Analysis  Laboratory 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212207 เคมีวิเคราะห 2 

 4212208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 และ 

 4213205การวิเคราะหโดยเครื่องมือหรือ 

 เรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือทางอินฟราเรดสเปกโทรเมตรี

ยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโทเมตรี อะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมตรีแกส

โครมาโทกราฟ และโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

 Instrumental analysis laboratories based on infrared 

spectrometry, UV-Visible spectrophotometry, atomic 

absorptionspectrometry, gas chromatography and high 

performance liquid chromatography 
 

1(0-3-2) 

4213303 ชีวเคมี       

Biochemistry 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212509เคมีอินทรีย 2หรือ 

 4212511เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

 จุดเริ่มตนของชีวิต นํ้าโครงสราง สมบัติ และหนาที่ของชีวโมเลกุล 

เอนไซม ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกทาง

พันธุกรรมและหลักการทางพันธุวิศวกรรมเบื้องตน 

 Origin of life; water; structures, properties and roles of 

biomolecules; enzyme; bio-energy; metabolism; gene expression 

controlling and basic principles of genetic engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3(3-0-6) 



 47 มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี          

Biochemistry Laboratory 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212509เคมีอินทรีย 2 

 4212510ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2หรือ 

 4212511เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

 4212512ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

 และ 4213303 ชีวเคมี หรือเรียนควบคูกัน 

 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ 

และทางเคมีของคาร โบไฮ เดรต ลิป ด กรดอะมิ โน และโปร ตี น 

จลนพลศาสตรของเอนไซมและกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ

คารโบไฮเดรต 

 Buffer solution preparation; investigations of physical and 

chemical properties of carbohydrates, lipids, amino acids and 

proteins; kinetics of enzyme; mechanism of carbohydrate 

metabolism 
 

1(0-3-2) 

4213502 สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย            

Spectroscopy for Organic Chemistry 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212509 เคมีอินทรีย 2 

 หลักการทางสเปกโทรสโกป ไดแก  อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล  

อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ และแมสสเปกโทรสโกป การนํา

หลักการทางสเปกโทรสโกปมาวิเคราะหโครงสรางสารอินทรียที่มีหมู

ฟงกชันตาง ๆ 

 Principles of spectroscopy; ultraviolet/visible, infrared, 

nuclear magnetic resonance and mass spectroscopy;  application 

of spectroscopic principles for structural elucidation of organic 

compounds with different functional groups 

 

 

 

 

 
 

3(3-0-6) 



มคอ.2 48 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1             

Physical Chemistry I 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 4211109 เคมี 2 

 4131007 ฟสิกสพ้ืนฐานและ  

 4571411แคลคูลัส 1 

 สมบัติของแกส ทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกส กฎทางอุณหพลศาสตร 

ความรอนทางเคมี กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน วัฏภาคสมดุลของ

ระบบบริสุทธ์ิ วัฏภาคสมดุลของสารละลายเคมีไฟฟา 

 Gas properties; kinetic model of gases;law 

ofthermodynamics; thermo chemistry; energy changing 

processes; phase equilibrium of pure substance; phase 

equilibrium of solution; electrochemistry 
 

3(3-0-6) 

4213604 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1         

Physical Chemistry Laboratory I  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 4211110 ปฏิบัติการเคม ี2และ 

 4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1 หรือ 

 เรียนควบคูกัน 

 การหาสมบัติของแกสที่มีพฤติกรรมเหมือนแกสอุดมคติ สมบัติทางอณุ

หพลศาสตร เชน ปริมาณพาเชียลโมลารเอนทัลปของการระเหยของของเหลว 

ความรอนของสารละลาย แผนภาพวัฏภาคของระบบที่มีหลายองคประกอบ

ปริมาณโมลารของแกสสมบัติคอลลิเกทิฟของสารละลาย 

 Determination of ideal gas property;  

thermodynamicsproperties includingpartial molar quantity, 

enthalpy of liquid vaporization, heat of solution; phase 

diagram of many components; molar volume of gases; 

colligative properties of solutions 

 

 

 

 

 
 

1(0-3-2) 



 49 มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4213605 เคมีเชิงฟสิกส 2                

Physical Chemistry II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1 

 สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปจจัยที่มีผลตอกลไกของ

ปฏิกิริยา เคมีพื้นผิว ปฏิกิริยาพอลิเมอรและโมเลกุลขนาดใหญ เ คมี

ควอนตัมโครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสของอะตอมและโมเลกุล และการ

ทํานายสมบัติของสาร 

 Chemical equilibria; rate of reaction and factors affecting 

reaction rate; surface chemistry; polymer reaction and 

macromolecule; quantum chemistry; atomic and molecular 

electronic structures and prediction of substance properties 
 

3(3-0-6) 

4213606 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2       

Physical ChemistryLaboratory II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4213605 เคมีเชิงฟสิกส 2 หรือ 

 เรียนควบคูกัน  

 การใชคอนดักโทเมตรีเพื่อหาคาคงที่ของการแตกตัวของกรดออน

และคาคงที่อื่น ๆ เคมีพื้นผิว เชน การหาคาการดูดซับของถานกัมมันต  

คอลลอยด เชน ความเขมขนวิกฤตของไมเซลล จลนพลศาสตรเคมี เชน 

การหาคาคงที่ของอัตราเร็ว อันดับรวมของปฏิกิริยาและพลังงานกระตุน

ของปฏิกิริยา การวัดความหนืดของของเหลวหรือสารละลายแรงตึงผิว ดัชนี

การหักเห 

 Determination of dissociation constant of weak acids by 

conductometry; surface chemistry including adsorption of 

activated carbon; colloids such as determination of critical 

micelle concentration; chemical kineticssuch asdetermination 

of rate constant, order of reaction and activation energy of 

reaction;measurement of liquid and solution viscosity; surface 

tension; refraction index 

 

 

 
 

1(0-3-2) 



มคอ.2 50 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4213702 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี            

English for Chemistry 

 ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการทางเคมี ศัพทเฉพาะ หลักการการ

อานและการเขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

 English for academic work in chemistry; technical terms; 

principles of reading and writing in science articles 
 

2(2-0-4) 

4213703 การจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ 

Laboratory Quality Management 

 หลักการทั่วไปของการจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน

หองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานอื่นที่

เกี่ยวของ ขอกําหนดดานบริหารและวิชาการ และการประกันคุณภาพ

มาตรฐานหองปฏิบัติการ 

 General principles of quality management according to 

ISO/IEC 17025 or other involved standards for testing 

andcalibration laboratory; management and technical 

requirements and laboratory quality assurance 
 

2(2-0-4) 

4213901 วิธีวิจัยทางเคมี  

Research Methodology in Chemistry 

 ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใชใน

งานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย รายงานการวิจัย 

บทความวิจัย และการเผยแพรในรูปแบบอื่น ๆ และการฝกปฏิบัติ และการ

สอบเคาโครงวิจัยเพื่อดําเนินงานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัยทางเคม ี

 Basic knowledge of research; research methodology; 

statistics for research; techniques of writing research topics; 

research proposals; research reports; research articles and other 

forms of publication and corresponding practices, and research 

proposal defense; to perfume research in course of Research in 

Chemistry. 

 

 
 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4213902 วิจัยทางเคมี                                                            

Research in Chemistry 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4213901วิธีวิจัยทางเคมี 

 การดําเนินการวิจัยตามเคาโครงวิจัยที่ผานการสอบมาแลวใน

รายวิชาวิธีวิจัยทางเคมี ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

2(0-6-3) 

  Performing of research according to the defensive 

research proposal in course of Research Methodology in 

Chemistry under advisors supervisions. 
 

 

4214903 สัมมนาทางเคมี 

Seminar in Chemistry 

 การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เปนประโยชนและ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห

ขอมูล จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายในช้ันเรียน 

 Study and collectionof the academic documents and 

research journals that be useful and correspond withthe 

change of21stcentury;edition;data analysis;report;presentation 

and discussion in class room. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3562201 การสรางธุรกิจใหม และการเปนผูประกอบการ    

New Venture Creation and Entrepreneurship 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องคประกอบในการ

ประกอบธุรกิจ ไดแก การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การ

บัญชีและการเงินการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ 

รูปแบบและแนวทางในการสรางธุรกิจSMEs พื้นฐาน แนวคิดของการเปน

ผูประกอบการ การวิเคราะหปญหาและโอกาสของการเปนผูประกอบการ 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ 

 General knowledge about business, component of  

business management such as marketing, production, human 

resource management, accounting and financial, analysis 

business environment, business pattern and new venture SMEs 

creation, Fundamental concept of being entrepreneur; analyze 

entrepreneur’s problems and opportunities, creativity, including 

business ethics. 
 

3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะดานเลือก 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4213207 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของนํ้าและดิน    

Chemical Quality Analysis of Water and Soil 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212205 เคมีวิเคราะห 1 และ  

 4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

 บทนํา การเก็บตัวอยางนํ้าและดิน การเตรียมตัวอยางนํ้าและดิน 

ปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของนํ้าและดินการวิเคราะหขอมูลและ

การแปลผล 

 Introduction; water and soil samplings; water and 

soilsample preparations; laboratories for chemical quality 

analysis of water and soil;data analysis and interpretation 

 

 

 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4213208 นาโนเคมี        

Nanochemistry 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4213205การวิเคราะหโดยเครื่องมือและ  

 4213206 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดย 

 เครื่องมือ 

 หลักการและปฏิบั ติการเกี่ยวกับการสังเคราะหและตรวจหา

ลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนโดยวิธีสเปกโทรเมทรี การประยุกตใชวัสดุ

นาโนในทางเคมี 

 Principles and laboratories related to synthesis 

andcharacterization of nanoparticles by spectrometry; 

chemicalapplications of nanomaterials 
 

3(2-2-5) 

4214304 เคมีอาหาร     

Food Chemistry 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4213303 ชีวเคมี   

 องคประกอบของอาหาร การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธทางเคมี

ของอาหารระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษารวมทั้งหลักเกณฑในการ

เลือกใช 

 Food constituents; chemical changes and relation of 

food components during processing and storage; criteria for 

food selection 

 

2(2-0-4) 

4214305 ปฏิบัติการเคมีอาหาร     

Food Chemistry Laboratory 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4213304ปฏิบัติการชีวเคมี  

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: 4214304เคมีอาหาร 

 ปฏิบัติการสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณความช้ืน เถา ไขมัน 

ไนโตรเจน นํ้าตาล เพคติน กรดแอสคอรบิก กรดเบนโซอิก และซัลเฟอร 

ไดออกไซด 

 Laboratories for analysis of moisture; ash; lipid; nitrogen; 

sugar; pectin; ascorbic acid; benzoic acid and sulfur dioxide 

 
 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4214505 เคมีอินทรียขั้นสูง                  

Advanced Organic Chemistry 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212509 เคมีอินทรีย 2 

 ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาออกซิ เดชันและรี ดักชัน การ

สังเคราะหสารประกอบอินทรีย และปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 

 Free radical reactions; oxidation and reduction reactions; 

organic synthesis and pericyclic reactions 
 

2(2-0-4) 

4214506 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ          

Chemistry of Natural Products 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212509 เคมีอินทรีย 2 

 โครงสราง และชีวสังเคราะหของสารประกอบที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ  

ไดแก  ลิปด สารประกอบฟนอลิก คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน แอลคา

ลอยด ปฏิบัติการการสกัดและการแยกสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

 Structures and biosynthesis of metabolites: lipids, 

phenolic compounds, carbohydrates, amino acids, alkaloids; 

extraction and isolation laboratories of natural compounds 
 

3(2-2-5) 
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  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4214803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี 

Preparations for Field Experience in Chemistry 

 การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

โดยฝกทักษะที่ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถาน

ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการ

นําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

อาชีพ เปนตน 

 Student preparation for field experience skill training,to 

be well-prepared for work via various activities including 

employability skills training, institute selection, quality 

management, techniques of report writing and presentation, 

personality development and career 

qualificationimprovement and other related topics. 
 

2(1-2-3) 

4214804 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคม ี

Field Experience in Chemistry 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4214803การเตรียมฝกประสบการณ 

 วิชาชีพทางเคมี 

 การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปน

หนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาในการ

ทํางาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 Collaborative job training between students and 

institutional personnel in government and/or private sectors; 

The students learn solving the problems in workplace, 

adjustment for organizational cultures and efficient 

applications ofknowledge and skills from  

the whole curriculum for training effectively. 

 

 

 

6(540) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                                   

Cooperative Education Preparation 

 กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา 

โดยใหความรู เ กี่ยวกับหลักการ  แนวคิด ระเบียบขอบั ง คับและ

กระบวนการของสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน

ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นําเสนอ การเขียนรายงาน 

 Activities of student preparation of cooperative 

education.The strategy is giving knowledge concerning principle, 

concepts, regulations and processes of cooperative 

education.Basic knowledge and techniques in job application, 

fundamental in practice, communication, human relationship, 

personal development, quality management system in the work 

place and techniques of presentation and report writing.  
 

2(90) 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

 Cooperative Education 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 7000390การเตรียมความพรอม 

 สหกิจศึกษา 

 การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว สามารถจัดทํา

รายงาน นําเสนอความกาวหนา และผลสําเร็จของโครงงานที่ไดรับ

มอบหมาย เรียนรูการแกปญหาในการทํางาน การปรับตัวเขากับ

วัฒนธรรมองคกร และการนําความรู ความสามารถรวบยอดจาก

การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 On the job training as a temporary employee.  

The student has capabilities to write the report, present  

the progression and present the results and outcomes of the 

assigned project. In addition, they learn to solvethe problems 

in work place, adjust themselves to organization culture, and 

applied the knowledge and skills derived from curriculum for 

training effectively. 

 

หมายเหตุ :รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายถึง รายวิชาที่ตองเรียนมากอนและตองไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา D 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดบั 

ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒุ ิ สาขา

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบนัที่สําเร็จ

การศกึษา 

ปที่สําเร็จ 

การศกึษา 

 

ภาระงานสอน  

ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางทวีสิน  

นาวารัตน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร) 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

(วิทยาเขตปตตาน)ี 

2547 

2539 

2537 

24 24 24 24 24 

2 นางวิภาพรรณ  

คงเย็น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย 

 

เคมีอินทรีย 

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2551 

 

2547 

 

2545 

30 30 30 30 30 

3 นางเชาวนีพร   

ชีพประสพ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร) 

ชีวเคม ี

 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

(วิทยาเขตปตตาน)ี 

2539 

 

2536 

24 24 24 24 24 

4 นายชนรรค   

พงศอาทิตย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

เคม ี

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2554 

 

2548 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวนรารัตน  

ทองศรีนุน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

เคมีวิเคราะห 

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2551 

 

2544 

30 30 30 30 30 
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 3.2.2 อาจารยผูสอน 
 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒุ ิ สาขาวิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบนัที่สําเร็จ

การศกึษา 

ภาระงานสอน  

ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางทวีสิน  

นาวารัตน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร) 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

(วิทยาเขตปตตาน)ี 

24 24 24 24 24 

2 นางวิภาพรรณ  

คงเย็น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย 

 

เคมีอินทรีย 

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

30 30 30 30 30 

3 นางเชาวนีพร   

ชีพประสพ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร) 

ชีวเคม ี

 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

(วิทยาเขตปตตาน)ี 

24 24 24 24 24 

4 นายชนรรค   

พงศอาทิตย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

เคม ี

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวนรารัตน  

ทองศรีนุน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

เคมีวิเคราะห 

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

30 30 30 30 30 

6 นางจารุวรรณ   

คําแกว 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Environmental 

Chemistry 

เคมีวิเคราะห 

 

เคม ี

University  Sains 

Malaysia, Malaysia 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง 

24 24 24 24 24 

7 นางสาวจิรภา     

คงเขียว 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

กศ.บ. 

เคมีอินทรีย 

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

สงขลา 

24 24 24 24 24 

8 นายเมสันต   

สังขมณี 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย 

 

 

 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เคมีเชิงฟสิกส 

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

30 30 30 30 30 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒุ ิ สาขาวิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบนัที่สําเร็จ

การศกึษา 

ภาระงานสอน  

ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

9 นางสาวระเบียบ 

สุวรรณเพ็ชร 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร) 

เคมวีิเคราะห 

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

(วิทยาเขตปตตาน)ี 

30 30 30 30 30 

10 นางสาวกนิษฐา   

พงศอาทิตย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

เคม ี

 

เคม ี

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

30 30 30 30 30 

11 นางสาวนันธดิา   

ลิ่มเสฎโฐ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร) 

ชีวเคม ี

 

เคม ี

 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

(วิทยาเขตปตตาน)ี 

30 30 30 30 30 

12 นางสาวนันทยิา  

เปาทอง 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

 

วท.บ. 

เคมวีิเคราะห 

และ 

เคมีอนินทรีย 

ประยุกต 

เคม ี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

30 30 30 30 30 

 

 3.2.3 อาจารยพิเศษ 

  ไมม ี
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)  
 

 หลักสูตรไดกํ าหนดรายวิชาเกี่ ยวกับประสบการณภาคสนาม เพื่ อ ใหบัณฑิตที่ จบการ ศึกษา 

มีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาทํางานจริง โดยแบงเปนรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี

และการฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี สวนนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ตองเรียนในรายวิชาเตรียม 

ความพรอมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนในวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพในปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
 

 4.1.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการ ความรูและทักษะที่ไดศึกษามาไปปฏิบัติงาน และแกปญหา

ในทางเคมีไดอยางเหมาะสม 

 4.1.2 มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา   

 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวเพื่อใหทํางานรวมกับผูอื่นได 
 

 4.2 ชวงเวลา          
 

  ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

  ระยะเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา540ช่ัวโมง หรือฝกสหกิจศึกษาไมนอยกวา 640 ช่ัวโมง  
 

 4.4 สถานประกอบการ พ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก 
 

  มีการกําหนดดังน้ี 
 

  4.4.1 สถานประกอบการที่รวมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 

   1) มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

   2) กําหนดแนวปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางที่

คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษากําหนด 

   3) ดําเนินการตามแนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา และติดตาม

ประเมินผล 
 

  4.4.2 ผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยง 
 

   1) คุณสมบัติ 
 

    (1) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และมีความชํานาญในการปฏิบัติการดานเคม ี

    (2) สมัครใจที่จะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและเปนคูคิด (Mentor) ของนักศึกษา 
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   2) หนาที่ 
 

    (1) ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน 

    (2) เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกับ

ผูอื่น 
 

  4.4.3 อาจารยนิเทศก 
 

   1) คุณสมบัติ 
 

    (1) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 

    (2) มีทักษะและประสบการณในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดีแก

นักศึกษา 

    (3) ผานหลักสูตรการอบรมการเปนอาจารยนิเทศก (สําหรับสหกิจศึกษา) 
 

   2) หนาที่ 
 

    (1) ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
    (2) รวมมือกับผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยงในการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ

ของนักศึกษา 

    (3) ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ 

    (4) เปนแบบอยางที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 

 นักศึกษาทุกคนตองเลือกทํางานวิจัยและตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาเคมี โดยเนนงานวิจัยเพื่อพัฒนา

ทองถ่ิน ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย โดยสงขอเสนอโครงงานภายในเวลาที่กําหนด รายงาน

ความกาวหนาจัดทํารายงาน และสอบปากเปลา 
 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 

  งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ตองผานการคนควา เขียนเคาโครงวิจัย ปฏิบติัการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย 

นําเสนอผลงานวิจัย โดยต้ังอยูบนพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร ซึ่งงานวิจัยดังกลาวตองสามารถนําทฤษฎีที่

เกี่ยวของมาใชในการทําวิจัยได และเปนงานวิจัยที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

 5.2.1 มีทักษะในการคนควา รวบรวม เรียบเรียง ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยทางเคมี 

 5.2.2 ดําเนินการวิจัยไดอยางเหมาะสม โดยมีการวางแผนการวิจัย ใชวิธีการและ/หรือเครื่องมือได 

เหมาะสมรวมทั้งการแกปญหา 

 5.2.3 วิเคราะหและประมวลผลการทดลอง 
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 5.2.4 เขียนแบบเสนอโครงการและรายงานผลงานวิจัย 

 5.2.5 นําเสนอผลงานโครงการ ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย 

 5.2.6 สงงานตามกําหนดเวลาและถูกตอง 

 5.2.7 มีระเบียบวินัยในการทําการศึกษา ตรงตอเวลา และปรับตัวเขากบัผูรวมงานได 
 

 5.3 ชวงเวลา 
 

 หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา4213901 วิธีวิจัยทางเคมี ในภาคการศึกษาที่ 2 

ปการศึกษาที่ 3 และรายวิชา 4213902วิจัยทางเคมีในภาคการศึกษาที่ 1ปการศึกษาที่4 โดยมีระยะเวลาในการ

ทําโครงการวิจัย 2 ภาคการศึกษา 
 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 
 

  4 หนวยกิต 
 

 5.5 การเตรียมการ 
 

 5.5.1 แจงหัวขอโครงการวิจัยทางเคมีใหนักศึกษาทราบในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 3 และ

ใหนักศึกษาเขาพบอาจารยที่เสนอหัวขอโครงงานที่นักศึกษาสนใจเพื่อปรึกษาถึงแนวทางการวิจัยกอนเลือก

อาจารยที่ปรึกษาโครงงานกอนสิ้นภาคการศึกษา 

 5.5.2 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

 5.5.3 จัดเตรยีมหัวขอโครงการวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการผานรายวิชา

วิธีวิจัยทางเคมแีละกําหนดสอบหัวขอวิจัย 

 5.5.4 กําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษากระบวนการศึกษาคนควาและประเมินผล และการสืบคนขอมูล 

 5.5.5 อาจารยที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

 5.5.6 โปรแกรมวิชาและอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยจัดหาเครื่องมือวิจัยและจัดอบรมการใชเครื่องมือ

ใหนักศึกษากอนลงมือปฏิบัติงาน 

 5.5.7 จัดใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการ 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 

 5.6.1 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยและคณะกรรมการประเมินผล 

 5.6.2 นักศึกษาเขียนรายงานเพื่อรายงานผลการทําวิจัย เมื่ออาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควรวาผลของ

การทําวิจัยที่นักศึกษาทําน้ันเพียงพอตอการประเมิน 

 5.6.3 นักศึกษานําสงรายงานตอคณะกรรมการประเมินเพื่อขอนําเสนอแบบปากเปลาและตอบขอ

ซักถามตอคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

 5.6.4 นักศึกษาสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอโปรแกรมวิชาและคณะ เพื่อเปนหลักฐานการได 

ระดับผลการเรียนในรายวิชาวิจัยทางเคมี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ - ปลูกฝงใหนักศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

1.2 มีบุคลิกภาพและ

 มีภาวะผูนํา 

- จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนําของนักศึกษา

ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและกิจกรรมเสริมนอกหองเรียนเชน การวางตัว 

การแตงกาย การเจรจาและการสื่อสาร การพูดในสาธารณะ การเขาสังคม

และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

- สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการดานพัฒนาบุคลิกภาพของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

- สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาผูนํานักศึกษาของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
 

1.3 มีความรับผิดชอบ

 และการมีวินัย 

- สนับสนุนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ ผานกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง

ภายในหองเรียนและกิจกรรมเสริมภายนอกหองเรียน เชน การจัดกิจกรรม

ราชภัฏวิชาการ กิจกรรมงานวันเด็ก เปนตน 

- มีการสรางวินัยของนักศึกษาโดยผานกิจกรรมในช้ันเรียน เชน การเขา

หองเรียน ตรงตอเวลาอยางสม่ําเสมอ การแตงกายตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
 

1.4 มีจิตอาสา - จัดต้ังชมรมบานเคม ี

- สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสาของ

หลักสูตรและคณะ เชน กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมคณะสวยดวย

มือเรา เปนตน 
 

1.5 มีทักษะปฏิบัติทาง 

 เคม ี

 

- จัดโครงการอบรมการใชเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีใหแกนักศึกษาใหม    

กอนเปดภาคเรียน 

- จัดโครงการฝกปฏิบัติทักษะทางเคมีรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อ

แกปญหา หรือบริการวิชาการใหแกชุมชน  

- จัดโครงการศึกษาดูงานดานเครื่องมือเฉพาะทางและการฝกปฏิบัติการ

รวมกับหนวยงานภายนอก 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.6 มีความสามารถดาน

 การใชภาษาอังกฤษ 

 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

- สงเสริมใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

- สัมมนาโดยใชงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารตางประเทศ 
 

1.7 มีความสามารถ

 ดาน เทคโนโลยี

 สารสนเทศ 

- นักศึกษาเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาสบืคนขอมลูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละ

รายวิชา 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใชคอมพิวเตอรเชน การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป Microsoft, ChemOffice และอื่น ๆ 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปน

แบบอยางที่ดีของสังคม 

 (2) มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการ

ดําเนินชีวิต 

 (3) สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 (4) มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 

 2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต

บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 (1) ทําโครงการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

 (2) ศึกษาผูประสบความสําเร็จในการใชชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 (3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาที่สอน 

 (4) ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 
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 2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน

พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 (1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม

จริยธรรม 

 (2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 (3) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 (4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
 

 2.1.2 ดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
 

 2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
 

 (1) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปน

ไทย 
 

 (1) บทบาทสมมุติ 

 (2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษความเปนไทย 

 (3) ศึกษาชุมชน 

 (4) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาที่สอน 

 (5) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเปนรายกลุม/รายบุคคล 
 

 2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
 

 (1) เพื่อนประเมินเพื่อน 

 (2) ประเมินจากการนําเสนอกิจกรรม/โครงการ 

 (3) ประเมินจากการรายงาน 

 (4) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 (5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
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 2.1.3 ดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  

ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 

 2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและ

เห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 

 (1) มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 

 (2) บูรณาการความรูในรายวิชาทีเ่รียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

 2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวางมี

โลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 

 (1) มอบหมายหัวของานใหนักศึกษาคนควาเรื่องที่สอดคลองกับศาสตรที่เปน

พื้นฐานของชีวิต 

 (2) แสดงบทบาทสมมติในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันผาน

กิจกรรมกลุม 

 (3) นําเสนองานโดยบูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ  

 (4) มอบหมายใหคนควาขอมูล คําศัพท ประโยคอื่นๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
 

 2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน

กวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 

 (1) ประเมินจากการใชภาษาในการสื่อสาร 

 (2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 (3) ประเมินผลจากการบาน ช้ินงานที่ไดรับมอบหมาย 
 

 2.1.4 ดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 

 2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 
 

 (1) มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการ

ดํารงชีวิต 

 (2) มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับ

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

 (3) สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

 (4) สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 
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 (5) ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข

และย่ังยืน 
 

 2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 

 (1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 

 (2) มอบหมายงานที่สามารถใชแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควา  

 (3) กําหนดใหนักศึกษาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่คนควา 
 

 2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 

 (1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 (2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

 (3) ตรวจสอบขอมูลอางอิงของนักศึกษา 
 

 2.1.5 ดานทักษะการคิดแบบองครวม 
 

 2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
 

 (1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไข

ปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหน่ึงๆ ไมวาจะดวย

การคิดวิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อช้ีใหเห็นความนาเช่ือถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสู

การตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 

 (3) สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาใน

สถานการณตางๆ 

 (4) สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  

บูรณาการและสรางสรรคได 

 (5) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ

แนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 

 2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
 

 (1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดแบบ

ตางๆ เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

 (2) ฝกใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และใชทักษะการ

คิดแกปญหาอยางบูรณาการและสรางสรรค 
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 2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
 

 (1) พิจารณากรณีศึกษา โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

 (2) ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง เชน 

ประเมินการนําเสนอช้ินงาน การตอบคําถาม 

 (3) ประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 2.1.6 ดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

 2.1.6.1 ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

 (1) มีทักษะการทํางานเปนหมูคณะ มีมนุษยสัมพันธที่ ดี  ปรับตัวใหเขากับ

วัฒนธรรมองคกรได 

 (2) ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง

หลากหลายของมนุษย 

 (3) มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มคีวามรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวมและมี

จิตสํานึกรักทองถ่ิน 

 (4) สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา

และผูตาม 

 (5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ

นานาชาติ 
 

 2.1.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปน

พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  
 

 (1) ทําโครงการ 

 (2) บทบาทสมมุติ 

 (3) การนําเสนอ 
 

 2.1.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมือง

ท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  
 

 (1) ตรวจโครงการ 

 (2) ใหเพื่อนประเมิน 

 (3) ผูสอนรวมประเมิน 
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 2.1.7 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
 

 2.1.7.1 ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
 

 (1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 

 (3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 (4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ

โลกในปจจุบัน 

 (5) ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช

เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 
 

 2.1.7.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 
 

 (1) กําหนดหัวขอใหนักศึกษาคนควาเพื่อนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (2) จัดกิจกรรมกลุมในการรวบรวมขอมูลที่กําหนดและรวมอภิปรายความ

นาเช่ือถือ 

 (3) นําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 2.1.7.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
 

 (1) ประเมินผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

 (2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 (3) ประเมินผลจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
 

 2.1.8 ดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 2.1.8.1 ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 (1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 (2) สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม 
 

 2.1.8.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

 (1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยางการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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 (2) เปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันเปนรายกลุม/บุคคล 

 (3) มอบหมายใหนักศึกษาคนควา แสดงบทบาทสมมุติ และทํากิจกรรมเปน

รายบุคคล/กลุม 
 

 2.1.8.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

 (1) ประเมินผลการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมุติ 

 (2) ประเมินผลงานกลุม และประเมินซึ่งกันและกัน 

 (3) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 (4) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

 (5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 (6) นําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 (1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

 (2) มีระเบียบวินัย 

 (3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 

 (5) มีจิตสาธารณะ 
 

 2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 (1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีความซื่อสัตยสุจริตในการสอบ หรือการทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย  มีระเบียบวินัย เขาช้ันเรียนตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม เคารพสิทธิและ

ความคิดเห็นของผูอื่นโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกช้ันเรียน 

 (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาใหนักศึกษามีสวนรวม เนนการ

เรียนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมและ

จริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิตเชน การอางอิงผลงานวิชาการใหถูกตองและครบถวน และนําเสนอ

ขอมูลผลงานวิจัยใหถูกตองตามขอเท็จจริง รวมทั้งเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 

 (3) อาจารยเปนแบบอยางที่ดี และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน

ทุกรายวิชา 

 (4) ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของโปรแกรม ชมรม คณะ และมหาวิทยาลัย  

เพื่อใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ และภาคภูมิใจในสถาบัน 
 

 2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 

 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

 (3) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ 

 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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 2.2.2 ดานความรู 
 

 2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 

 (1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 

 (2) มีความรูในหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

 (3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะอยางย่ิงดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

 (4) มีความรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 (5) มีความชํานาญในทักษะปฏิบัติการ 

 (6) มีความรูเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ 
 

 2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 

 มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเปนไปในลักษณะที่เนนนักศึกษาเปน

สําคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแตละวิชาและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

สงเสริมใหนักศึกษาทําการคนควา เรียนรูและทําความเขาใจประเด็นตางๆ ดวยตนเองเนนใหนักศึกษาไดทําการ

ทดลองปฏิบัติการจริง และมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอนมีการมอบหมายงาน

เพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกฝนทักษะใหรูจักคิดวางแผนการทดลองวิจัย วิเคราะห และแกปญหาดวยตนเอง มี

การพัฒนาคนหาความรูแลวนํามาเสนอเพื่อสรางทักษะในการนําเสนอและอภิปราย นอกจากน้ี ไดจัดใหมีการ

เรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานดานเครื่องมือเฉพาะทาง และดานกระบวนการผลิตในระดับ

โรงงาน การฝกปฏิบัติการในสถานการณจริงรวมกับหนวยงานภายนอก เพื่อแกปญหาหรือบริการวิชาการใหแก

ชุมชน รวมทั้งการเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษใหความรู โดยเฉพาะในดาน      

การจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ 
 

 2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 

 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให โดยคํานึงถึง

พัฒนาการของนักศึกษา และความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาโดยอาจใชการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติการ 

การนําเสนอโดยการบรรยายการทํารายงาน การแกปญหาที่ไดรับมอบหมายโดยใชองคความรูทางเคมี เปนตน

ทั้งน้ีอาจารยตองแจงใหนักศึกษาทราบวิธีการประเมินผลและตองนําผลการประเมินมาใชเพื่อใหนักศึกษามี

โอกาสไดปรับปรุงตนเองโดยมกีลยุทธการเรียนรู เชน 
 

 (1) การทดสอบยอย 

 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

 (3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา  

 (4) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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 (5) การมีสวนรวมในการอภิปรายและตอบปญหาในช้ันเรียน 

 (6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและการเสนอโครงงานวิจัยทางเคม ี
 

 2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 

 2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 

 (1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร 

 (2) นําความรูทางวิทยาศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 (3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ 

ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อการนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
  

 2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 

 เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหรวมอภิปรายปญหาตางๆ ในช้ันเรียน

สงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองนําเสนอในรูปรายงานหรือการอภิปรายหนาช้ันเรียน และ จัดการเรียน

การสอนใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติจริง 
  

 2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 

 การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไข

ปญหา เชน  
 

 (1) ประเมินจากการสอบ โดยการออกขอสอบวัดความสามารถในการคิดแกไขปญหา 

อธิบายแนวคิดของปญหา และวิธีการแกปญหาโดยใชหลักความรูที่เรียนมา หรือหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 (2) การประเมินจากการอภิปรายในช้ันเรียน 

 (3) การประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงาน 

 (4) การเสนอเคาโครงโครงงานวิจัย การทําโครงงานวิจัย และการสอบโครงงานวิจัย

พรอมทั้งสงรูปเลมโครงงานวิจัยทางเคม ี

 (5) การสอบประมวลผลกอนจบการศึกษา 
 

 2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

 2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

 (1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

 (2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

 (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
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 2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา และ

นักศึกษากับนักศึกษารวมกันคิดในการแกปญหาและแบงความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน รวมทั้งฝกเปน

ผูนําในการอภิปรายในแตละหัวขอ และมีระเบียบปฏิบัติในการใชเครื่องมือรวมกัน ในรายวิชาที่มีการฝก

ประสบการณวิชาชีพตองมีการทํารายงานและนํามาอภิปรายในช้ันเรียน 
 

 2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
 

 (1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม

ในช้ันเรียน 

 (2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ  

 (3) ปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมืออยางถูกตอง 

 (4) ประเมินจากการฝกประสบการณวิชาชีพในแงความสัมพนัธระหวางบุคคลใน

ในสถานทีฝ่กงาน 
 

 2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 (1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห 

ประมวลผลการแกปญหาและการนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 (2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 (3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาได

อยางเหมาะสมและจําเปน 

 (4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
 

 2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 (1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตอง

ฝกทักษะ โดยอาจารยตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงานและตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา 
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 (2) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยวิเคราะห

สถานการณจําลองและสถานการณเหมือนจริง ใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ 

เชนการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขจากปฏิบัติการทดลอง การทําวิจัย 

 (3) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงเปนภาษาเขียน และที่นําเสนอโดยการพดู

สื่อสารหนาช้ันและการใชสื่อประกอบในการนําเสนอ 

 (4) จัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และ

นําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 (5) จัดรายวิชาโครงงานวิจัยทางเคมีที่มีการวิเคราะหขอมูลและสงเสริมให

นักศึกษานําเสนอผลงาน 
 

 2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังน้ี 

 (1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกต และแบบ

ประเมินทักษะการพูด การเขียน 

 (2) ประเมินจากรายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาสัมมนา และรายวิชาวิจัยทางเคมีใน

สวนของการทํารายงาน การวิเคราะหขอมลูผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระรวมทั้งการนําเสนอผลงาน 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
 

 3.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ในตารางมีความหมาย  ดังน้ี 
 

 3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปนแบบอยางที่ดีของ

สังคม 

 (2) มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 

 (3) สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 (4) มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 

และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 

 3.1.2 ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
 

 (1) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 
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 3.1.3 ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคา

ของตนเองผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 

 (1) มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินชีวิตได 

 (2) บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

 3.1.4 ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 

 (1) มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต 

 (2) มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบ 

 (3) สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

 (4) สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 

 (5) ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขและย่ังยืน 
 

 3.1.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
 

 (1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาได

อยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหน่ึงๆ ไมวาจะดวยการคิด

วิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อช้ีใหเห็นความนาเช่ือถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสูการ

ตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 

 (3) สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

 (4) สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยางบูรณาการและ

สรางสรรคได 

 (5) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง

ความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 

 3.1.6 ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและ

สังคมโลก 
 

 (1) มีทักษะการทํางานเปนหมูคณะ มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร

ได 

 (2) ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตางหลากหลาย

ของมนุษย 

 (3) มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และมีจิตสํานึก

รักทองถ่ิน 
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 (4) สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 

 (5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาติ 
 

 3.1.7 ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
 

 (1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 

 (3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 (4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกใน

ปจจุบัน 

 (5) ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

ใหเหมาะสมกับตนเองได 
 

 3.1.8 ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

 (1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 (2) สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวติบน

พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 

ตระหนัก

และสํานึก

ในความ

เปนไทย 

3. มีความ

รอบรูอยาง

กวางขวาง

มีโลกทัศน

กวางไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผูอ่ืนสังคม

ศิลปวัฒน- 

ธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวติเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่ง 

5. มีทักษะความคดิ 

แบบองครวม 

6. มีจติอาสาและสํานกึ

สาธารณะเปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8. ใช 

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

กลุมวิชาภาษาและ 

การสื่อสาร                                                           

GEL0101 ภาษาไทย 

 เพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

 
 

    
 

    
 

    
  

GEL0201  ภาษาอังกฤษ 

 ในโลกปจจุบัน 
                             

GEL0202  ภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือการทํางาน   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
  

   
 

GEL0301 ภาษามาเลย 

 เพ่ือการส่ือสาร   
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    มคอ.2 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวติบน

พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 

ตระหนัก

และสํานึก

ในความ

เปนไทย 

3. มีความ

รอบรูอยาง

กวางขวาง

มีโลกทัศน

กวางไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผูอ่ืนสังคม

ศิลปวัฒน- 

ธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวติเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่ง 

5. มีทักษะความคดิ 

แบบองครวม 

6. มีจติอาสาและสํานกึ

สาธารณะเปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8. ใช 

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

GEL0302 ภาษาอินโด- 

 นีเซียเพ่ือ 

 การส่ือสาร 

                             

GEL0303  ภาษาพมา 

 เพ่ือการส่ือสาร 
                             

GEL0304 ภาษาจีน 

 เพ่ือการส่ือสาร 
                             

GEL0305 ภาษาญี่ปุน 

 เพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0306   ภาษาเกาหลี 

 เพ่ือการส่ือสาร   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวติบน

พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 

ตระหนัก

และสํานึก

ในความ

เปนไทย 

3. มีความ

รอบรูอยาง

กวางขวาง

มีโลกทัศน

กวางไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผูอ่ืนสังคม

ศิลปวัฒน- 

ธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวติเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่ง 

5. มีทักษะความคดิ 

แบบองครวม 

6. มีจติอาสาและสํานกึ

สาธารณะเปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8. ใช 

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
                             

GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเล 

 สาบสงขลา 
                             

GEH0402 ปรัชญาและ 

 ศาสนา 
                             

GEH0403 มนุษยกับ 

 ความงาม 
                             

GEH0404  พฤติกรรม 

 มนุษยและ 

 การพัฒนาตน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวติบน

พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 

ตระหนัก

และสํานึก

ในความ

เปนไทย 

3. มีความ

รอบรูอยาง

กวางขวาง

มีโลกทัศน

กวางไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผูอ่ืนสังคม

ศิลปวัฒน- 

ธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวติเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่ง 

5. มีทักษะความคดิ 

แบบองครวม 

6. มีจติอาสาและสํานกึ

สาธารณะเปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8. ใช 

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

GEH0405 มนุษยกับการ 

 เปล่ียนแปลง 
     

 

                       

GEH0406 สารสนเทศ 

 เพ่ือการเรียนรู 
                             

GEH0407 กฎหมาย 

 พ้ืนฐานเพ่ือ 

 คุณภาพชีวิต 

                             

GEH0408 เรียนรูคุณธรรม 

 นําชีวิตพอเพียง 
                             

GEH0409 วิถีอาเซียน                              
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวติบน

พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 

ตระหนัก

และสํานึก

ในความ

เปนไทย 

3. มีความ

รอบรูอยาง

กวางขวาง

มีโลกทัศน

กวางไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผูอ่ืนสังคม

ศิลปวัฒน- 

ธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวติเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่ง 

5. มีทักษะความคดิ 

แบบองครวม 

6. มีจติอาสาและสํานกึ

สาธารณะเปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8. ใช 

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

กลุมวิชาคณติศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                             

GES0501 วิเคราะห 

 การคิด 
                             

GES0502 ชีวิตกับ 

 ส่ิงแวดลอม 
                             

GES0503 ชีวิตกับ 

 เทคโนโลยี 
                             

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต 
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ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวติบน

พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 

ตระหนัก

และสํานึก

ในความ

เปนไทย 

3. มีความ

รอบรูอยาง

กวางขวาง

มีโลกทัศน

กวางไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผูอ่ืนสังคม

ศิลปวัฒน- 

ธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวติเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่ง 

5. มีทักษะความคดิ 

แบบองครวม 

6. มีจติอาสาและสํานกึ

สาธารณะเปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8. ใช 

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

GES0701 อาหารและ 

 โภชนาการ  

 เบ้ืองตน 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
   

  
   

  
    

 

GES0702 การดูแลสุขภาพ 

 แบบบูรณาการ   
 

 
  

 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

  
  

   
 

 

GES0801 งานชางในชีวิต 

 ประจําวัน 
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 3.2 ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมาย ดังน้ี  
 

 3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 (1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

 (2) มีระเบียบวินัย 

 (3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 

 (5) มีจิตสาธารณะ 
 

 3.2.2 ดานความรู 
 

 (1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 

 (2) มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตรเฉพาะ 

 (3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะอยางย่ิงดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

 (4) มีความรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 (5) มีความชํานาญในทักษะปฏิบัติการ 

 (6) มีความรูเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ 
 

 3.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 

 (1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

 (2) นําความรูทางวิทยาศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 (3) มีความใฝรู  สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง  ๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อการนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
 

 3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

 (1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

 (2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

 (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
 

 3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 (1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห ประมวลผลการ

แกปญหาและการนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 (2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
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 (3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยาง

เหมาะสมและจําเปน 

 (4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 

การใชเทคโนโลยี 

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

กลุมวิชาแกน 

4131007 ฟสิกสพื้นฐาน          
  

          

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน          
  

          

4211107 เคมี 1          
  

          

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1          
  

          

4211109 เคมี 2          
  

          

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2          
  

          

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน          
  

          

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน          
  

          

4571411 แคลคูลัส 1          
  

          

4571412 แคลคูลัส 2          
  

          

4581111 หลักสถิต ิ            
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มคอ.2 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 

การใชเทคโนโลยี 

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

กลุมวิชาเฉพาะดาน : วิชาเฉพาะดานบังคับ 

4211702 เคมีกับความปลอดภัย                      

4212205 เคมีวิเคราะห 1          
  

          

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1                      

4212207 เคมีวิเคราะห 2          
  

          

4212208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2                      

4212403 เคมีอนินทรีย 1          
  

          

4212404 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1                      

4212405 เคมีอนินทรีย 2          
  

          

4212406 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2                      

4212507 เคมีอินทรีย1          
  

          

4212508 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1                      

4212509 เคมีอินทรีย 2          
  

          

4212510 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2                      

4213205 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ            
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 

การใชเทคโนโลยี 

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

4213206 

 

ปฏิบัติการการวิเคราะห      

โดยเครื่องมือ 
                     

4213303 ชีวเคมี          
  

          

4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี                      

4213502 สเปกโทรสโกปสําหรับ 

เคมีอินทรีย 
                     

4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1          
  

          

4213604 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1                      

4214605 เคมีเชิงฟสิกส 2          
  

          

4214606 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2                      

4213702 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี          
  

          

4213703 

 

การจัดการคุณภาพ 

หองปฏิบัติการ 
                     

4213901 วิธีวิจัยทางเคมี          
  

          

4213902 วิจัยทางเคมี           
 

          

4214903 สัมมนาทางเคมี          
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มคอ.2 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 

การใชเทคโนโลยี 

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

3562201การสรางธุรกิจใหมและการเปน 

               ผูประกอบการ 

 

 
  

     
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กลุมวิชาเฉพาะดาน : วิชาเฉพาะดานเลือก 

4213207 

 

การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

ของนํ้าและดิน 
                     

4213208 นาโนเคมี                      

4214304 เคมีอาหาร                         

4214305 ปฏิบัติการเคมีอาหาร                      

4214505 เคมีอินทรียขั้นสูง                                         

4214506 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ                      
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90 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 

การใชเทคโนโลยี 

กลุมวิชาเฉพาะดาน : กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

4214803 การเตรียมฝกประสบการณ 

วิชาชีพทางเคมี 
         

  

          

4214804 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ทางเคมี 
          

 

          

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา 
         

  

          

7000490 สหกิจศึกษา           
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หมวดที่ 5หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 

 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

 1.1 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบดังน้ี 

  1.1.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

   ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

    A ดีเย่ียม  (Excellent)  4.0 

    B+ ดีมาก (Very Good)  3.5 

    B ดี  (Good)  3.0 

    C+ คอนขางดี (Fairy Good)  2.5 

    C พอใช (Fair)  2.0 

    D+ ออน  (Poor)  1.5 

    D ออนมาก (Very Poor)  1.0 

    E ตก  (Fail)  0.0 
   

  1.1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนนกําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังน้ี 

    ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 

     P (Pass)    ผาน 

     F (Fail)    ไมผาน 
 

  ระบบคะแนนน้ีใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่ใหประเมินผลโดยไมมีคาระดับคะแนนและวิชาที่ไดผล

ประเมิน F นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบผาน 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน เพื่อยืนยัน หรือสนับสนุนวา

นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยางนอย ซึ่งอาจไดจากผลการ

ประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู การใหคะแนนตรงตามความจริง การใหขอมูลยอนกลับ

ของผูสําเร็จการศึกษาการประสบความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาโดยหลักสูตรมีวิธีดําเนินการ

ดังน้ี  
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 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 

 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาใหเปนสวนหน่ึงของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธกับแผนที่แสดง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของรายวิชาตางๆ โดยมีเครื่องมือ

ตางๆ ที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อทวนสอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งจากการประเมินของผูเรียนและการประเมินตนเองของนักศึกษาและนําผลการ

ทวนสอบดังกลาวมาพิจารณา รวมทั้งมีการจัดต้ังคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)ขอสอบระดับผลการเรียนในแตละรายวิชาและผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรูของนักศึกษาตามที่กําหนดไวในมคอ.3 ในแตละรายวิชา เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแตละ

ภาคการศึกษา 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา   
 

  โดยการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ดวยการเก็บขอมูลหา

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต นําผลการวิเคราะหขอมูลยอนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

โดยคณะกรรมการตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) การเก็บขอมูลจะดําเนินการหา

คาทางสถิติ ดังตอไปน้ี 
 

 2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน

อาชีพ 

 2.2.2 สํารวจความเห็นจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ 

 2.2.3 การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา

เคมี รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให

เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

 2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรู

ของนักศึกษา 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 ตองมีคุณสมบัติและจะตองผานเกณฑในการพิจารณาเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 
 

 3.1 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี 

3.1.1 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 

  3.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา 2.00 

  3.1.3 คุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด9 การสําเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

  3.1.4 ไมมีพันธะดานหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลยั 

  3.1.5 มีเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังน้ี 

  3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

  3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.1 และ 3.2 ย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ันอาจไมได

รับการพิจารณาเสนอช่ือตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารยใหม 
 

 1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและ

จรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรก

คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกัน

คุณภาพการศึกษาการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

 1.3 มอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 

 1.4 มอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลาย

หัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพื่อทดลองสอนโดยมีอาจารยพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตรเปนผูให

คําแนะนํา 

 1.5 กําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 

 2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย

มีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

 2.1.2 จัดใหมีการสอนแบบเปนหมูคณะ ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับ

ผูอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมคณะสอน 

 2.1.3 สงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน

ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
 

 2.2.1 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 2.2.2 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสนับสนุนในสวนของอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

 2.2.3 สงเสริมใหอาจารยนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.2.4 สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 

 2.2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศในระดับที่สูงข้ึน โดยกําหนดเปน

แผนการศึกษาที่ชัดเจน 

 

หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย5 คน อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ

อาจารยประจําหลักสูตรคือมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง             ผูชวย

ศาสตราจารย และตองมีผลงานวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานวิชาการที่

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปดสอน และทําหนาที่สอนและคนควา วิจัยในสาขาดังกลาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
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เปนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กําหนดในรอบ 5 ป ของการปรับปรุง  
 

 นอกจากน้ี หลักสูตรไดมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก อาจารยประจํา

หลักสูตรไมตํ่ากวารอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานของ

หลักสูตรตลอดหลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุก

รายวิชา จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนครบทุกรายวิชา 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษามีการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา อาจารยใหม

ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ1 ครั้ง จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอประดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 และระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

2. บัณฑิต 
 

 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ1) 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู3) ดานทักษะทางปญญา4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรมีการดําเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยขอมูลจากผูใชบัณฑิตดวยการขอเขาสัมภาษณ หรือ

การสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน

ประกอบการน้ัน ๆ และจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของ

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจํานวนของบัณฑิต (รอยละ) ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 
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3. นักศึกษา 
 

 หลักสูตรมีกระบวนการและข้ันตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษารวมทั้งดําเนินการตามระบบและ

กลไกโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาประจําปการศึกษา

ตามแผนที่วางไว โดยข้ันตอนตางๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษามีการกํากับ ติดตามโดยใหอาจารยที่

ปรึกษาจัดตารางการให คําแนะนําและคําปรึกษาแก นักศึกษาทั้ งในดานวิชาการและการใช ชี วิตใน

สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการตางๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา พรอมทั้งสงเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

4. อาจารย 
 

 หลักสูตรมีการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

โทเปนอยางนอยในสาขาวิชาเคมีหรือสาขาที่สัมพันธกัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง 

โดยการพิจารณากรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาตอ) รวมกับคณะเพื่อใหอาจารยไดศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการและการทําวิจัยโดยสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร

เขารวมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู(KM)ซึ่งจัดโดยคณะ และหลักสูตรรวมกับคณะ

จัดสรรงบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยมีการจัดสรรวิชาสอนตรงกับความ

ชํานาญของอาจารยผูสอนและมีการเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทํารายงาน

ภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3 

มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

 หลักสูตรมีการจัดทําหลักสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จากแหลงฝกประสบการณ

วิชาชีพทางเคมีของนักศึกษาทั้งราชการและเอกชนเพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุงรวมทั้งอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีจะตองเรียนตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากเอกสาร มคอ.1 

พรอมทั้งไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเช่ียวชาญครอบคลุมในศาสตรดานเคมี

จากน้ันจึงย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 
 

 ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดทําหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปดรายวิชาแลว 

อาจารยประจําหลักสูตรตองคํานึงถึงการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอน

ใชวิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรก

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอน  
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 สําหรับการประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในเอกสาร มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดนํ้าหนักขององคประกอบใน

การประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการ

ประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบ

ปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัด

ทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมนิผล

การเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการควบคุมการ

ประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามาวางแผน

จัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมย่ิงข้ึน เชน การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ 

สภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรู ทั้งในดานแสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนให

สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน 

คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ใน

หองเรียนใหพรอมสําหรับใชงานรวมทั้งเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย(wifi)ของมหาวิทยาลัยการจัดหาหนังสอื 

สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร(เคมี)  
 

 6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 

 6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 1) หนังสือ 
   - หนังสือภาษาไทย จํานวน 1,487 รายการ 
   - หนังสือภาษาอังกฤษ        จํานวน 267 รายการ  
 

  2) วารสาร  
   - วารสารภาษาไทย จํานวน 32 รายการ  
   - วารสารภาษาอังกฤษ        จํานวน  7 รายการ 
 

 3) รายการขอมูลหนังสือ/วารสาร และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 กลุมสาขาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 - EMERALD MANAGEMENT E – JOURNAL 

 - ABI/INFORM Complete 

 - Education Resources Information Center (ERIC) 

 - Education Resources Complete 
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 กลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 - ACM Digital Library 

 - Computer & Applied Science Computer 

 - American Chemical Society Journal (ACS) 

 กลุมสหวิชา 

 - H.W.Wilson 

 - Web of  Science 

 - ProQuest Dissertation & Theses 

 - Academic Search Premier 

 - SciVerse  ScienceDirect 

 - SpringerLink – Journal 

 ฐานขอมูลไทยท่ีนาสนใจ 

 - Business Source Premier 

 - MuseGlobal 

 - IOP Science Extra 

 - Business Expert Press 

 - BioOne 

 - Communication & Mass Media Complete 

 - ProQuest Research Library 

 - eBrary 

 ฐานขอมูลเปด 

 - Business Monitor 

 - สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน 

 - ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

 - Wikipedia 

 - Encyclopedia Britan nica Concise 

 - ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงทั่วโลก (IR – Web) 

 - ฐานขอมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 

 - ฐานขอมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 

 - Bioline International 

 - BioMed Central the Open Access Publisher 

 - Chemistry Central 

 - arXir 
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 - AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 

 - AGRIS 

 - NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 

 - The Encyclopedia of Earth , EOE 

 - Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 

 - Directory of  Open Access Journal (DUAS) 

 ฐานขอมูลอ่ืนๆ  

 - IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

 - ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

 - ฐานขอมูลทองถ่ิน 
 

 6.1.2 เครื่องมือวิทยาศาสตร 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ท่ีมีอยู 
หนวยนับ 

1 BALANCE; ANALYTICAL; 0.0001 G 3  เครื่อง 

2 BALANCE; 0.01 G 5  เครื่อง 

3 BOMB CALORIMETER; ADIABATIC 1  เครื่อง 

4 CHROMATOGRAPHY COLUMN; TEACHING 6  อัน 

5 THIN LAYER CHROMATOGRAPHY  2  ตัว 

6 C.O.D. TEST SET 1  เครื่อง 

7 CONDUCTIVITY METER; BENCH TOP 3  เครื่อง 

8 DISSOLVED OXYGEN METER; BENCH TOP 2  เครื่อง 

9 GAS CHROMATOGRAPH; TEACHING 1  เครื่อง 

10 HEATING WATER BATH 4   ตัว 

11 HEATING BLOCK FOR TEST TUBE 2  ตัว 

12 HEATING MANTLES; 1,000 ML  15  ตัว 

13 HEATING MANTLES; 500 ML 2  ตัว 

14 HEATING MANTLES; 250ML 3  ตัว 

15 HOMOGENIZER / MIXER 1  เครื่อง 

16 HOT PLATE 27  ตัว 

17 HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH; TEACHING 2  เครื่อง 

18 MELTING / BOILING POINT APPARATUS 2  ตัว 

19 MOLECULAR MODEL SET 1  ชุด 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ท่ีมีอยู 
หนวยนับ 

20 OVEN ; HOT AIR 4  ตู 

21 pH METER; HANDHELD 4  เครื่อง 

22 SPECTROPHOTOMETER ; VIS; TEACHING 3  เครื่อง 

23 SPECTROPHOTOMETER ; UV-VIS 4 เครื่อง 

24 DRIER 1  เครื่อง 

25 STIRRER; VERTICAL 5  ตัว 

26 MICROPIPETTE SET 2  ชุด 

27 ULTRASONIC CLEANING BATH 4  เครื่อง 

28 VACUUM PUMP 7  ตัว 

29 BALANCE; 0.001 G 1  เครื่อง 

30 B.O.D. INCUBATOR; LOW TEMPERATURE 1  ตู 

31 CENTRIFUGE; SMALL 5  เครื่อง 

32 HOTPLATE WITH MAGNETIC STIRRER 14  ตัว 

33 ROTARY EVAPORATOR 4  เครื่อง 

34 ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER; TEACHING 1  เครื่อง 

35 FURNACE; 1100 °C 2  เครื่อง 

36 BALANCE;ANALYTICAL 0.00001G 1  เครื่อง 

37 pH METER 4  เครื่อง 

38 SPECTROPHOTOMETER; FT-IR 1  เครื่อง 

39 WATER DISTILLATION APPARATUS 1  เครื่อง 

40 WATER SAMPLER 2  ตัว 

41 COMPUTER NOTEBOOK  2  เครื่อง 

42 TURBIDITY METER; LABORATORY 2  เครื่อง 

43 NITROGEN EVAPORATOR 1  ตัว 

44 VOLTAMMETER   1  เครื่อง 

45 TOTAL KJELDAHL NITROGEN 1  เครื่อง 

46 OIL AND GREASE ANALYZER 1  เครื่อง 
 

 

 

  

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพ่ิมเติม 
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  หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชามีการวางแผนและจัดหาครุภัณฑและเครื่องมือตาง ๆ โดยมรีะยะเวลาหรือ

ความถ่ีในการดําเนินการปละ 1 ครั้ง 

 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 

จํานวนท่ี

คาดวา

เพียงพอ 

หนวยนับ 

แผนการจัดหา 

ในปการศึกษา 

1 CONDUCTOMETER 5  เครื่อง 2560 

2 DESICCATORS 5  ตัว 2560 

3 HEATING MANTLES; 500 ML 10  ตัว 2560 

4 WATER PURIFICATION SYSTEM; ULTRAPURE 1  เครื่อง 2560 

5 GAS CHROMATOGRAPH; TEACHING 1  เครื่อง 2560 

6 HOT PLATE AND MAGNETIC STIRRER 10  ตัว 2560 

7 ICE MAKER 1  เครื่อง 2560 

8 WATER DISTILLATION APPARATUS 1 เครื่อง 2560 

9 pH METER 5  เครื่อง 2561 

10 DIGESTOR 1  เครื่อง 2561 

11 COMPUTER; SCANNER & LASER PRINTER 5  เครื่อง 2561 

12 VACUUM PUMP 5  ตัว 2561 

13 ROTARY EVAPORATOR 3  เครื่อง 2561 

14 ELECTROPHORESIS APPARATUS ; TEACHING 1  เครื่อง 2561 

15 WATER SAMPLER 2  ตัว 2561 

16 MELTING / BOILING POINT APPARATUS 2  ตัว 2562 

17 MOLECULAR MODEL SET 5  ชุด 2562 

18 MICROPIPETTE SET 2  ชุด 2562 

19 DO METER 1  เครื่อง 2563 

20 HEATING WATER BATH 2  ตัว 2563 

21 FAT EXTRACTION 1  เครื่อง 2563 

22 ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER 1  เครื่อง 2563 

23 HPLC COLUMN 2  อัน 2563 
 

 

 

 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
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 กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร และอื่น ๆ ดําเนินการโดย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไดมีการจัดทําสถิติการยืมคืนหนังสือ สถิติการใชงานหนังสือ 

ตํารา เอกสารงานวิจัยและสื่อรูปแบบตางๆและมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติการโดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณการทดลอง เครื่องมือ

วิทยาศาสตรชองทางการเรียนรูที่

เพียบพรอมเพื่ อสนับสนุนทั้ ง

การศึกษาในหองเรียนและนอก

หองเรียน และเพื่อการเรียนรูได

ดวยตนเองอยางเพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

1. จั ด ให มี ห อ ง เ รี ย นที่ มี อุ ป ก ร ณ     

การเรียนการสอนพรอมใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มี

อุปกรณ  และเครื่ องมือที่ทันสมัย

เพียงพอสําหรับนักศึกษา ใหนักศึกษา

สามารถฝกปฏิบัติและทําการวิจัยเพื่อ

สรางความพรอมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ 

3. จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  และพื้นที่ที่ นักศึกษา

สามารถศึกษาคนควาหาความรู เพิม่เติม

ได ด ว ยตน เอ ง  ด ว ย จํ า นวนแล ะ

ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดใหมีหองสมุดบริการทั้งหนังสือ 

ตํารา วารสาร และสื่อรูปแบบตาง ๆ 

บริการใหอาจารยและนักศึกษาได

คนควาและใชประกอบการเรียนการ

สอน 
 

1. มีสมุดบันทึกการใชงาน

ประจําเครื่องมือ 

2. สถิติของจํานวน และสถิติ

การใช งานหนังสื อ ตํ ารา 

เอกสาร งานวิจัยและสื่ อ

รูปแบบตาง ๆ  

3. ผลการสํารวจความพึง

พอใจของนักศึกษาตอการ

ใหบริการทรัพยากรเพื่อการ

เรียนรูและการปฏิบัติการ 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  
 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงช้ีการดําเนินการ ดังน้ี 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน  
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอย

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
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เกณฑประเมิน 

 หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี

ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ีที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายและมีจํานวนตัวบงช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุ

เปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับ และตัวบงช้ีรวมในแตละป 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของหลักสตูร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 

 การเรียนการสอนเปนลักษณะที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแตละวิชา

โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะหและเนนใหเกิดการนําไปประยุกตในการ

ทํางานกระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตาง 

ๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายตอการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหนักศึกษาไดทําการ

ทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญและทักษะในสาขาวิชาที่

เรียน 

 ในกระบวนการเรียนการสอนไดมีการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะความสามารถในการคนควาดวย

ตนเองทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ วิเคราะห

และแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมานําเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย นําเสนอ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนตาง ๆ เหลาน้ี จะทําใหนักศึกษาเกิดทักษะ

การเรียนรูในการทดลองวิจัย และการแกปญหา มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและ

อภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศนอกจากน้ีมี

การสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมใน

ตนเองและวิชาชีพ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  

 ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอน โดยใชแบบสอบถามผานทางเว็บไซตของสาํนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (http://regis.skru.ac.th)ซึ่งมีเกณฑการประเมิน3 ดาน 

ไดแก เกณฑการประเมินตนเองของนักศึกษา เกณฑการประเมินของอาจารยผูสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอน พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและหลักสูตรรายงานผลการประเมินแกอาจารยผูสอนและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 

 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา  
 

 ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยการติดตามหรือสอบถามนักศึกษาเปนรายบุคคล และสอบถาม

ขอมูลจากสถานประกอบการ นอกจากน้ี หลักสูตรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะสําเร็จ

การศึกษาตอคุณภาพของหลักสูตร สําหรับศิษยเกาน้ันจะประเมินโดยใชแบบสอบถามและดําเนินการในโอกาส

ที่เหมาะสม 
 

 2.2 ประเมินจากนายจางหรอืสถานประกอบการ และ/หรือผูเก่ียวของอ่ืน ๆ 
 

  ดําเนินการโดยสัมภาษณจากนายจาง หรือสงแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไปยัง

สถานประกอบการ  
 

 2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา  
 

 ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือพิจารณาขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 

 ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรที่กําหนดไวในหมวดที่7 ขอ 7โดยคณะกรรมการประเมิน

อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คนทั้งน้ีเปนไปตามระบบการประเมินผล

การจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
 

 4.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนํารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) และ

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งดําเนินการประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะหพรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขใน

จุดที่มีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันอาจารย

ศิษยเกาและผูใชบัณฑิตมาทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวกก 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวกข 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 

 

ตารางเปรียบเทียบ หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2555 และ  

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
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การปรับปรงุแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติสาขาวิชาเคมี 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559 

 

 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 

2559 สามารถสรุปการปรับปรุงไดดังน้ี 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

สาระสําคัญ / 

เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

1. ช่ือหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 

1. ช่ือหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559  

ปรับปรุง 

ปพ.ศ. 2559 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เคมี)  

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor ofScience  

    (Chemistry)  

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Chemistry) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เคมี)  

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor ofScience  

    (Chemistry)  

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Chemistry) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 

 เนนคุณธรรม นําเคมีกาวหนา พัฒนาทองถิ่น 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม มีความรูและ

ทักษะปฏิบัติทางเคมี สามารถนําองคความรูไป

ประยุกตใช พัฒนา และแกปญหาใหกับชุมชนได

อยางยั่งยืน 

เปล่ียนแปลงเพื่อให

ส อ ด ค ล อ ง กั บ

คุณลักษณะบัณฑิตที่

พึ ง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

หลักสูตร 
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

 1) มีความรูและประสบการณการเรียนรู 

สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและ

ริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ

ในสาขาวิชาเคมี ในการแกปญหาการทํางานได 

 3) มีทักษะความสามารถดานการส่ือสาร การ

วิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม 

 4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีภาวะผูนํา มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมี

จิตสาธารณะ 

 2) เพื่ อ ผ ลิ ต บัณฑิ ตที่ มี คว ามรู ทั้ ง ทา ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนํา

ความรูไปประยุกตใช พัฒนาและแกปญหาใหกับ

ชุมชนได 

 3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดเปนระบบ

วิเคราะหและแกปญหาตางๆ ได โดยใชส่ือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการแกปญหาทาง

เป ล่ียนแปลง เพื่ อ

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี

คุณสมบัติสอดคลอง

กั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

ของหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

สาระสําคัญ / 

เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

วิชาชีพ และมีทักษะความพรอมดานสังคมใน

การทํางานและการใชชีวิตในอนาคต 

 5) มีคุณภาพชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

วิทยาศาสตรอยางเปนระบบ 

 4) เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณภาพชีวิต และอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. อาจารยผูรับผิดชอบ 

นางสาวจิรภา คงเขียว อาจารย 

นางเชาวนีพร ชีพประสพ ผูชวยศาสตราจารย 

นางจารุวรรณ สุจริต ผูชวยศาสตราจารย 

นายเมสันต สังขมณี อาจารย 

นายชนรรค พงศอาทิตย อาจารย  

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

นางทวีสิน นาวารัตน ผูชวยศาสตราจารย 

นางวิภาพรรณ คงเย็น ผูชวยศาสตราจารย 

นางเชาวนีพร ชีพประสพ ผูชวยศาสตราจารย 

นายชนรรค พงศอาทิตย อาจารย 

นางสาวนรารัตน ทองศรีนุน อาจารย 

เปล่ียนแปลงรายชื่อ

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

6. ระบบการจัดการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

6. ระบบการจัดการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

คงเดิม 

7. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

7. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

ปรับจํานวนหนวยกิต 

8. โครงสรางหลักสูตร 

 8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

  ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

  - บังคับ  6 หนวยกิต

  -เลือก  

  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  

  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

  - บังคับ  3 หนวยกิต 

  -เลือก  

  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  

  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

  -บังคับ  3 หนวยกิต 

  -เลือก  

  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 

 

8. โครงสรางหลักสูตร 

 8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

  ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

  - บังคับ  9 หนวยกิต 

  -เลือก  

  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 

 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

  -บังคับ  3 หนวยกิต 

  -เลือก  

  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

ป รั บ โ ค ร ง ส ร า ง

หลักสูตรและรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

สาระสําคัญ / 

เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 

  และเทคโนโลยี 

  ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

  -บังคับ   6 หนวยกิต 

  -เลือก   

  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

 8.2  หมวดวิชาเฉพาะ    97   หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเน้ือหา 83 หนวยกิต 

  -วิชาแกน 25 หนวยกิต 

  -วิชาเน้ือหาบังคับ 46 หนวยกิต 

  -วิชาเน้ือหาเลือก 12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 

     6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

     8 หนวยกิต 

 8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 

   6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 

  และเทคโนโลยี 

  ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

  -บังคับ   3 หนวยกิต 

  -เลือก   

  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 8.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 

95หนวยกิต 

1) กลุมวิชาแกน  25  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเฉพาะดาน       ไมนอยกวา 

 70 หนวยกิต 

  -วิชาเฉพาะดานบังคับ 56 หนวยกิต 

  -วิชาเฉพาะดานเลือกไมนอยกวา  

6  หนวยกิต 

  -วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

   8  หนวยกิต 

 8.3  หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 

   6 หนวยกิต 

 

1. สาระในการปรับปรุงแกไข 
 

 1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 มีสาระการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน ดังตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

1500301 ภาษาไทยเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Thai for Communication 

 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช

ภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การอานและ

ก า ร เ ขี ย น  ใ ห ส า ม า ร ถ ใ ช ส่ื อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Thai for Communication 

 พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยใน

ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาส่ือสาร

ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมต ามบริ บททาง สั งคม  และ

วัฒนธรรมไทย 

 Study and practice skills  

in listening, speaking, reading 

andwriting, in Thai for the daily life 

communication appropriately in 

various Thai contexts. 
 

เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร 1   

 Englishfor  

 Communication 1 

 การฝกทักษะดานการฟงการพูด 

การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

ติ ด ต อ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ต า ง ๆ  เ พื่ อ ส่ื อ

ความหมายในชีวิตประจําวัน 

 

GEL0201 ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 ในโลกปจจุบนั  

 English for  

 Today’s World 

 พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษ

เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชใน

การศึกษาและการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

 Develop learners in using 

English as a medium to access and 

retrieve information for education 

and daily life applications. 

 

 

 

 

 
 

เป ล่ียนรหัส วิชา  ปรับชื่ อ

ร าย วิ ช าภ า ษา ไทย แล ะ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ป รั บ

คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร 2  

 English for  

 Communication 2  

 การฝกทักษะและกลวิธีการอาน

รวมทั้งการเขียนขอความส้ัน ๆ เพื่อการ

ส่ือสารและฝกทักษะดานการฟง การพูด

เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

 การทํางาน 

 English at Work 

 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษใน

บริบทของการทํ างาน และสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน 

สัมภาษณงาน และบริบทอ่ืนๆของการ

ทํางาน 

 Practice English skills in 

work-related contexts. Make use of 

English for job seeking, job applying, 

job interviewing, and other work-

related contexts. 
 

เป ล่ียนรหัส วิชา  ปรับชื่ อ

ร าย วิ ช าภ า ษา ไทย แล ะ

ภาษาอั ง กฤษ  และปรั บ

คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500310  ภาษาจีนเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Chinese for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟงการพูด 

การอาน และการเขียนภาษาจีน โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Chinese for  

 Communication  

 เ รี ย น รู ร ะ บ บ สั ท อั ก ษ ร จี น  

วิธีการเขียนอักษรจีนฝกทักษะฟง พูด อาน 

เขียนภาษาจีนในชี วิตประจําวัน เรียนรู

การศึกษาคนควาภาษาจีนดวยตนเองผาน

เทคโนโลยีสมัยใหม พรอมทั้งเรียนรูและเขา

ใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 

 Study and practice basic 

structure of Mandarin Chinese with 

an emphasis on developing listening, 

speaking, reading and writing skills 

with application to a number of 

familiar everyday topics. Enhance 

learner autonomy through technology. 

Learn about culture and develop 

inter cultural awareness. 

 

 

 
 

เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

1500311  ภาษาญี่ปุนเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Japanese for  

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาญ่ีปุน โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร 

 Japanese for  

 Communication 

 ฝกทักษะการใชภาษาญ่ีปุน โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน และเสริมสรางความเขาใจ

ดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและ

ญ่ีปุน 

 Study and practice skills in 

Japanese, focusing on listening and 

speaking for daily communication 

and  promoting the understanding of 

Thai and Japanese cultures. 
 

เปล่ียนรหัสวิชา และปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500313 ภาษามาเลยเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร 

 Malay for  

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษามาเลย โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน 

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Malay for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด

การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการฟง

และการพูดสําหรับการส่ือสารสอดแทรก

บริบททางดานวัฒนธรรมเพื่อการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 Study and practice skills  

in listening, speaking, reading and 

writing in Malay, focusing on listening 

and speaking for daily 

communication and  promoting  

the understanding of Thai and Malay 

cultures. 

 

 

 

 

 
 

เปล่ียนรหัสวิชา  และปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Korea for Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Korean for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟงการพูด 

การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

 Study and practice skills  

in listening, speaking, reading and 

writing in Korean, focusing on 

listening and speaking for daily life. 
 

เปล่ียนรหัสวิชา  และเพิ่ม

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า

ภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพมาเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Burmese for  

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาพมา โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน 

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อ 3(3-0-6) 

 การส่ือสาร  

 Burmese for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาพมา  โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน 

 Study and practice skills  

in listening, speaking, reading and 

writing in Burmese, focusing on 

listening and speaking for daily life. 
 

เปล่ียนรหัสวิชา  และเพิ่ม

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า

ภาษาอังกฤษ 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) 

 เพื่อการส่ือสาร  

 Indonesian for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการ

ฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร สอดแทรก

บริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อ

การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า น้ี เ พื่ อ ใ ห

นักศึกษามีความรู ความเขาใจ 

วัฒนธรรมและภาษาในกลุม

อาเซียน 
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การเปลี่ยนแปลง 

 Study and practice Skills in 

listening, speaking, reading and 

writing in Indonesian, focusing on 

listening and speaking for daily 

communication and promoting the 

understanding of Thai and 

Indonesian cultures.  
 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 

1500305 สารสนเทศเพื่อ 3(3-0-6) 

 การศึกษาคนควา  

 Information for Study  

 Skills and Research 

 ความหมายความสําคัญของ

สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษา

คนควาภายในมหา วิทยา ลัยและแหล ง

สารสนเทศ อ่ืน ๆ วิ ธีการแสวงหาและ

รวบรวมสารสนเทศมาเพื่อใชศึกษาคนควา

ดวยตนเองและวิธีการนําเสนอผลการศึกษา

คนคว าตามรูปแบบและขั้นตอนที่ เป น

มาตรฐาน  

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อ 3(3-0-6) 

 การเรียนรู  

 Information for Learning 

 ความหมาย ความสําคัญ และ

ความตองการสารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธการ

สืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสการประเมิน

สารสนเทศ การอางอิงและบรรณานุกรม 

การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ โดย

ตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  

 Meaning and significance 

of information, information sources, 

information resources, 

electronicinformation searching 

strategy, information evaluation, 

information ethics, citation and 

bibliography, information 

presentation in various forms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป ล่ียนรหั ส วิชา  ชื่ อ วิชา 

ก ลุ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

มนุษยศาสตรเปนกลุมวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

และมีการปรับคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)

 Philosophy and Religions 

 ค ว า ม ห ม า ย อ ง ค ป ร ะ ก อ บ 

ประเภท การวิเคราะหปญหาของปรัชญา

และศาสนาสาขาของปรัชญาให เห็นถึง

ความสัมพันธและความแตกตางระหวาง

ปรัชญาและศาสนา เขาใจคุณคาที่แทจริง

ของปรัชญาและศาสนา เรียนรูและเขาใจ

แนวคิดของปรัชญาและหลักคําสอนของ

ศาสนาตางๆ  สามารถนําหลักธรรมคําสอน

ของศาสนาดังกลาวมาใชพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อใหเกิด

สันติภาพและสันติสุขในสังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)

 Philosophy and Religions

 คว ามหมาย  อ งคป ร ะกอบ 

การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา 

สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความ

แตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา คุณคาที่

แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอน

ของศาสนาตางๆ นําหลักธรรมมาพัฒนา

คุณภาพชี วิตในระดับบุคคล ครอบครัว 

สังคม เพื่อใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

 Analytical elements of 

philosophy and religions, the 

relations between philosophy and 

religions, the real value of 

philosophy and religions, teachings 

and philosophical concepts of 

different  school of philosophy and 

religions for peace of life and 

peaceful societies. 
 

เปล่ียนรหัสวิชา กลุม วิชา

จากกลุมวิชามนุษยศาสตร

เปนกลุมวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร และมีการ

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหได

ใจความ กระชับมากยิ่งขึ้น 

2000302 สุนทรียภาพ 3(3-0-6) 

 ของชีวิต   

 Aesthetic of Life 

 ศ า ส ต ร ท า ง ค ว า ม ง า ม 

ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ข อ แ ต ก ต า ง ข อ ง

สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร

เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของ

การรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการ

เห็น ศาสตรทางการไดยิน และศาสตร

ทางการเคล่ือนไหวสูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี 

และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรู

เชิงคุณคา ระดับการรําลึก ความคุนเคย 

และ ความซาบซ้ึง  

 

 

 
 

GEH0403 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

 Human and Aesthetics 

 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน 

องคป ระกอบทางศิ ลปะ  ด นตรี  แ ละ

ศิ ลปะก าร แสด ง  กา ร ป ร ะยุ ก ต ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวัน 

 Concept and theory ofbeauty, 

aesthetic elements in painting, music 

and performing arts, beauty in daily life. 

 

ไดนําวิชาสุนทรียภาพของ

ชี วิ ต แ ล ะ วิ ช า ศิ ล ป ะ ใ น

ชีวิตประจําวันมาบูรณาการ

ใหม  แลวเปล่ียนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา กลุมวิชาจากกลุม

วิชามนุษยศาสตร เปนกลุม

วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร   และมีการ

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

2000306 ศิลปะในชีวิต 3(3-0-6) 

 ประจําวัน   

 Art in Daily Life 

 ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม  

องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ

โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะ 

และการออกแบบมาใชกับการแตงกาย 

อาหาร การตกแตงบานเรือน การส่ือสาร 

และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 

รายวิชาที่ยกเลิก 

2500301 พฤติกรรมมนุษย 3(3-0-6) 

 กับการพัฒนาตน  

 Human Behavior and Self  

 Development 

 ความหมาย  แนวทาง  และ

วิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุปจจัยแหง

พฤติกรรม การเขาใจตนเอง และเขาใจผูอ่ืน 

ตลอดจนการพัฒนาตนใหมีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน  และ

การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 

 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย 3(3-0-6) 

 และการพัฒนาตน   

 Human Behavior and  

 Self-Development 

 การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการ

เขาใจตนเองและผู อ่ืน การพัฒนาตนดาน

รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยใน

ตน เอง  มีค วามร ับ ผิด ชอบต อส ังค ม มี

ทักษะชีวิต สํานึกในความเปนพลเมืองไทย 

สรางสัมพันธที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม 

เพื่อการอยู ร วมกัน การทํางานอย าง มี

ประสิทธิภาพและมีความสุข 

 The study of human behaviors, 

self-realization and self-development, 

physical,mental,emotionalandsocial 

Self-discipline, self and social 

responsibility with public mind, 

life-skills, awareness of Thainess,  

good relation in multicultural societies 

in order to work together efficiently 

and happily. 

 

 

 

 

 

เป ล่ียนรหั ส วิชา  ชื่ อ วิชา 

ก ลุ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

มนุษยศาสตรเปนกลุมวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

และมีการปรับคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

2500309 เรียนรูคุณธรรม 3(3-0-6) 

 นําชีวิตพอเพียง  

 Moral Principles Leading  

 to SelfSufficiency 

 ความหมายและคุณคาของชีวิต 

หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ 

กา ร ส ร า งศ รั ท ธ าและปญญา การ นํ า

หลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา 

และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรม 3(3-0-6) 

 นําชีวิต พอเพียง 

 Moral Principles Leading  

 to Self Sufficiency 

 ความหมายและคุณคาของชีวิต

หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ 

กา ร ส ร า งศ รั ท ธ าและปญญา การ นํ า

หลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา 

และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Meaning of life, religious 

teachings for the wellness of life, 

mindedness and concentration,application 

of Self-Sufficiency principles in life. 
 

เปล่ียนรหัสวิชา และกลุม

วิชาจากกลุมวิชามนุษยศาสตร

เปนกลุมวิชามนุษยศาสตร

แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร แ ล ะ

เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 

2500302 วิถีไทย 3(3-0-6) 

 Thai Living 

 ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและ

การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรม

และประเพณีไทย สภาพปญหาสังคมและ

แนวทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบ

วิถีไทย โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริภูมิ

ปญญาชาวบานและทองถิ่น การดําเนินชีวิต

แบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

 

GEH0405 มนุษยกับ 3(3-0-6) 

 การเปล่ียนแปลง  

 Man and Changing World 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับโลกและมนุษย 

โลกทัศนในการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

โลก เนนความเปนไทยและการเปล่ียนแปลง

ในสังคมไทย  แนวคิดและกิจกรรม จิต

สาธารณะ การดํ าเ นินชี วิตบนพื้ นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 General knowledge about 

human and the world he lives in, 

visions for the changing world 

emphasizing Thainess, ways of 

thinking and public minded activities 

based on the sufficiency economy 

philosophy. 

 

 

 
 

 

ไดนําวิชาวิถีไทย วิชาวิถีโลก 

วิชามนุษยกับส่ิงแวดลอม  

และวิชามนุษยกับสังคมมา

บูรณการ แลวเปล่ียนรหัส

วิชา ชื่อวิชา กลุมวิชาจาก

กลุมวิชาสังคมศาสตรเปน

กลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และมีการปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

2500303 วิถีโลก  3(3-0-6) 

 Global Living 

 ความเปนมาของมนุษยชาติกับ

การสรางสรรคอารยธรรม วิวัฒนาการทาง

สังคม เศรษฐกิจการเมืองการปกครองของ

สังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและ

การแกปญหาของสังคมโลก แนวโนมการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมโลกการปรับตัวของ

ไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณตางๆที่

เ กิดขึ้น ในโลกปจจุบัน  เพื่อ เปนความรู

พื้นฐานในการดํารงชีวิตที่สมบูรณในสังคม

แหงปญญาและขอมูลขาวสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

2500304 มนุษยกับ 3(3-0-6) 

 ส่ิงแวดลอม  

 Man and Environment 

 ความหมาย ความสําคัญของ

ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  ค ว า ม รู ทั่ ว ไ ป เ ก่ี ย ว กั บ

ส่ิงแวดลอม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช

ทรัพยากรธรรมชาติผลการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ

มลพิษตาง ๆ  ความสัมพันธระหวางมนุษย

กับส่ิงแวดลอม   ปญหาส่ิงแวดลอมและ

ผลกระทบตอชี วิตมนุษย แนวทางการ

แกปญหา และการมีสวนรวมในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมการสงเสริมบํารุงรักษา ตลอดจน

สรางแนวคิดและจิตสํานึกเพื่อการพัฒนา

แบบยั่งยืน 

 

 

 

 

 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปลี่ยนแปลง 

2500305มนุษยกับสังคม3(3-0-6) 

 Man and Society 

 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย 

องคประกอบโครงสรางและกระบวนการ

ทางสังคม การเปล่ียนแปลงของสังคมมนุษย

ในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ 

ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเ มืองและการปกครอง แนว

ทางการดําเนินชีวิตที่ เหมาะสมในสังคม

ปจจุบัน 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)

 Sufficient Economy 

 ความหมายความเปนมาของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจ

พ อ เ พี ย ง ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ใ น

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดช การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ

การประกอบสัมมาอาชีพ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

2500307 สันติศึกษา 3(3-0-6)

 Peace Studies 

 ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน

เ ก่ียว กับ สันติภาพและสันติภาพศึกษา 

ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงใน

ระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวาง

ประเทศ และการจัดการความขัดแยงโดย

สันติวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปลี่ยนแปลง 

2500308 การศึกษาเพื่อ 3(3-0-6) 

 พัฒนาทองถิ่น   

 Local Development  

 Studies 

 ความหมาย ความสําคัญ ความ

เชื่อมโยง และความสัมพันธของทองถิ่น การ

วิเคราะห เหตุปจจัยและผลกระทบของ

เหตุการณ สถานการณ ปญหาในทองถิ่น 

และแนวทางในการแกไขปองกันปญหา 

พัฒนาเหตุการณใหเกิดคุณประโยชนตอ

ตนเอง ผูอ่ืนและสังคมการประยุกตความรู

เพื่อเสนอแนวทางการแกปญหากรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบ 3(3-0-6) 

 สงขลา   

 Songkhla Lake Basin  

 Living 

 ประวัติความเปนมา ลักษณะ

ทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ  

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต กรณีศึกษาโครงการ

พระราชดําริ รวมทั้งสรางจิตสาธารณะ  

สง เสริมคุณธรรมจริ ยธรรมและหน าที่

พลเมือง 

 History, physical characteristics, 

ecology, society, economy, cultures, 

andways of life of Songkhla lake. A case 

study of Royal Project. Educate students to 

havepublic mind, virtues, ethics, and civic 

duties. 

นํารายวิชาการศึกษาเพื่อ

พัฒนาทองถิ่นมาบูรณาการ

ใหม เพื่อใหนักศึกษามีความ

เขาใจ และเรียนรูพื้นที่ของ

ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา และ

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

หนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี

ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ เ ข า ใ จ

ประชาธิปไตยอยางแทจริง 

2500310  กฎหมายในชีวิต 3(3-0-6) 

 ประจําวัน  

 Law in Daily Life 

 ความหมายและลักษณะของ

กฎหมาย ความ สําคัญของกฎหมายตอ

บุคคลและสังคมประเภทและที่มาของ

กฎหมาย หลักทั่วไปอ่ืน ๆ ของกฎหมาย

หลักกฎหมายที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 เพื่อคุณภาพชีวิต  

 Fundamental Law for  

 Quality of Life  

 วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิ

มนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา

กฎหมายที่เ ก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ดานการปองกันการทุจริต  

 Evolution of the Law, 

human rights, constitutional Law and 

fundamental rights, emphasizing, on 

Laws related to student Life,and 

educate students to have virtue, 

morality, and corruption prevention. 

 

 

 
 

เป ล่ียนรหั ส วิชา  ชื่ อ วิชา 

ก ลุ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

สังคมศาสตรเปนกลุมวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

และมีการปรับคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

2500311 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 

 ASEAN  Studies 

 ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป น ม า  ค ว า ม

หลากหลายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และ วัฒ นธ ร ร มข อง ป ร ะ เ ทศ สม าชิ ก

ประชาคมอาเซียน พัฒนาการการรวมตัว

ของประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร ความ

รวมมือของประเทศสมาชิกและเขตการคา

เสรี อา เ ซียน อาเ ซียนในปจ จุบัน และ

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม

อาเซียน ผลกระทบ ความพรอมและการ

ปรับตัวของสังคมไทยในประชาคมอาเซียน 

 

GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 ASEAN Ways 

 พัฒนาการความรวม มือของ

ประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท

ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน

ทามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

 Development of ASEAN 

Community, its status and role in  

the current world in politic, 

economic, social and cultural 

dimensions, self-adjustment of 

Thailand in ASEAN context and 

sustainable development. 

 
 

เป ล่ียนรหั ส วิชา  ชื่ อ วิชา 

ก ลุ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

สังคมศาสตรเปนกลุมวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

และมีการปรับคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1000308 กีฬาและการออก 3(2-2-5) 

 กําลังกายเพื่อสุขภาพ    

 Sports and Exercise for  

 Health 

 หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬา

และการออกกําลังกาย ความรู เ ก่ียวกับ

กิจกรรมทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกายที่เก่ียวกับสุขภาพและการทดสอบ

ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต

วิทยาศาสตรการกีฬาในการเลนกีฬาและ

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่

เปนพื้นฐานในการเลนกีฬาและการออก

กําลังกายตามวิถีไทยและสากล 

 

 

 

3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

GES0702 การดูแลสุขภาพ 3(2-2-5) 

 แบบบูรณาการ  

 Integrated Health Care  

 ความหมายและองคประกอบ

ของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

ดานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ

ความเครียด เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตลอดจนการแกไขความเชื่อที่ผิดทางดาน

สุขภาพ  

 Definition and composition 

of wellness, integrated health care 

exercises and stress management, 

improvement of the quality of life 

and right views of wellness. 
 

นํารายวิชากีฬาและการออก

กําลั งกาย เพื่อ สุขภาพมา

บูรณาการ แลวเปล่ียนรหัส

วิชา ชื่อวิชา และคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหนักศึกษามี

ความรู ความเขาใจในเรื่อง

การดูแลสุขภาพเพื่อให มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
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การเปลี่ยนแปลง 

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อ 3(3-0-6) 

 คุณภาพชีวิต  

 Science for Quality  

 of Life   

 ความหมายของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร 

กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร  

ความหมายขององคประกอบของคุณภาพ

ชีวิต สุขภาพซ่ึงเปนองคประกอบรากฐาน

ของคุณภาพชีวิตผลกระทบของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีตอคุณภาพชีวิตของบุคคล

และชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000306 การคิดและ 3(2-2-5) 

 การตัดสินใจ  

 Thinking and Decision  

 Making 

 กร ะบวนการคิ ดของมนุษย 

เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การวิเคราะห

ขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการให

เหตุผล กระบวนการตัดสินใจและการใช

คณิตศาสตร เพื่อการแกปญหาและการ

ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 

GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5) 

 ThinkingAnalysis 

 กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตร

เพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

 Thinkingprocess,waysofthin

king, Mathematics decision making, 

information technology for data 

analysis and presentation. 
 

เป ล่ียนรหั ส วิชา  ชื่ อ วิชา 

แ ละ คํ า อ ธิบ าย ร าย วิ ช า

เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความ

เข าใจ แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า

เทคโนโลยีมาใชในวิเคราะห

ขอมูลได 

4000307  เทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 สารสนเทศเพื่อชีวิต  

 Information Technology  

 for Life 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอ

ชีวิตและสังคมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณคอมพิวเตอรการประมวลผลขอมูล

การจัดการและการใชงานขอมูลการใช

โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกตการ

สืบ คนขอมูล กา ร แสวงห าค วามรู  การ

ส่ื อ ส า ร ข อ มู ล บ น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

 Life and Technology 

 เทคโนโลยี ในชี วิตประจําวัน 

ผลกระทบจากเทคโนโลยี  ความม่ันคง 

จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 

 Technology in daily life, 

technology effects, security, 

ethics and computer laws. 

เป ล่ียนรหั ส วิชา  ชื่ อ วิชา 

แ ละ คํ า อ ธิบ าย ร าย วิ ช า

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความ

เข า ใจและรู เ ท าทั นการ

เปล่ียนแปลงในยุคปจจุบันและ

การใชสารสนเทศตามกฎหมาย

และจริยธรรม 
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การเปลี่ยนแปลง 

แหลงขอมูลอ่ืนๆการเคารพกฎหมายและ

สิทธิทางปญญา 
 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6) 

 Life and Energy 

 ความสัมพันธระหวางพลังงาน

กับการดํารงชีวิต ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน รูปแบบของพลังงานและการ

เปล่ียนรูปพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอ

ชีวิตและส่ิงแวดลอม พลังงานทดแทนการ

อนุรักษพลังงาน 

 

 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000311 อนามัยการ 3(3-0-6) 

 เจริญพันธุ  

 Reproductive Health 

 ความหมาย ความเปนมา และ

ขอ บข า ย ขอ งอ นา มั ย กา ร เ จ ริ ญพั น ธุ  

สถานการณและแนวโนมดานอนามัย

การเจริญพันธุ การเลือกคูครอง การเตรียม

แตง งาน การแตง งาน การสรางเสร ิม

สุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว 

การเตรียมตัวเปนพอ-แม การดูแลสุขภาพ

แม ตลอดการตั้งครรภคลอดหลังคลอด และ

การดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปลี่ยนแปลง 

4000312 อาหารและโภชนา 3(3-0-6) 

 การเบื้องตน  

 Introduction to Food and  

 Nutrition 

 ความหมาย ความสําคัญของ

อาหารและโภชนาการตอสุขภาพ อาหาร

หลัก 5 หมู สารอาหาร ขอปฏิบัติการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ภาวะ

โภชนาการ ความตองการพลังงานและ

สารอาหารของรางกาย การเลือกซ้ืออาหาร 

หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค 

 

 

GES0701 อาหารและ 3(3-0-6) 

 โภชนาการเบื้องตน  

 Introduction to Food  

 and Nutrition 

 อาหารและโภชนาการความ

ตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย 

ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพที่ดี สภาวะอาหารและโภชนาการใน

ปจจุบัน 

 Food and nutrition, 

nutrient requirements, nutritional 

status, food consumption for 

wellness, situation of food and 

nutrition. 
 

เปล่ียนรหัสวิชา และมีการ

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000313 วิทยาศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6)

 Local Science 

 บริบทของแหลงเรียนรูในทองถิ่น

ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ปฏิบัติการสํารวจทั่วไป 

คนหาองคความรูหรือสาระการเรียนรูตาง  ๆ

แบบมีสวนรวม นําขอมูลที่ไดมาวางแผนการ

ดําเนินงาน ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล 

วิเคราะหและสรุปผล สามารถนําผลที่ไดมาสราง

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น  
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000314 วิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

 ระบบโลก  

 Earth System Science 

 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบใน

สภ าพธร รมชาติ  คว าม เชื่ อม โย งของ

องคป ระกอบที่ สํา คัญของโ ลก ไดแ ก  

ดานธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร 

สมุทรศาสตร รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษส่ิงแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปลี่ยนแปลง 

4000315 สารเคมีและยา 3(3-0-6) 

 ในชีวิตประจําวัน 

 Chemical and Drugs in  

 Daily Life 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสารเคมี

และยา รวมถึงเครื่องสําอาง และยาจาก

สมุนไพรที่ใชในชีวิตประจําวัน ที่เก่ียวของ

กับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการ

จัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ

และส่ิงแวดลอม 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000316 ส่ิงแวดลอมใน 3(3-0-6) 

 ชีวิตประจําวัน  

 Environment in Daily Life 

 ความรู เ ก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่

เก่ียวของในชีวิตประจําวัน ดานนํ้า อากาศ 

เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย พลังงาน 

การอนุรักษ และเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม 

ที่เก่ียวของกับชีวิต การปองกันผลกระทบ 

และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

GES0502 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)

 Life and Environment 

 ความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและ

มลพิษส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันรวมถึง

การอนุรักษและเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม

เพื่อการปองกันและควบคุมมลพิษความสัมพันธ

ระหวางพลังงานกับการดํารงชี วิตหลักการ

อนุรักษพลังงานการศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้ง

ระบบในสภาพธรรมชาติการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติเพื่อนําไปสูแนวทางการวิเคราะห

สังเคราะหเชื่อมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิต

จริง  

 Knowledge of environment 

in daily life,environmental preservation 

and technologies for the prevention 

and control of pollution, relations 

between energy and life, principle of 

energy conservation, Earth and Nature 

System, environmental changes and 

natural disasters, environmental solutions 

in real life. 

 

 

 
 

เป ล่ียนรหั ส วิชา  ชื่ อ วิชา 

และมีการปรับคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Plant for Life 

 ความสําคัญและคุณคาของพืช

พรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ

ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืชพรรณ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีการอนุรักษและการพัฒนา

พืชพรรณ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000318 เกษตรเพื่อ 3(3-0-6) 

 คุณภาพชีวิต  

 Agriculture for Quality of  

 Life 

 ความสําคัญของการเกษตรใน

ชีวิตประจําวัน การใชความรูทางการเกษตร 

ทั้งการปลูก เล้ียงสัตว ประมง และการแปรรูป

เพื่อผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพ

เสริม และเพื่อนันทนาการ มีความเขาใจในการ

เลือกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรที่

ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Agriculture for Life 

 การเกษตรในชี วิตประจําวัน 

เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 

และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 

 Agriculture in daily life, 

agriculture for recreation, safe agriculture, 

revolution in agricultural technology. 

 

เป ล่ียนรหั ส วิชา  ชื่ อ วิชา 

และมีการปรับคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

4000319 สุขภาพจิตใน 3(3-0-6) 

 ชีวิตประจําวัน  

 Mental Health in  

 Daily Life 

 ความหมายและความสําคัญของ

สุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกัน

แกไขการวิเคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับ

วัย และสถานการณ  ผลของสุขภาพจิตตอ

สุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติและการปองกัน

แกไขการสงเสริมสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปลี่ยนแปลง 

 GES0801 งานชางในชีวิต 3(2-2-5) 

 ประจําวัน  

 Jobs on a Daily Basis 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช

เครื่องมือชางพื้นฐานการบํารุงรักษาอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน

ระบบสุขภัณฑ ระบบแสงสวาง การตอวัสดุ 

และการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช 

 Study and practice on the 

use of basic hand tools, the 

maintenance of electrical equipments 

in the home and office, the sanitary 

system, the lighting system, the 

materials linkage, and the value-

added materials. 
 

เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า น้ี เ พื่ อ ใ ห

นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม เ ข า ใ จ

เก่ียวกับเครื่องมือชางและ

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสม 

 

 1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 97 หนวยกิต โดยแบงเปนกลุมวิชาเน้ือหากลุมวิชาวิทยาการจัดการและกลุมวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพกลุมวิชาเน้ือหา ประกอบดวย วิชาแกน 25 หนวยกิต วิชาเน้ือหาบังคับ 46 หนวยกิต และ

วิชาเน้ือหาเลือก 12 หนวยกิต กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6หนวยกิต และกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  8 

หนวยกิต 

 สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559ในหมวดวิชาเฉพาะมี

การจัดกลุมวิชาเน้ือหาใหม โดยมีรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรดังน้ี 
 

 หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต 

 1.2.1 กลุมวิชาแกน 25  หนวยกิต 

 1.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 70  หนวยกิต 

  1) วิชาเฉพาะดานบังคับ 56  หนวยกิต 

  2) วิชาเฉพาะดานเลือก  6  หนวยกิต 

  3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  8  หนวยกิต 
   

 และมีรายละเอียดในการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ ดังตอไปน้ี 
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 (1) กลุมวิชาแกน  
 

 วิชาแกนไดมีการยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชาไดแก ฟสิกส 1 และปฏิบัติการฟสิกส 1 

เปลี่ยนเปนรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน และปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน ตามลําดับ เปลี่ยนรหัสวิชาปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาและเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษไดแกเคมี 1 ปฏิบัติการเคมี 1 เคมี 2 ปฏิบัติการเคมี 2 ชีววิทยา

พื้นฐาน ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน แคลคูลัส 1 แคลคูลัส 2 และหลักสถิติ เพื่อสรางระบบใหม สะดวกตอการจัด

แผนการเรียนดังตารางเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 
 

  กําหนดใหเรียนกลุมวิชาเฉพาะดาน จํานวน 70 หนวยกิต แบงเปนวิชาเฉพาะดานบังคับ

วิชาเฉพาะดานเลือก และวิชาฝกประสบการณวิชาชีพซึ่งไดมีการยายกลุมวิชา เปลี่ยนรหัสวิชาปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชาและเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ยกเลิกรายวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
 

 (2.1) วิชาเฉพาะดานบังคับ 
 

  มีการยายรายวิชาจากวิชาเน้ือหาเลือกมาเปนวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน 3 รายวิชา 

ไดแก การวิเคราะหโดยเครื่องมือ และปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ และสเปกโทรสโกปสําหรับเคมี

อินทรีย ตามลําดับ 

  มีการเปลี่ยนรหัสวิชาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษของวิชาเฉพาะดานบังคับทุกรายวิชา เพื่อสรางระบบใหม สะดวกตอการจัดแผนการเรียนดังตาราง

เปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 

  มีการยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชาคือ เคมีสิ่งแวดลอม และเพิ่มรายวิชาใหม 

จํานวน 2 รายวิชา คือ วิธีวิจัยทางเคมี และการจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ 

  มีการยกเลิกรายวิชาในกลุมวิทยาการจัดการ จํานวน 2 รายวิชา ไดแก การเปน

ผูประกอบการ และเศรษฐศาสตรทั่วไป และเพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 1 รายวิชา คือ การสรางธุรกิจใหมและ

การเปนผูประกอบการ มาเปนวิชาเฉพาะดานบังคับ 
 

 (2.2) วิชาเฉพาะดานเลือก 
 

  มีการยายรายวิชาจากวิชาเน้ือหาเลือกไปเปนวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน 3 รายวิชา 

ไดแก การวิเคราะหโดยเครื่องมือ และปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ และสเปกโทรสโกปสําหรับเคมี

อินทรีย ตามลําดับ 

  มีการเปลี่ยนรหัสวิชาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษของวิชาเฉพาะดานเลือกทุกรายวิชา และเพิ่มจํานวนหนวยกิตของรายวิชาเคมีอินทรียข้ันสูง เปน 3 

หนวยกิตเพื่อสรางระบบใหม สะดวกตอการจัดแผนการเรียนดังตารางเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 
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  มีการยกเลิกรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา ไดแก การวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางเคมี 

การวิเคราะหดินและปุย วิทยาเอนไซม เทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมี เคมีอนินทรียข้ันสูง เคมีออรแกโนแมทัลลิก 

เคมีเฮเทอโรไซคลิก และเคมีทางยา และเพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา ไดแก การวิเคราะหคุณภาพทาง

เคมีของนํ้าและดิน และนาโนเคมี  
 

 (2.3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

  มีการเปลี่ยนรหัสวิชาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษของกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพทุกรายวิชา และเพิ่มจํานวนช่ัวโมงของรายวิชาการฝก

ประสบการณทางเคมี เปน 540 ช่ัวโมงเพื่อสรางระบบใหม สะดวกตอการจัดแผนการเรียนดังตาราง

เปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี

หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสร ีระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

หมวดวิชาเฉพาะ 

เรียนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

เรียนไมนอยกวา 95 หนวยกิต 

 

1. กลุมวิชาเนื้อหา 83 หนวยกิต 

 1.1 วิชาแกน 25 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาแกน 25 หนวยกิต 

  
 

4131001 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Physics 1 

 โครงสรางและขอบเขตของฟสิกส 

เวกเตอร จลศาสตร แรงและการเคล่ือนที่ของ

วัตถุ งานและพลังงาน การเคล่ือนที่ของกลุม

อนุภาค  การ เค ล่ือนที่ ของ วัตถุ แข็ ง เกร็ ง 

กลศาสตรของไหล การส่ัน คล่ืนกลและคล่ืน

เสียง อุณหภูมิและความรอน สมบัติเชิงความ

รอนของสสาร กฎขอที่ 1 และกฎขอที่ 2 ของ

อุณหพลศาสตร 

4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Physics 

 เวกเตอร จลนศาสตร พลศาสตร งาน

และพลังงาน การส่ันและคล่ืน เสียง กลศาสตร

ของไหล อุณหพลศาสตร สนามไฟฟาและ

สนามแมเหล็ก ฟสิกสยุคใหม  เพื่อนําไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันและวิชาชีพของ

ผูเรียนแตละสาขา 

Vector; kinematics; dynamics; work 

and energy; vibration and wave; acoustics; 

fluid mechanics; thermodynamics. Electric 

field and magnetic field and modern 

physics.  All of topics are applied for daily 

life and for learner each discipline 
 

- ยกเลิกรายวิชาฟสิกส 1 

เปล่ียนเปนรายวิชาฟสิกส

พื้นฐาน 

4131002 ปฏิบัติการฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Physics Laboratory 1 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4131001 ฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการในเรื่อง โครงสราง และ

ขอบเขตของฟสิกส เวกเตอร จลศาสตร แรง

และการเคล่ือนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน 

การเคล่ือนที่ของกลุมอนุภาค การเคล่ือนที่ของ

วัตถุแข็งเกร็ง  กลศาสตรของไหล การส่ัน คล่ืน

กลและคล่ืนเ สียง อุณหภู มิและความรอน 

สมบัติเชิงความรอนของสสาร กฎขอที่ 1 และ

กฎขอที่ 2 ของอุณหพลศาสตร 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-3-2) 

 พื้นฐาน 

 Fundamental Physics 

 Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4131007 ฟสิกสพื้นฐาน หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิ บั ติ ก า ร ซ่ึ ง เน น ใน เ น้ือห าที่

สอดคลองกับรายวิชาฟสิกสพื้นฐานไมต่ํากวา 

10 การทดลอง 

 Experiment emphasizing in 

context of the subject of Fundamental 

Physics including at least 10 experiments 

 

- ย ก เ ลิ ก ร า ย วิ ช า

ปฏิบั ติ กา รฟ สิกส  1 

เป ล่ียนเปนราย วิชา

ป ฏิ บั ติ ก า ร ฟ สิ ก ส

พื้นฐาน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

4211101 เคมี 1 3(3-0-6) 

 Chemistry I 

 หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร

โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน 

เคมีอินทรียเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ แกส 

ของเหลว สารละลาย ของแข็ง  

4211107 เคมี 1 3(3-0-6) 

 Chemistry I 

 หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสรางอะตอม

ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน เคมีอินทรียเบื้องตน 

ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว สารละลาย 

ของแข็ง 

 Fundamentals of chemistry; 

atomic structures; periodic table of 

elements; principles of chemical bonding; 

principles of organic chemistry; stoichiometry; 

gases; liquids; solutions; solids 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุ งคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เคมี 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4211102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211101 เคมี 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคเบื้องตน

ในการปฏิบัติ การ เค มี ความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือ

พื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบตาง ๆ การ

ส กัด  และ โ คร มา โทกร าฟ  ก า รทด สอบ

คุณสมบัติทางกายภาพของสาร และการเตรียม

สารละลาย 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1     1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211107 เคมี 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการ

เคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี 

เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยก

สารแบบตาง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟแบบ

กระดาษ การกล่ันธรรมดา การกล่ันลําดับสวน 

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร 

การเตรียมสารละลายการตกผลึก ระบบผลึก 

 Basic techniques in chemistry 

laboratory;  chemical safety in laboratory; 

use of basic instruments; separation 

techniques; solvent extraction; paper 

chromatography; simple distillation; 

fractional distillation; physical properties 

analysis of chemicals; preparation of 

solutions; crystallization; crystal systems 

 

 

 

 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับการใชอุปกรณพื้นฐาน

ทางเคมี ความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ และการ

ทดลองเพื่อใหสอดคลอง

กับเน้ือหาในรายวิชา 

4211107 เคมี 1 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

4211103 เคมี 2 3(3-0-6) 

 Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211101 เคมี 1 

 จลนพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุล

ของไอออน เทอร โมไดนามิกส  เคมีไฟฟา

เบื้องตนเคมีนิวเคลียร และเคมีส่ิงแวดลอม  

4211109 เคมี 2 3(3-0-6) 

 Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211107 เคมี 1 

 จลนศาสตรเคมี เทอรโมไดนามิกส 

เคมีนิวเคลียร สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก และ

เคมีไฟฟาเบื้องตน 

 Chemical kinetics; 

thermodynamics; nuclear chemistry; 

chemical equilibria; ionic equilibria; 

fundamentals of electrochemistry 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เ ค มี แ ละ เ พื่ อ ค ว า ม

ตอเน่ืองกันของเน้ือหา

จึงจัดวางลําดับเน้ือหา

ขึ้นใหม 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
 

4211104  ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211101 เคมี 1 และ 4211103 เคมี 2  

หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับกฎอัตราและ

คาคงที่อัตราของปฏิกิริยาการหาอันดับของ

ปฏิกิริยา สมดุลเคมีเทคนิคการไทเทรตสมดุล

ไอออนิกสารละลายบัพเฟอร การหา pH ของ

สารละลายโดยใชอินดิเคเตอรการหาคาความ

รอนของปฏิ กิ ริยาการหาสัมประสิท ธ์ิการ

ขย ายตั ว ของแก ส  เซลล ไ ฟฟ า เ ค มี แ ละ

ศักยไฟฟารีดักชัน 

4211110  ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211107 เคมี 1,4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 

และ 4211109 เคมี 2 หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิบั ติการ เ ก่ียว กับ อันดับและ

คาคงที่ อัต ราของปฏิ กิริย าความรอนของ

ปฏิกิริยา คาคงที่ของแกส สมดุลเคมีสมดุลไอ

ออนิกพีเอชของสารละลายสารละลายบัพเฟอร

เทค นิคการ ไท เท ร ต เ ซลล กั ล วา นิกและ

ศักยไฟฟาของเซลล เซลลอิเล็กโทรไลต 

 Laboratories about order and 

rate constant of reaction; heat of 

reaction; gas constant; 

chemicalequilibria; ionic equilibria; pH of 

solution; buffer solution; titration 

techniques; galvanic cell and cell 

potential; electrolytic cell 

 

 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับเน้ือหาในรายวิชา 

4211109 เคมี 2 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Biology 

 คุณสมบัติของส่ิงมีชีวิต กําเนิดชีวิต 

สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล เน้ือเยื่อ 

การเจริญเติบโต การทํางานของระบบตางๆ  

พันธุศ าสตร  พฤต ิกรรมและการปร ับต ัว 

การ จําแนกประเภทส่ิงมีชี วิต  วิวัฒนาการ  

ระบบ นิ เ วศ  การ จั ดการ ทรัพ ยากรและ

ส่ิงแวดลอม 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Biology 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร คุณสมบัติ

ของส่ิงมีชี วิต สารประกอบเคมีในส่ิงมีชี วิต 

เซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะห

ดวยแสง โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว 

พันธุศ าสตร  การค ัด เล ือกโดยธรรมชาติ 

การจําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

 Scientific methods; properties 

of organism; chemical substance in 

organism; cell; cellular respiration; 

photosynthesis; structure and function 

of plants and animals; genetics; natural 

selection; classification of organism; 

ecology and behavior 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

ราย วิชาให มี เ น้ือหา

เหมาะสม และ เพิ่ ม

คําอธิบายรายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษเพื่อความ

ทันสมัย 

4331106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-2) 

 พื้นฐาน  

 Fundamental Biology 

 Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน หรือเรียนควบคู

กัน 

 กลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีใน

ส่ิงมีชีวิต เซลล การแบงเซลล เน้ือเยื่อ การทํางาน

ของระบบตางๆ  พฤติกรรมและการปรับตัว 

การจําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยา1(0-3-2) 

 พื้นฐาน  

 Fundamental Biology

 Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติ การ เ ก่ียวกับวิ ธีการทาง

วิทยาศาสตร กลองจุลทรรศน สารเคมีใน

ส่ิงมีชี วิต เซลล การหายใจระดับเซลล การ

สังเคราะหดวยแสง เน้ือเยื่อพืชและสัตว การ

แบงเซลล การจําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต ระบบ

นิเวศและพฤติกรรม 

 Laboratory of scientific 

methods;microscope; chemical 

substance in organism; cell; cellular 

respiration; photosynthesis; plant 

and animal tissues; cell division; 

classification of organism; ecosystem 

and behavior 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

ราย วิชาให มี เ น้ือหา

เหมาะสม และ เพิ่ ม

คําอธิบายรายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษเพื่อความ

ทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 
 

4571401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I  

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน 

อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต

ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I  

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต

ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

 Limits and continuity of 

functions; derivatives of single variable 

function and applications; integrals of 

single variable function and applications 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4571402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus II 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 

4571401 แคลคูลัส 1 

 อนุกรม ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต

และความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร 

อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน 

4571412 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus II 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  

4571411 แคลคูลัส 1 

 ลําดับและอนุกรมฟงกชันหลายตัวแปร

ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร

อนุพันธยอยสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

 Sequences and series; 

functionof several variables; limits and 

continuity of several variables; partial 

derivatives; ordinary differential 

equations 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

ราย วิชาให มี เ น้ือหา

เหมาะสม และ เพิ่ ม

คําอธิบายรายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษเพื่อความ

ทันสมัย 

4581101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 Principles of Statistics 

 ความหมายของสถิติ ขอบเขตและ

ประโยชนของสถิติ ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อ

การตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน 

การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่

สําคัญ การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน 

การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและการ

พยากรณเบื้องตนและการประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

4581111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 Principles of Statistics 

 ความหมายของสถิติ ขอบเขตและ

ประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน 

ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลัก

เบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม การ

แจกแจงความนาจะเปนแบบทวินามปวสซองปรกติ 

ที และเอฟ การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง การ

ประมาณคาการทดสอบสมมุติฐาน ประชากร

กลุ มเดียว  สองกลุมและหลายกลุม  และ

สหสัมพันธของตัวแปร 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

ราย วิชาให มี เ น้ือหา

เหมาะสม และ เพิ่ ม

คําอธิบายรายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษเพื่อความ

ทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

 Meaning; uses and roles of 

statistics for everyday life; processes of 

using statistics to make decisions; 

principle of probability; random variable 

binomial distribution; Poisson 

distribution;normal distribution; t-

distribution; andF-distribution; 

sampling distribution; statistical 

estimation; hypothesis testing of one 

population group; two population groups  

and correlation of variables 
 

1. กลุมวิชาเนื้อหา 83 หนวยกิต 

 1.2 วิชาเนื้อหาบังคับ 46 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาเฉพาะดาน 70หนวยกิต 

 2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ 56หนวยกิต 
 

4211701 เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 

  Chemical Safety 

  ความปลอดภัยในการใชสารเคมี

เบื้องตน ทฤษฏีของการเกิดไฟ เสถียรภาพของ

สารเคมี การเก็บรักษา การใช และการทําลาย

สารเคมีที่อันตราย ความเปนพิษ อันตรายจาก

กัมมันตรังสี อุปกรณปองกันอันตรายความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการและการบริหารงานเพื่อ

ความปลอดภัย 

4211702 เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 

  Chemical Safety 

 ความปลอดภัยในการใชสารเคมี

เบื้องตน ทฤษฏีของการเกิดไฟ เสถียรภาพของ

สารเคมี การเก็บรักษา การใช และการทําลาย

สารเคมีที่อันตราย ความเปนพิษ อันตรายจาก

กัมมันตรังสี อุปกรณปองกันอันตรายความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการและการบริหารงานเพื่อ

ความปลอดภัย 

 Introduction of chemical safety; 

theories of fire; stability of chemicals; 

storage, usage and disposal of toxic 

chemicals; danger of radioactive substances; 

safety equipments; laboratory safety 

and administration on safety 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

4212201 เคมีวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4211103 เคมี 2 

 บทบาทของเคมีวิเคราะห ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับเคมีวิเคราะห การวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ  หนวยทางเคมี สมดุลเคมี 

หลักการวิเคราะหปริมาณโดยนํ้าหนัก และ

ปริมาตรวิเคราะหโดยการไทเทรต ทฤษฎีและ

การไทเทรตของปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยา

การเกิดตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ

เชิงซอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 

4212205 เคมีวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4211109 เคมี 2 

 บทนําทางเคมีวิเคราะหการวิเคราะห

ขอมูล หนวยความเขมขนสมดุลเคมี หลักการ

วิเคราะหปริมาณโดยนํ้าหนักและปริมาตรวิเคราะห

ทฤษฎีการไทเทรตแบบกรด-เบส การเกิด

ตะกอน การเกิดสารประกอบเชิงซอน และ

ออกซิเดชัน-รีดักชัน 

 Introduction to analytical 

chemistry; data analysis; concentration 

units; chemical equilibria; principles of 

quantitative analysis by gravimetric and 

volumetric analysis; theory of acid-

base, precipitation, complex-formation 

and oxidation-reduction titration 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหไดใจความ

และกระชับมากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4212202 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีวิเคราะห 1 

 Analytical Chemistry  

 Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211104 ปฏิบัติการเคมี 2 

และ 4212201 เคมีวิเคราะห 1 หรือเรียน

ควบคูกัน 

 ความรู เบื้องตนเ ก่ียวกับการทํา

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 รีเอเจนต หนวย

ความเขมขนและการคํานวณ การใชเครื่องชั่ง

การใชเดซิเคเตอร การใชเครื่องแกววัดปริมาตร 

เ ท ค นิ ค ก าร ก ร อ ง แล ะ ก า ร เ ผ า ต ะ ก อ น 

ปฏิบัติการการวิเคราะหปริมาณโดยนํ้าหนัก

และการทําปริมาตรวิเคราะหโดยการไทเทรต 

เชน การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบ

ตกตะกอน การไทเทรตของปฏิกิริยาการเกิด

สารเชิงซ อน และการ ไท เทรตโดยอาศั ย

ปฏิกิริยารีดอกซ 

4212206 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีวิเคราะห 1 

 Analytical Chemistry  

 Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211109 เคมี 2,4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 

และ4212205 เคมีวิเคราะห 1 หรือเรียนควบคู

กัน 

 เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือสําหรับ

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห การเตรียมสารละลาย

และหนวยความเขมขน ปฏิบัติการสําหรับ         

การวิเคราะหโดยนํ้าหนัก และการวิเคราะหโดย

ปริมาตรการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบ

ตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบ

เชิงซ อน การ ไทเทรต โดยอาศั ยปฏิ กิริย า

ออกซิเดชัน-รีดักชัน 

 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เปล่ียนรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหไดใจความ

และกระชับมากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

 General techniques and 

apparatus for analytical chemistry 

laboratory; solution preparation and 

concentration units; laboratories for 

gravimetric and volumetric analysis; 

acid-base titrations; precipitation 

titrations; complex-formation titrations; 

oxidation-reduction titrations 
 

4212203 เคมีวิเคราะห 2  3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry 2 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4212201 เคมีวิเคราะห 1 

 ค ว า มรู เ บื้ อ ง ต น เ ก่ี ย ว กับ เ ค มี

วิเคราะหเชิงไฟฟา วิธีโพเทนชิโอเมตรี วิธีวัดคา

การนําไฟฟา โวลแทมเมตรี ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการวิเคราะหแยก เทคนิคและวิธีการ

วิ เคราะห แยก เทค นิคการแยกโดยการ

ตกตะกอน การสกัดดวยตัวทําละลาย การแยก

โดยวิธีโครมาโทกราฟ ทฤษฎีของโครมาโทก

ราฟ เทคนิคแก็สโครมาโทกราฟ  เทคนิคโคร

มาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โครมาโทก

ราฟแบบแลกเปล่ียนไอออนการวิเคราะหเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณในโครมาโทกราฟ 

4212207 เคมีวิเคราะห 2  3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4212205 เคมีวิเคราะห 1 

 บทนําทางเคมีไฟฟา โพเทนชิโอเมตรี

การวัดคาการนําไฟฟา โวลแทมเมตรี บทนํา

การวิเคราะหแยก การแยกโดยการตกตะกอน 

การสกัดดวยตัวทําละลายทฤษฎีโครมาโทกราฟ

สําหรับแกสโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสูง และโครมาโทกราฟแบบ

แลกเปล่ียนไอออน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณสําหรับโครมาโทกราฟ 

 Int roduct ion to 

electrochemistry; potentiometry; 

conductometry; voltammetry; 

introduction to analytical 

separations; separation by 

precipitat ion; solvent extraction; 

chromatography theories for gas 

chromatography, high 

performanceliquid chromatography and 

ion-exchangechromatography; 

qual itative andquantitative analysis 

for chromatography 

 

 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหเน้ือหา

บางสวนไมซํ้าซอนกับ

รายวิชา 4213206 การ

วิเคราะหโดยเครื่องมือ 

รวมทั้ง ให ไดใจความ

และกระชับมากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 
 

4212204 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีวิเคราะห 2 

 Analytical Chemistry 

 Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4212202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห1 และ

4212203 เคมีวิเคราะห 2 หรือเรียนควบคูกัน 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปฏิบัติการ

การวิเคราะหหาปริมาณสารตัวอยางโดยวิธี

ไฟฟาเคมี เชน การวัดคาการนําไฟฟา แอโน

ดิกสทริปปงโวลแทมเมตรี วิธีโพเทนชิโอเมตริก

ไทเทรชันของปฏิกิริยาตาง ๆ เชน ปฏิกิริยา

กรด-เบส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และ

ปฏิกิริยาการตกตะกอนความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

การทําปฏิบัติการการวิเคราะหแยก เชน การ

สกัดดวยตัวทําละลายโดยการสกัดแบบแบทช

และการสกัดแบบของแข็ง-ของเหลวโดยเครื่อง

สกัดซอกเลต การแยกโดยวิธีโครมาโทกราฟ

ของเหลวแบบระนาบและแบบคอลัมน การ

แยกแบบการแลกเปล่ียนไอออน 

4212208 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีวิเคราะห 2 

 Analytical Chemistry 

 Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4212205 เคมีวิเคราะห 1,  

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1  

และ4212207 เคมีวิเคราะห 2หรือเรียน

ควบคูกัน 

 ปฏิบัติการทางเคมีไฟฟา การไทเทรต

แบบวัดศักย การไทเทรตโดยวัดคาการนําไฟฟา 

แอโนดิกสทริปปงโวลแทมเมตรี ปฏิบัติการสําหรับ

การวิเคราะหแยกการสกัดดวยตัวทําละลายการ

สกัดแบบซอกหเลต โครมาโทกราฟของเหลวแบบ

ระนาบและแบบคอลัมน  การแลกเปล่ียน

ไอออนแบบคอลัมนโครมาโทกราฟ 

 Electrochemistry laboratories; 

potentiometric titration; conductometric 

titration; anodic stripping voltammetry; 

separation laboratories; solvent extraction; 

Soxhlet extraction; planar and column 

liquid chromatography; ion-

exchangecolumn chromatography 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เปล่ียนรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหไดใจความ

และกระชับมากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4212401 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4211101 เคมี 1  

 โครงสรางอะตอม  สถานะอะตอม

และสัญลักษณ เทอม การกําบังและประจุ

นิวเคลียรสุทธิ การเขียนสูตรและการอานชื่อ

ของสารประกอบอนินทรีย พันธะเคมี ทฤษฎี

อธิบายการเกิดพันธะ แรงเคมี โครงสรางของ

สารประกอบอนินทรีย ทฤษฎีกรุปสมมาตร 

และพอยทกรุป ของแข็งอนินทรีย สมบัติกรด-

4212403 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4211107 เคมี 1 

 โครงสรางอะตอม สถานะอะตอม

และสัญลักษณ เทอม ประจุนิวเคลียร สุทธิ 

พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล แรงเคมี 

ของแข็งอนินทรีย โครงสรางผลึก พอยทกรุป

ของโมเลกุล 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เคมี กลุมเคมีอนินทรีย

และเพื่อใหนักศึกษา

สามารถนําความรูที่ได

ไปใชในรายวิชา4212405 
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การเปล่ียนแปลง 

เบสของสารอนินทรีย  Atomic structure; atomic state 

and term symbol; effective nuclear 

charge; chemical bonding and molecular 

structures; chemical forces; inorganic 

solids; crystal structures; point groups 

of molecule 
 

เคมีอนินทรีย 2ตอไป 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
 

4212402 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีอนนิทรีย 1 

 Inorganic Chemistry  

 Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4211102 ปฏิบัติการเคมี 1 และ 

4212401เคมีอนินทรีย 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 การตกผลึก การศึกษาสมบัติของ

สารประกอบไอออนิก และสารประกอบ          โค

วาเลนต การวิเคราะหหาองคประกอบของ

สารประกอบไอออนิก การศึ กษาสมบัติของ

สารประกอบฮาโลเจน โครงผลึกของสารประกอบ

ไอออนิกและโควาเลนต 

4212404 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีอนนิทรีย 1 

 Inorganic Chemistry  

 Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 และ 

4212403เคมีอนินทรีย 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 ก า ร ต ก ผ ลึ ก ส า ร อ นิ น ท รี ย 

การศึกษาสมบัติของสารประกอบไอออนิกและ

สารประกอบโควาเลนต  การ วิเคราะหหา

องคประกอบของสารประกอบไอออนิก 

การศึกษาสมบัติของสารประกอบฮาโลเจน 

โครงผลึกของสารประกอบไอออนิกและโควา

เลนต 

 Crystallization of inorganic 

compounds; study of ionic compounds 

and covalent compounds properties; 

analysis of the ionic compounds 

composit ions; study of halogen  

compounds properties; lattice of ionic 

and covalent compounds 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เคมี กลุมเคมีอนินทรีย 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

4213401 เคมีอนนิทรีย 2  3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4212401 เคมีอนินทรีย 1 

 ส ม บั ติ ข อ ง โ ล ห ะ แ ท ร น ซิ ชั น 

สารประกอบโคออรดิเนชัน ไอโซเมอร สมบัติ

ทางแมเหล็ก ทฤษฏีเก่ียวกับพันธะ ปฏิกิริยา

และอิเล็กทรอนิกสสเปกตรัมของสารประกอบ

โคออรดิเนชัน การเกิดสารประกอบออรแกโน

เมทัลลิกและปฏิกิริยาที่เก่ียวของ 

4212405 เคมีอนนิทรีย 2  3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4212403 เคมีอนินทรีย 1 

 สมบัติทางเคมีของโลหะแทรนซิชัน 

เคมีโคออรดิเนชั่น ไอโซเมอรในสารประกอบโค

ออรดิเนชั่น ทฤษฎีพันธะเวเลนซ ทฤษฎีสนาม

ผลึก ทฤษฎีโมเลกุลารออรบิทัล กลไกปฏิกิริยา 

สารประกอบออรแกโนเมตัลลิกของธาตุของ

ธาตุแทรนซิชัน 

 Chemical properties of 

transitionelements; coordination chemistry; 

isomersin coordination compounds; 

valence bond theory; crystal field 

theory; molecular orbital theory; 

reaction mechanisms; organometallic 

compounds of transition elements 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เคมี กลุมเคมีอนินทรีย

และเ น้ือหาตอ เ น่ือง

จากรายวิชา4212403 

เคมีอนินทรีย 1 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4213402 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีอนินทรีย 2 

 Inorganic Chemistry  

 Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212401 เคมีอนินทรีย 1 และ 

4213401 เคมีอนนิทรีย 2 หรือเรียนควบคู 

 การเตรียม การตรวจสอบโครงสราง 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

สารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันชนิด

ตางๆ 

4212406 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีอนินทรีย 2 

 Inorganic Chemistry  

 Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4212404 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1  

และ 4212405 เคมีอนินทรีย 2 หรือเรียน

ควบคูกัน 

 การเตรียม การตรวจสอบโครงสราง 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

สารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันชนิด

ตางๆ 

 Preparations; characterization; 

study of physical and chemical  

properties of transition metals 

 

 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

4212501 เคมีอินทรีย 1     3(3-0-6) 

 Organic Chemistry I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211101 เคมี 1 

 หลักการเบื้องตนเก่ียวกับโครงสราง

และสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา การเรียกชื่อ 

สเตอริโอเคมี และการเตรียมปฏิกิริยาเคมีที่

สําคัญของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอโรมาติก

ไฮโดรคารบอน และสารประกอบอินทรียที่มีหมู

ฟงกชันตาง ๆ แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล 

และอีเธอร  

4212507 เคมีอินทรีย 1  3(3-0-6) 

 Organic Chemistry I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4211107 เคมี 1 

 โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ ส ม บัต ิทั ่ ว ไ ป

ชนิดของปฏิก ิร ิยาอินทรีย  การเ ร ียกชื ่อ 

สเตอริโอเคมี การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่

สําคัญของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอโรมาติก

ไฮโดรคารบอน ออรกาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล 

ฟนอล และอีเธอร 

 Structures and general 

properties; types of organic reactions; 

nomenclature ; stereochemistry ;  

preparation and important reactions of 

hydrocarbons; aromatic hydrocarbons; 

organohalogens; alcohols; phenols and 

ethers 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหถูกตองและ

ชัดเจนมากขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4212502 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีอินทรีย 1    

 Organic Chemistry  

 Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4211102 ปฏิบัติการเคมี 1 และ 

4212501เคมีอินทรีย 1หรือเรียนควบคูกัน 

 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป การตกผลึก

การกล่ัน การสกัด และโครมาโทกราฟ การทดสอบ

หมูฟงกชันตาง ๆ 

4212508 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีอินทรีย 1    

 Organic Chemistry  

 Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 และ 

4212507 เคมีอินทรีย 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป การแยก

และการทําสารอินทรียใหบริสุทธ์ิ: การตกผลึก 

การกล่ัน การสกัด โครมาโทกราฟ และการทดสอบ

หมูฟงกชันตาง ๆ ของสารอินทรีย 

 General laboratory 

techniques;isolation and purification 

of organiccompounds: crystallization, 

distillation,extraction chromatography and 

functional group tests of organic 

compounds 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหถูกตองและ

ชัดเจนมากขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 
 

4212503 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 

 Organic Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4212501 เคมีอินทรีย 1 

 หลักการเบื้องตนเก่ียวกับโครงสราง

และสมบัติทั่ วไป การเรียกชื่อ การเตรียม 

ปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญ ของสารประกอบ เอมีน 

แอลดีไฮดคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ 

โฟโตเคมี และหลักการออกแบบการสังเคราะห

สารอินทรียอยางงาย 

 

4212509  เคมีอินทรีย 2  3(3-0-6) 

 Organic Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4212507 เคมีอินทรีย 1 

 โครงสรางและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ 

กลไกปฏิกิริยา การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่

สําคัญของสารประกอบเอมีน แอลดีไฮด คีโตน 

กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ รวมถึงหลักการ

ออกแบบการสังเคราะหสารอินทรียอยางงาย 

 Structures and general  

properties; nomenclature; mechanism; 

preparation and important  reactions of 

amines, aldehydes, ketones, carboxylic 

acids and derivatives including basic 

planning principles of organic synthesis 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เคมี กลุมเคมีอินทรีย 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4212504 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีอินทรีย 2      

 Organic Chemistry 

 Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4212502 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 และ        

4212503 เคมีอินทรีย 2 หรือเรียนควบคูกัน 

 เทคนิคการสังเคราะหสารอินทรีย

อยางงาย เชน การสังเคราะหแอลคีน เอสเทอร 

และ กรดคารบอกซิลิก เปนตน 

4212510 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีอินทรีย 2      

 Organic Chemistry 

 Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4212508ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1และ 

4212509 เคมีอินทรีย 2 หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิ กิริยาสําคัญ และการพิ สูจน

เอกลักษณของสารอินทรีย รวมถึงเทคนิคการ

สังเคราะหสารอินทรียอยางงาย 

 Important react ions 

andidentification of organic compounds 

including basic organic synthesis 

techniques 

 

 

 

 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เคมี กลุมเคมีอินทรีย 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

4213203  การวิเคราะห 3(3-0-6) 

 โดยเคร่ืองมือ 

 Instrumental Analysis 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212203 เคมีวิเคราะห 2 หรือเรียนควบคู

กัน 

 ทฤษฎี หลักการ คุณลักษณะและ

สวนประกอบของเครื่องมือวิเคราะหทางสเปก

โตรสโกป เชน เครื่องอินฟาเรดสเปกโทรมิเตอร 

เครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโท

มิเตอร เครื่องอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทร

มิเตอร และเครื่องเอ็กซเรยสเปกโทรมิเตอร 

คุณลักษณะและสวนประกอบของเครื่องมือ

วิเคราะหทางโครมาโทกราฟ เชน เครื่องมือ

วิเคราะหโดยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ และ

เครื่องมือวิเคราะหโดยเทคนิคโครมาโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสูงและการประยุกตการ

วิเคราะหตัวอยางโดยเครื่องมือ 

4213205 การวิเคราะห 3(3-0-6) 

 โดยเคร่ืองมือ 

 Instrumental Analysis 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212207 เคมีวิเคราะห 2 

 ทฤษฎีและหลักการของเครื่องมือ 

สวนประกอบและการประยุกต วิธีวิเคราะหโดย

อินฟราเรดสเปกโทรเมตรียูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟ

โทเมตรี อะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมตรี 

เอ็กซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโทรเมตรีแกสโคร

มาโทกราฟ และโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะ

สูง 

 Theories and principles for 

instrumentations, compartments and 

applications; analytical methods of 

infrared spectrometry, UV-Visible 

spectrophotometry, atomic absorption 

spectrometry, X-ray fluorescence 

spectrometry, gas chromatography and 

high performance liquid 

chromatography 
 

- ยายรายวิชาจากวิชา

เน้ือหาเลือกมาเปนวิชา

เฉพาะดานบังคับ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เปล่ียนรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหไดใจความ

และกระชับมากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4213204  ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ  

 Instrumental Analysis 

 Laboratory  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4212204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2  และ     

4213203การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือหรือ

เรียนควบคูกนั 

 ปฏิบั ติ การการหาปริมาณสาร

ตัวอยางโดยเครื่องมือวิเคราะหทางสเปกโทรโฟ

โตเมทรี เชน เครื่องอินฟาเรดสเปกโทรมิเตอร 

เครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโท

มิเตอร เครื่องอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทร

มิเตอร และโดยเครื่องมือวิเคราะหโดยเทคนิค

แกสโครมาโทกราฟ และเครื่องมือวิเคราะหโดย

4213206 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ  

 Instrumental Analysis 

 Laboratory  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4212207 เคมีวิเคราะห 2,  

4212208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2   

และ4213205การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือหรือ

เรียนควบคูกัน 

 ปฏิ บั ติ ก า รการ วิ เ คร าะห ด ว ย

เครื่องมือทางอินฟราเรดสเปกโทรเมตรียูวีวิสิ

เบิลสเปกโทรโฟโทเมตรี อะตอมมิกแอบซอฟ

ชันสเปกโทรเมตรี แกสโครมาโทกราฟ และโคร

มาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

 

- ยายรายวิชาจากวิชา

เน้ือหาเลือกมาเปนวิชา

เฉพาะดานบังคับ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เปล่ียนรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหไดใจความ

และกระชับมากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  Instrumental analysis 

laboratories based on infrared 

spectrometry, UV-Visible 

spectrophotometry, atomic absorption 

spectrometry, gas chromatography and 

high performance liquid 

chromatography 
 

4213301  ชีวเคมี 3(3-0-6) 

 Biochemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  

4212501 เคมีอินทรีย 1 

 จุดเริ่มตนของชีวิต นํ้าโครงสราง 

สมบัติ และหนาที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม ชีว

พลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการ

แสดงออกทางพันธุกรรม 

4213303 ชีวเคมี 3(3-0-6) 

 Biochemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212509เคมีอินทรีย 2 

หรือ 4212511เคมีอินทรียพื้นฐาน 

 จุดเริ่มตนของชีวิต นํ้าโครงสราง 

สมบัติ และหนาที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม ชีว

พลั งงาน เมแทบอลิ ซึม การควบคุมการ

แสดงออกทางพันธุกรรมและหลักการทางพันธุ

วิศวกรรมเบื้องตน 

 Origin of life; water; structures, 

properties and roles of biomolecules; 

enzyme; bio-energy; metabolism; gene 

expression controlling and basic 

principles of genetic engineering 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เปล่ียนรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหเน้ือหามี

ความทันสมัยมากขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4213302 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-1) 

 Biochemistry Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4213301 ชีวเคมี หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการเตรียมสารละลายบัปเฟอร การ

ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของ

คารโบไฮเดรท ลิปด กรดอะมิโนและโปรตีน 

จลนพลศาสตร ของ เอนไซม และกลไกใน

กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 

 Biochemistry Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4212509 เคมีอินทรีย 2,  

4212510 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 หรือ 

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน,  

4212512ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 

และ 4213303 ชีวเคมี หรือเรียนควบคูกัน 

 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร การ

ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

คารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโน และโปรตีน 

จลนพลศาสตรของเอนไซม และกลไกใน

กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เปล่ียนรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

 Buffer solution preparation; 

investigations of physical and chemical 

properties of carbohydrates, lipids, 

amino acids and proteins; kinetics of 

enzyme; mechanism of carbohydrate 

metabolism 
 

4213501  สเปกโทรสโกป  3(3-0-6) 

 สําหรับเคมีอินทรีย  

 Spectroscopy for Organic 

 Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212503 เคมีอินทรีย 2 

 ห ลักการของ อัลต รา ไว โอ เลต 

อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ 

แมสสเปกโทรสโกป และการนําหลักการทางส

เปกโทรสโกปมาประยุกตใชหาสูตรโครงสราง

สารอินทรีย 

4213502 สเปกโทรสโกป  3(3-0-6) 

 สําหรับเคมีอินทรีย  

 Spectroscopy for Organic 

 Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4212509 เคมีอินทรีย 2 

 หลักการทางสเปกโทรสโกป ไดแก 

อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร

แมกเนติกเรโซแนนซ และแมสสเปกโทรสโกป 

การนําหลักการทางสเปกโทรสโกปมาวิเคราะห

โครงสรางสารอินทรียที่มีหมูฟงกชันตาง ๆ 

 Principles of spectroscopy; 

ultraviolet/visible, infrared, nuclear 

magnet ic resonance and mass 

spectroscopy; application of 

spectroscop ic pr inc iples for  

st ructuralelucidation of organic 

compounds with different functional 

groups 
 

- ยายรายวิชาจากวิชา

เน้ือหาเลือกมาเปนวิชา

เฉพาะดานบังคับ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหถูกตองและ

ชัดเจนมากขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4213601 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Physical Chemistry I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4211103 เคมี 2, 4131001 ฟสิกส 1 

และ 4571401แคลคูลัส 1 

 สมบัติของแกส ทฤษฎีจลนโมเลกุล

ของแกส อุณหพลศาสตร ความรอนทางเคมี 

วัฏภาคสมดุลของระบบบริสุทธ์ิ วัฏภาคสมดุล

ของสารละลาย เคมีไฟฟา  

4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Physical Chemistry I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4211109 เคมี 2, 4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 

และ 4571411แคลคูลัส 1 

 สมบัติของแกส ทฤษฎีจลนโมเลกุล

ของแกส กฎทางอุณหพลศาสตร ความรอน

ทางเคมี กระบวนการเปล่ียนแปลงพลังงาน วัฏ

ภาคสมดุลของระบบบริสุทธ์ิ วัฏภาคสมดุลของ

สารละลายเคมีไฟฟา 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เคมี กลุมเคมีเชิงฟสิกส 

 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
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การเปล่ียนแปลง 

 Gas properties; kinetic model 

of gases; law of thermodynamics; 

thermochemistry; energy changing 

processes; phase equilibrium of pure 

substance; phase equil ibrium of 

solution; electrochemistry 
 

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4213602  ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีเชิงฟสิกส 1 

 Physical Chemistry 

 Laboratory I  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 

4211104 ปฏิบัติการเคมี 2 และ 

4213601 เคมีเชิงฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 การหาสมบัติของแกสที่มีพฤติกรรม

เหมือนแกสอุดมคติ สมบัติทางอุณหพลศาสตร 

เชน ปริมาณพาเซียลโมลารเอนทาลปของการ

ระเหยของของเหลว ความรอนของสารละลาย 

การวัดความหนืดของของเหลวหรือสารละลาย

แรงตึงผิว แผนภาพเฟสของระบบที่ มีหลาย

องคประกอบดัชนีหักเห ปริมาณโมลารของแกส

สมบัติคอลลิเกทิฟของสารละลาย  

4213604 ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีเชิงฟสิกส 1 

 Physical Chemistry 

 Laboratory I  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 และ 

4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 การหาสมบัติของแกสที่มีพฤติกรรม

เหมือนแกสอุดมคติ สมบัติทางอุณหพลศาสตร 

เชน ปริมาณพาเชียลโมลารเอนทัลปของการ

ระเหยของของเหลว ความรอนของสารละลาย 

แผนภาพเฟสของระบบที่มีหลายองคประกอบ

ปริมาณโมลารของแกสสมบัติคอลลิเกทิฟของ

สารละลาย 

 Determination of ideal gas 

property;  thermodynamicsproperties 

including partial molar quantity, enthalpy of 

liquid vaporization, heat of solution; 

phase diagram of many components; 

molar volume of gases; colligative 

properties of solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

ร า ย วิ ช า  โ ด ย ป รั บ

เ น้ือหาบางสวนออก

และนําไปเพิ่มเติมใน

ร า ย วิ ช า  4213606 

ปฏิ บั ติ ก า ร เ ค มี เ ชิ ง

ฟ สิ กส  2 เพื่ อ ให

สอดคลองกับเน้ือหาใน

ร า ย วิ ช า  4213605 

เคมีเชิงฟสิกส 2 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

4214601 เคมีเชิงฟสิกส 2  3(3-0-6) 

 Physical Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4213601 เคมีเชิงฟสิกส 1 และ  

4571402 แคลคูลัส 2 

 จลนพลศาสตรเคมี เคมีพื้นผิว เคมี

นิวเคลียร ปรากฏการณบนพื้นผิว และการเรง

ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาพอลิเมอรและโมเลกุล

ขนาดใหญ เคมีควอนตัม และ สเปกโทรสโกป

ของโมเลกุล 

4213605 เคมีเชิงฟสิกส 2  3(3-0-6) 

 Physical Chemistry II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1 

 สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา

และปจจัยที ่มีผ ลตอกลไกของปฏิกิร ิย า

เคมีพื้นผิว ปฏิกิริยาพอลิเมอรและโมเลกุล

ขนาดใหญ เ ค ม ีค ว อ น ต ัม โครงสร างทาง

อิเล็กทรอนิกสของอะตอมและโมเลกุล  และ

การทํานายสมบัติของสาร 

 Chemical equilibria; rate of 

reaction and factors affecting reaction 

rate; surface chemistry; polymer 

reaction and macromolecule; quantum 

chemistry; atomic and molecular 

electronic structures and prediction of 

substance properties 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เปล่ียนรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

คณิตศาสตร สาขาวิชา

เคมี กลุมเคมีเชิงฟสิกส 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4214602  ปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 เคมีเชิงฟสิกส 2 

 Physical Chemistry 

 Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4214601 เคมีเชิงฟสิกส 2 หรือเรียนควบคู

กัน 

 การหาคาทรานสเฟอเรนซนัมเบอร 

การหาคาการหมุนจําเพาะโดยใชโพลาริมิเตอรการ

ใชคอนดักโทเมตรีเพื่อหาคาคงที่ของการแตกตัว

ของกรดออนและคาคงที่อ่ืน  ๆเคมีพื้นผิว เชน การ

หาคาการดูดซับของถานกัมมันต คอลลอยดเชน 

ความเขมขนวิกฤตของไมเซลล จลนพลศาสตรเคมี 

เชน การหาคาคงที่ของอัตราเร็ว และอันดับรวม

ของปฏิกิริยา 

4213606 ปฏิบัติการ 1(0-3-2)  

 เคมีเชิงฟสิกส 2 

 Physical Chemistry 

 Laboratory II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4213605 เคมีเชิงฟสิกส 2 หรือเรียนควบคู

กัน 

 การ ใช คอนดัก โท เมตรี เพื่ อหา

คาคงที่ของการแตกตัวของกรดออนและคาคงที่

อ่ืน ๆ เคมีพื้นผิว เชน การหาคาการดูดซับของ

ถานกัมมันต คอลลอยด เชน ความเขมขน

วิกฤตของไมเซลล จลนพลศาสตรเคมี เชน การ

หาค าคงที่ ของ อัตรา เ ร็ ว  อันดับรวมของ

ปฏิกิริยาและพลังงานกระตุนของปฏิ กิริยา  

การวัดความหนืดของของเหลวหรือสารละลาย

แรงตึงผิว ดัชนีการหักเห 

 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห

สอดคลองกับเน้ือหาใน

ร า ย วิ ช า  4213605 

เคมีเชิงฟสิกส 2 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 



 169 มคอ.2 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

 Determination of dissociation 

constant of weak acids by conductometry; 

surface chemistry including adsorption 

of activated carbon; colloids such as 

determination of crit ical micelle 

concentration; chemical kinetics such 

as determination of rate constant, 

order of reaction and activation energy 

of reaction; measurement of liquid and 

solution viscosity; surface tension; 

refraction index 
 

4213701  ภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 

 สําหรับเคมี  

 English for Chemistry 

 ศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับงาน

วิชาการทางเคมี ศัพทวิชาการ หลักการและ

เทคนิคการอาน 

4213702 ภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 

 สําหรับเคมี  

 English for Chemistry 

 ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการ

ทางเคมี ศัพทเฉพาะ หลักการการอานและการ

เ ขี ย นบ ท คว า มท า ง วิ ช าก า ร ที่ เ ก่ี ย ว กั บ

วิทยาศาสตร 

 English for academic work in 

chemistry; technical terms; principles of 

reading and writing in science articles 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหทันสมัยและ

ครอบคลุมเน้ือหาวิชา 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

 4213703 การจัดการคุณภาพ 2(2-0-4) 

 หองปฏิบัติการ 

 Laboratory Quality 

 Management 

 หลักการทั่ ว ไปของการ จัดการ

คุณภ าพห อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ต าม มาต ร ฐ า น

หองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 

17025 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวของ ขอกําหนด

ดานบริหารและวิชาการ และการประกันคุณภาพ

มาตรฐานหองปฏิบัติการ 

 

 

 

 

- ร า ย วิ ช า ใ ห ม เ พื่ อ

เตรียมความพรอมแก

นักศึกษาในการกาวสู

มาตรฐานวิชาชีพ 
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การเปล่ียนแปลง 

 General principles of quality 

management according to ISO/IEC 

17025 or other involved standards for 

testing and calibration laboratory; 

management and technical requirements 

and laboratory quality assurance 
 

 4213901 วิธีวิจัยทางเคมี  2(1-2-3) 

 Research Methodology in  

 Chemistry 

 ความรู เบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใชในงานวิจัย เทคนิค

การเขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย รายงานการ

วิจัย บทความวิจัย และการเผยแพรในรูปแบบ

อ่ืน ๆ และการฝกปฏิบัติและการสอบเคาโครง

วิจัยเพื่อดําเนินงานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัยทาง

เคมี 

 Basic knowledge of research; 

research methodology; statistics for 

research; techniques of writing research 

topics; research proposals; research 

reports; research articles and other 

forms of publication and corresponding 

practices, and researchproposal 

defense; to perfume research in course 

of Research in Chemistry 
 

- รายวิชาใหมเพื่อให

นักศึ กษามีทั กษะ ใน

การคนคว า รวบรวม 

เรียบเรียงผลงานวิชาการ 

หรืองานวิ จัยทางเคมี 

จัดเตรียมและสอบหัวขอ

โครงการวิจัย 

 

4214902 วิจัยทางเคมี   3(1-6-5) 

 Research in Chemistry 

 การวิจัยทางเคมี คนควา เขียนเคา

โครงวิจัย ปฏิบัติการวิจัย การเขียนรายงานการ

วิจัยนําเสนอผลงานวิจัยโดยอยูภายใตการ

แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

4213902 วิจัยทางเคมี   2(0-6-3) 

 Research in Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

42133901 วิธีวิจัยทางเคมี 

 การดําเนินการวิจัยตามเคาโครง

วิจัยที่ผานการสอบมาแลวในรายวิชาวิธีวิจัย

ทางเคมี ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ลดจํานวนหนวยกิต 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหไดใจความ

และกระชับมากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

 Performing of research according 

to the defensive research proposal in 

course of Research Methodology 

inChemistry under advisors supervisions 
 

4214901 สัมมนาทางเคมี 1(1-2-3) 

 Seminar in Chemistry 

 ศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและ

งานวิจัยใหมทางดานเคมี เรียบเรียง จัดทํา

รายงาน นําเสนอและอภิปราย 

4214903 สัมมนาทางเคมี 1(0-3-2) 

 Seminar in Chemistry 

 การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการ

และงานวิจัยที่เปนประโยชนและสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง 

วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน นําเสนอและ

อภิปรายในชั้นเรียน 

 Study and collection of  

the academic documents and research 

journalsthat be useful and correspond 

with  thechange of  21stcentury; edition; 

data  analysis; report; presentation and 

discussion in class room 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

ร าย วิ ช า ให ทั นส มั ย   

และ ได ใจความมาก

ยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

4452102 เคมีส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4211103 เคมี 2 

 การศึกษาเก่ียวกับความรูพื้นฐาน

ดานเคมีสิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดปฏิกิริยา

การเปล่ียนรูป และการเคล่ือนยายของสารมลพิษ

ส่ิงแวดลอมปรากฏการณและการเปล่ียนแปลง

ทางเคมี เคมีอินทรียเคมีอนินทรียเคมีเชิงฟสิกส 

และชีวเคมีที่เกิดขึ้นในส่ิงแวดลอม เคมีของนํ้า 

เคมีของอากาศ เคมีของดินผลกระทบตอมนุษย

และการปองกัน 

 

 

 

 

 
 

 

- รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปล่ียนแปลง 

2. กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6 หนวยกิต 
2. กลุมวิชาเฉพาะดาน 70 หนวยกิต 

 2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ 56 หนวยกิต 

 

3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship 

 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของ

ผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ของการจัดการธุรกิจขนาดยอย ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การทํา

แผนธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม 

โดยมีการสอดแทรกจริยธรรมและความรับผิดชอบ

ตอสังคม การเสริมสรางความคิดสรางสรรค 

โดยจัดทําธุรกิจจําลอง เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่ม

ของตนเอง 
 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 

 

3591105  เศรษฐศาสตรทั่วไป   3(3-0-6) 

 General Economics 

 ศึกษาแนวคิดดานเศรษฐศาสตรที่

เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและสังคมดานตาง ๆ 

ไดแก การบริโภค การผลิต ตลาด สภาพและ

ปญหาเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนแนว

ทางแกไขของรัฐบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
 

 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 

 

 3562201 การสรางธุรกิจใหม 3(3-0-6) 

 และการเปนผูประกอบการ 

 New Venture Creation and 

 Entrepreneurship 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจ องคประกอบในการประกอบธุรกิจ ไดแก 

การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากร

มนุษย การบัญชีและการเงินการวิเคราะห

ปจจัยสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ 

รูปแบบและแนวทางในการสรางธุรกิจ SMEs 

พื้นฐาน แนวคิดของการเปนผูประกอบการ 

การวิเคราะหปญหาและโอกาสของการเปน

ผูประกอบการ ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

ประกอบธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณในการ

- รายวิชาใหม 
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การเปล่ียนแปลง 

ประกอบธุรกิจ 

 General knowledge 

aboutbusiness, component of business 

management such as marketing, 

production, human resource 

management, accounting and financial, 

analysis business environment, business 

pattern and new venture SMEs creation, 

Fundamental concept of being 

entrepreneur; analyze entrepreneur’s problems 

and opportunities, creativity, including 

business ethics. 
 

1. กลุมวิชาเนื้อหา 83 หนวยกิต 

 1.3 วิชาเนื้อหาเลือก 12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาเฉพาะดาน 70 หนวยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 
 

4213201 การวิเคราะห 3(2-2-5) 

 คุณภาพน้ําทางเคมี 

 Chemical Analysis of Water  

 Quality  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห1 

 หลักการเก็บตัวอยาง การเตรียม

ตัวอยาง และวิธีการวิเคราะหคุณภาพนํ้าทาง

เคมีเชน การวัดคาพีเอช การวัดคาความขุน 

การหาปริมาณของแข็ง การวัดสภาพกรดและ

สภาพดาง การหาปริมาณดีโอ การหาปริมาณบี

โอดี  การหาปริมาณซีโอดี  การหาปริมาณ

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส การหาปริมาณไนโตรเจน 

และการหาปริมาณไขมันและนํ้ามัน  

 

 

 

 

 

 

 
 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 
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สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

4213202 การวิเคราะห 3(2-2-5) 

 ดินและปุย 

 Soil and Fertilizer Analysis 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4212201 เคมีวิเคราะห 1 

 สมบัติของดินและปุย หลักในการ

เก็บตัวอยาง การปรับปรุงและบํารุงดิน การให

ปุยแกดิน การเตรียมตัวอยางดินและปุยเพื่อ

การ วิ เคราะหทางคุณภาพ และปริมาณ 

กรรมวิธีการวิเคราะหทางเคมี หลักการใช

เครื่องมือในการวิเคราะห การแปลความหมาย

ของผลการวิเคราะห 
 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 

 

 4213207 การวิเคราะหคุณภาพ 3(2-2-5) 

 ทางเคมีของน้ําและดิน 

 Chemical Quality Analysis  

 of Water and Soil 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212205 เคมีวิเคราะห 1 และ  

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

 บทนํา การเก็บตัวอยางนํ้าและดิน 

การเตรียมตัวอยาง นํ้าและดิน ปฏิบัติการ

วิเคราะหคุณภาพทางเคมีของนํ้าและดินการ

วิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

 Introduction; water and soil 

samplings; water and soil sample 

preparations; laboratories for chemical 

quality analysis of water and soil;data 

analysis and interpretation 

 

 

 

 

 

 

 
 

- รายวิชาใหม โดยได

นํารายวิชาการวิเคราะห

คุณภาพนํ้าทางเคมีและ

รายวิชาการวิเคราะหดิน

และปุยมาบูรณาการ 

แลวเป ล่ียนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา ปรับคําอธิบาย

ร า ย วิ ช า ให มี ค ว า ม

เหมาะสมยิ่ งขึ้นและ

เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

 4213208 นาโนเคมี 3(2-2-5) 

 Nanochemistry 

รายวิชาทีเ่รียนควบคูกัน :  

4213205 การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือและ  

4213206 ปฏิบั ติการการวิ เค ราะห โดย

เคร่ืองมือ 

 หลักการและปฏิบัติการเก่ียวกับ

การสังเคราะหและตรวจหาลักษณะเฉพาะของ

อนุภาคนาโนโดยวิธีส เปกโทร เมทรีการ

ประยุกตใชวัสดุนาโนในทางเคมี 

 Principles and laboratories 

related to synthesis and characterization 

of nanoparticles by spectrometry; 

chemical applications of nanomaterials 
 

- รายวิชาใหมเพื่อให

นั ก ศึ ก ษ า ก า ว ทั น

ความกาวหนาทางเคมีใน

เรื่องของนาโนเทคโนโลย ี

 

4214301 เคมีอาหาร 3(2-2-5) 

 Food Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4213301 ชีวเคมี 

 การเปล่ียนแปลงโครงสราง และ

สมบัติทางเคมีของสารอาหารในกระบวนการ 

รวมทั้งสารเติมแตงสี กล่ิน และสารถนอม

อาหาร ปฏิบัติการวิเคราะหหาปริมาณของแข็ง 

ความชื้น เถา เกลือ กรด นํ้าตาล ไขมัน ไนโตรเจน

กรดแอสคอรบิค เสนใย  

4214304 เคมีอาหาร 2(2-0-4) 

 Food Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4213303 ชีวเคมี 

 องคประกอบของอาหารการเปล่ียนแปลง

และความสัมพันธทางเคมีของอาหารระหวาง

กา ร แ ป ร รู ป แล ะ กา ร เ ก็ บ รั ก ษา ร วม ทั้ ง

หลักเกณฑในการเลือกใช 

 Food constituents; chemical 

changes and relation of food components 

during processing and storage; criteria 

for food selection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหครอบคลุม

เ น้ือหาเบื้ องตนของ

เคมีอาหาร 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

 4214305 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-2) 

 Food Chemistry Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4213304ปฏิบัติการชีวเคมี  

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน :  

4214304เคมีอาหาร 

 ปฏิบัติการสําหรับการวิเคราะหหา

ปริมาณความชื้น เถา ไขมัน ไนโตรเจน นํ้าตาล 

เพคติน  กรดแอสคอรบิ ก กรด เบนโซอิก 

และซัลเฟอรไดออกไซด 

 Laboratories for analysis of 

moisture; ash; lipid; nitrogen; sugar; 

pectin; ascorbic acid; benzoic acid and 

sulfur dioxide 
 

- รายวิชาใหมเพื่อให

นักศึ กษามีทั กษะ ใน

การทําปฏิบัติการเคมี

อาหารเพิ่มมากขึ้น 

 

4214302 วิทยาเอนไซม 3(2-2-5) 

 Enzymology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4213301 ชีวเคมี 

 ธรรมชาติ บทบาท กลไกการเรง

ปฏิกิริยา และจลนพลศาสตรของเอนไซม การ

เตรียมเอนไซมบริสุทธ์ิ การนําความรูและ

เทคนิคทางเอนไซมไปประยุกตใช 
 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4214303 เทคนิคพืน้ฐาน  3(2-2-5) 

 ทางชีวเคมี    

 Fundamentals of

 Biochemical Techniques 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 

4213301 ชีวเคมี 

 เทค นิคพื้ นฐานที่ สํ าคัญในการ

ปฏิบัติการและการวิเคราะหทางชีวเคมี     เซ็น

ตริฟวเกชัน สเปกโตรโฟโตเมตรี โครมาโตกราฟ 

อิเล็กโตรฟอรีซิส และเทคนิคในการสกัดแยก

และเตรียมเอนไซมบริสุทธ์ิ 

 

 
 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปล่ียนแปลง 

4214401 เคมีอนนิทรียข้ันสูง 2(2-2-5) 

 Advanced Inorganic 

 Chemistry  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4213401  เคมีอนินทรีย 2 

 เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนด

และแอกติไนด การศึกษาสารประกอบเชิงซอน

ของโลหะแทรนซิชัน ปฏิบัติการการเตรียมและ

การตรวจสอบสมบัติของสารประกอบเชิงซอน 
 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4214402 เคมีออรแกโน 2(2-0-4) 

 แมทัลลิก 

 Organometallic Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4213401 เคมีอนินทรีย 2 

 หลักการเบื้องตนของการกอเกิด

พันธะ และโครงสรางของสารประกอบเชิงซอน 

ออรแกโนแทรนซิชัน ปฏิกิริยาแทนที่ลิแกนด 

ซ่ึงโคออรดิเนตกับโลหะออกซิเดทีฟแอดดิชัน 

และรีดักทีฟอิลิมิเนชัน ปฏิกิริยาการสอดแทรก

ภายในโมเลกุล ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลิ

โอฟ ลิกและอิเ ล็กโตรฟ ลิกบนลิแกนด  ซ่ึ ง

โคออรดิเนตอยูกับโลหะแทรนซิชัน การเรงใน

ปฏิกิริยาแบบเอกพันธในปฏิกิริยาการเติม

ไฮโดรเจน ตัวเรงในปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน

ของพวกโอเลฟน และอะเซติเลชัน การประยุกต

ของสารประกอบเชิงซอนออรแกโนแทรนซิชัน 

ในการสังเคราะหสารอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปล่ียนแปลง 

4214502  เคมีเฮเทอโรไซคลิก 2(2-0-4) 

 Heterocyclic Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212503 เคมีอินทรีย 2 

 โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ ส ม บ ัต ิทั ่ ว ไ ป 

กา ร จําแนกประเภท การเรียกชื่อ ปฏิกิริยา 

และการเตรียมสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก

ชนิดตางๆ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่

จําเปนในส่ิงมีชีวิต 
 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4214504 เคมีทางยา 2(2-0-4) 

 Medicinal Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212503 เคมีอินทรีย 2 และ 

4213301 ชีวเคมี 

 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับสมบัติทาง

เคมีและทางกายภาพของสารอินทรีย และ

สารอนินทรียที่เปนยา ปฏิกิริยาของยา และรี

เซปเตอร หลักการทางเคมี และชีวเคมีที่มีผล

ตอการออกฤทธ์ิของยาในระบบประสาท

สวนกลาง ระบบประสาทรอบนอก และระบบ

ตอมไรทอของยาชนิดตางๆ เชน ยาตานแบคทีเรีย

ยาตานไวรัส ยาตานเชื้อรา ยาแกแพ ยาแกปวด 

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร เปนตน 
 

 - รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4214501 เคมีอินทรียข้ันสูง 2(2-0-4) 

 Advanced Organic 

 Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  

4212503 เคมีอินทรีย 2 

 ปฏิ กิริยาอนุมูลอิสระ ปฏิ กิริยา

ออกซิ เดชันและรี ดั กชัน  การ สั ง เคราะห

สารประกอบอินทรีย ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 

4214505 เคมีอินทรียข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Organic 

 Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  

4212509 เคมีอินทรีย 2 

 ปฏิ กิริยาอนุมูลอิสระ ปฏิ กิริยา

ออกซิ เดชันและรี ดั กชัน  การ สั ง เคราะห

สารประกอบอินทรีย และปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 

 Free radical reactions; 

oxidationand reduction reactions; organic 

synthesis and pericyclic reactions 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เพิ่มจํานวนหนวยกิต 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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การเปล่ียนแปลง 

4214503 เคมีของผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 

 ธรรมชาต ิ

 Chemistry of Natural  

 Products 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212503เคมีอินทรีย 2 

 ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ส ร า ง  แ ล ะ ชี ว

สัง เคราะหของสารประกอบที่ เ กิดขึ้ น ใน

ธรรมชาติ ไดแก ลิปด ฟนอลิก คารโบไฮเดรต 

กรดอะมิโน แอลคาลอยด และปฏิบัติการ

เ ก่ี ยว กับการส กัดและการแยกสารจาก

ผลิตภัณฑธรรมชาต ิ

4214506 เคมีของผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 

 ธรรมชาต ิ

 Chemistry of Natural  

 Products 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4212509 เคมีอินทรีย 2 

 โครงสราง และชีวสังเคราะหของ

สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ไดแก  ลิปด 

สารประกอบฟนอลิก คารโบไฮเดรต กรดอะมิ

โน แอลคาลอยด ปฏิบัติการการสกัดและการ

แยกสารจากผลิตภัณฑธรรมชาต ิ

 Structures and biosynthesis 

of metabolites: lipids, phenolic 

compounds, carbohydrates, amino 

acids, alkaloids; extraction and isolation 

laboratories of natural compounds 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหถูกตองและ

ชัดเจนมากขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

  8หนวยกิต 

2. กลุมวิชาเฉพาะดาน 70หนวยกิต 

 2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  

   8 หนวยกิต 

 

4214801 การเตรียมฝก  2(90) 

 ประสบการณทางเคมี 

 Preparation for Field 

 Experience in Chemistry 

 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอม

ของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณอาชีพใน

ดานการรับรู ทักษะ ลักษณะ และโอกาสของ

การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะ

ที่เหมาะสมกับอาชีพ 

4214803 การเตรียมฝก  2(1-2-3) 

 ประสบการณวิชาชีพทางเคมี 

 Preparation for Field 

 Experience in Chemistry 

 การเตรียมความพรอมของผูเรียน

กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยฝกทักษะ

ที่ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การ

เลือกสถานประกอบการ การบริหารงาน

คุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการ

นําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการ

พัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เปน

ตน 

 

 

 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหครอบคลุม

เน้ือหามากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

Student preparation for  

field experience skill training, to be 

well-prepared for work via various 

activities including employability skills 

training, institute selection, quality 

management,techniques of report 

writing and presentation, personality 

development and career qualification 

improvement and other related topics 
 

4214802 การฝกประสบการณ 6(320) 

 ทางเคมี 

 Field Experience in  

 Chemistry 

 ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดาน

เคมีในหนวยงานของรัฐและเอกชนเพื่อนํา

ความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษา

ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

4214804 การฝกประสบการณ 6(540) 

 วิชาชีพทางเคมี 

 Field Experience in  

 Chemistry 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

4214803 การเต รียมฝกประสบการณ

วิชาชีพทางเคมี 

 การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมใน

สถานประกอบการ ซ่ึงอาจเปนหนวยงานของ

รัฐและ/หรือเอกชน ผู เรียนได เรียนรูการ

แกปญหาในการทํางาน การปรับตัวเขากับ

วัฒ น ธร ร มอ ง ค ก ร  แ ล ะก า ร นํ า ค ว า ม รู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด

หลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 Collaborative job training 

between students and institutional 

personnel in government and/or 

private sectors; The students learn 

solving the problems in workplace, 

adjustment for organizational cultures 

and efficient applications of knowledge 

and skills from the whole curriculum 

for training effectively 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เพิ่มจํานวนชั่วโมงใน

การฝกประสบการณ

วิชาชีพทางเคมีใหมาก

ขึ้น 

- เพิ่มรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชาใหครอบคลุม

เน้ือหามากยิ่งขึ้น 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

7000390 การเตรียมความพรอม  2(90) 

 สหกิจศึกษา 

 Preparation for Cooperative 

 Education  

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการ

ของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน

อาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ

ส่ื อ ส า ร แ ล ะม นุษ ย สัม พั น ธ  ก า ร พัฒ น า

บุคลิกภาพระบบการบริหารคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียน

รายงาน 

7000390 การเตรียมความพรอม    2(90) 

 สหกิจศึกษา 

 Preparation for Cooperative 

 Education  

 กิจกรรมการเตรียมความพรอมของ

ผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา โดยใหความรู

เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ

และกระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู

พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานความรูพื้นฐาน

ในการปฏิบัติงาน การส่ือสารมนุษยสัมพันธ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ร ะบบการ บ ร ิห า ร

คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นําเสนอ การเขียนรายงาน 

 Activities of student preparation 

of cooperative education.  The strategy 

is giving knowledge concerning 

principle, concepts, regulations and 

processes of cooperative education. 

Basic knowledge and techniques in 

job application, fundamental in 

practice, communication,human 

relationship, personal development, 

quality management system in the 

work place and techniques of 

presentation and report writing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ / เหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

7000490 สหกิจศึกษา     6(640) 

 Cooperative Education 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงาน

ชั่ วคราว ตามโครงงานที่ ไดรับมอบหมาย 

ตลอดจน การจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

7000490 สหกิจศึกษา    6(640) 

 Cooperative Education 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว 

สามารถจัดทํารายงาน นําเสนอความกาวหนา 

และผลสําเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 

เรียนรูการแกปญหาในการทํางาน การปรับตัว

เขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด

หลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

               On the job training as 

a temporary employee. The student 

has capabilities to write the report, 

present the progression and present 

the results and outcomes of  

the assigned project. In addition,  

they learn  to solve the problems in 

work place, adjust themselves to 

organization culture, and applied  

the knowledge and skills derived from 

curriculum for training effectively. 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- เพิ่มรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความทันสมัย 
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ภาคผนวก ง 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

(ตามเกณฑมาตรฐาน TQF) 
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ภาคผนวก จ 

 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสตูร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณการสอน 
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1. นางทวีสิน  นาวารัตน  
 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย   
 

ประวัติการศึกษา   
 

 Research fellow : The University of Wollongong, Australia, 2554 

 ปริญญาเอก  : วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เคม)ี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547 

 ปริญญาโท  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539 

 ปริญญาตร ี  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

    วิทยาเขตปตตานี, 2537 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 19 ป 
 

 ผลงานวิจัย  
 

Navarat, T. and Chumthong, A.(2016).  Antifungal Efficiency of the Crude Hexane extract 

 from the Roots of Linostoma pauciflorum Griff. on Sclerotium rolfsii.  The Science 

 Journal of Phetchaburi Rajabhat University, 13(1), 26-30. 
 

 

 ตํารา/เอกสาร  
 

ทวีสิน นาวารัตน. (2554).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย.  ค ณ ะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 

รายวิชาท่ีสอน 
 

 1.  เคมี 1 

 2.  ปฏิบัติการเคมี 1 

 3. เคมีอินทรีย 1 

 4. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

 5. เคมีอินทรีย 2 

 6. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

 7. สเปกโทรสโกปสําหรบัเคมีอินทรีย 

 8. เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ 
 9.  วิจัยทางเคม ี
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2. นางวิภาพรรณ คงเย็น 
 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 

ประวัติการศึกษา 
 

 ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย),มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร,2551 

 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2547

 ปริญญาตร ี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี, มหาวิทยาลัยทักษิณ,2545 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 8ป 
 

 ผลงานวิจัย 
 

Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J.   (2015).  A new

 hydronaphthalenone from the mangrove-derived Daldinia eschcholtziiPSU-STD57. 

 Natural Product Research, 29(21), 1995-1999. 

Hounkong, K., Sawangjaroen, N., Kongyen, W., Rukachaisirikul, V.and Wootipoom, N.  (2015).

 Mechanisms of 1-hydroxymethyl anthraquinone from Coptosapelta flavescensas 

 anti-giardial activity.Acta Tropica, 146, 11-16. 

Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sawangjaroen, N., Songsing, P. and 

 Madardam, H.  (2014).  Anthraquinone and Naphthoquinone Derivatives from 

the Rootsof Coptosapelta flavescens.Natural Product Communications, 9(2), 219-220. 

Hounkong, K., Sawangjaroen, N., Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Voravuthikunchai, S.P. and 

 Phongpaichit, S.  (2014).  Anti-intestinal protozoan activities of 1-hydroxy-2-

 hydroxymethylanthraquinone from Coptosapelta flavescens.Asian Pacific Journal  

 of Tropical Dicease, 4(6), 457-462. 
 

ตํารา/เอกสาร 
 

วิภาพรรณ คงเย็น.(2556).  เอกสารประกอบการสอนเคมีอินทรีย 1.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 

รายวิชาท่ีสอน 
 

 1. เคมี 1 

 2. ปฏิบัติการเคมี 1 

 3. เคมีพื้นฐาน 

 4. ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

 5. เคมีอินทรีย 1 
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 6. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

 7. เคมีอินทรีย 2 

 8. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

 9. เคมีอินทรียพื้นฐาน 

 10. ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 

 11. ภาษาอังกฤษสําหรบัเคม ี

 12. เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ 

 13. วิจัยทางเคม ี
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3. นางเชาวนีพร ชีพประสพ 
 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 

ประวัติการศึกษา 
 

 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคม)ี, มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร, 2539

 ปริญญาตร ี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2536 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 18 ป 
 

 ผลงานวิจัย 
 

เชาวนีพร ชีพประสพ, รอซีดะวาแน็ง และสุพินคงยอด. (2559, 11-13 พฤษภาคม). การคัดแยกแบคทีเรีย ที่

ผลิตเอนไซมโปรตีเอสทนรอนในสภาวะดางจากบอนํ้ารอนเขาชัยสน.ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร า ช ม ง ค ล ต ะ วั น , 

โรงแรมจอมเทียนพาเลซ พัทยา,ชลบุรี. 

เชาวนีพร ชีพประสพ.(2558, 3-5 มิถุนายน). การผลิตและคุณสมบัติบางประการของเอนไซมอะไมเลส จาก

 Bacillus sp. AC39.ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8. ก า ร

ประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน,โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยา, ชลบุรี. 

เชาวนีพร ชีพประสพ, กูอาหมาด สะตอหลง และหาสัน สาเหล็ม. (2557, 8-9 พฤษภาคม).โปรตีเอสทน

 สภาวะดางจาก Bacillus sp.ที่แยกไดจากดิน.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ร า ช

ภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2“บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสูมาตรฐานสากล”. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต, คอนเว็นช่ันเซ็นเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต. 

เชาวนีพร ชีพประสพ, อาซียะ สาลาเม็ง และวิไลตา กานา.(2555, 24-28 สิงหาคม). ปจจัยที่มีผลตอการผลิต

เอนไซมอะไมเลสจากแบคทีเรีย.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ Thailand Research 

Symposium 2012. การประชุมจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, คอนเว็นช่ันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลล, กรุงเทพฯ. 
 

 ตํารา/เอกสาร 
 

เชาวนีพร ชีพประสพ.(2555).เอกสารประกอบการสอนวิชาชีวเคมี.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
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 1. ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 

 2. ชีวเคม ี

 3. ปฏิบัติการชีวเคม ี

 4. เคมีอาหาร 

 5. วิจัยทางเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นายชนรรค พงศอาทิตย 
 



มคอ.2 192 

 

 

ตําแหนง อาจารย 
 

ประวัติการศึกษา 
 

 ปริญญาโท  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2554 

 ปริญญาตรี  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2548 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 5 ป 
 

 ผลงานวิจัย 
 

ชนรรค พงศอาทิตย, กนิษฐา พงศอาทิตย, ศุภฤกษ แสนเดช และฮาฟซัน ดารอเฮง. (2559, 11-13 

พฤษภาคม).การศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางเคอรคูมินกับสังกะสี(II)ไอออนในตัวทํา

ละลายเมทานอลโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี.ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ครั้งที่ 9. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน, โรงแรมจอมเทียน

พาเลซ พัทยา,ชลบุรี. 
 

 

รายวิชาท่ีสอน 
 

 1. เคมี 1 

 2. ปฏิบัติการเคมี 1 

 3. เคมี 2 

 4. ปฏิบัติการเคมี 2 

 5. เคมีพื้นฐาน 

 6. เคมีอนินทรีย1 

 7. ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย1 

 8. เคมีอนินทรีย2 

 9. ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย2 
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5. นางสาวนรารัตน ทองศรีนุน 
 

ตําแหนง อาจารย 
 

ประวัติการศึกษา 
 

 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2551

 ปริญญาตร ี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 4 ป 
 

 ผลงานวิจัย  
 

Thongsrinoon, N., Naun-ong, P. and Ketyothin, Y.(2016, August 1-2).The Optimization of 

 Ultrasonic Extraction for Benzoic Acid Determination in Curry Paste Samples by using 

 UV-Visible Spectrophotometry.InURU International Conference on Science and 

 Technology 2016 “Celebrating 80 years of Uttaradit Rajabhat University”. 

 Organized by Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit, Thailand. 
 

รายวิชาท่ีสอน 
 

 1. เคมี 1 

 2. ปฏิบัติการเคมี 1 

 3. เคมี 2 

 4. ปฏิบัติการเคมี 2 

 5. เคมีพื้นฐาน 

 6. ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

 7. เคมีวิเคราะห 1 

 8.  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

 9.  เคมีวิเคราะห 2 

 10.  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 

 11.  การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 

 12.  ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ 

 13. การวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางเคม ี

 14. สัมมนาทางเคม ี

 15. วิจัยทางเคม ี

 16. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคม ี

 

 


	หน้าปกหลักสูตรเคมี-01.pdf
	หลักสูตรเคมีปรับปรุง 2559 ฉบับแก้ส่ง สกอ-10-10-2559-02.pdf

