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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science
Program in Chemistry
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

0801
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่......8/2564......วันที่....30......เดือน.....สิงหาคม......พ.ศ......2564.........
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ .....15/2564..... วันที่ .....2.....เดือน .....พฤศจิกายน...พ.ศ. ....2564.........
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ..... 1/2565....... วันที่ ... 27...เดือน ....มกราคม......พ.ศ. ... 2565..........
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัย บุคลากรทางด้านการศึกษา นักวิชาการ
8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
8.3 พนั ก งานส่ ง เสริ ม การขายเครื่ อ งมื อ วิท ยาศาสตร์ วั ส ดุ แ ละสารเคมี และอาชี พ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายคงเดช สวาสดิ์พันธ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35708002XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Chemistry
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
Chemistry

2

นางสาวบุณฑริกา
เทพสุคนธ์

35599002XXXXX

อาจารย์

3

นางสาวผกาสุคนธ์
เมฆรัตนชัย

15299000XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

เคมี
เคมี
เคมีประยุกต์

วท.ม.
วท.บ.

เคมีอนินทรีย์
เคมี

4

นางสาวพักตร์วิภา
เชาว์พานิช

34699000XXXXX

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Wollongong,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Chinese Academy
of Science, China
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

ปี
2557
2548
2544
2556
2549
2546
2562
2553
2549
2561
2548
2544
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ลาดับ
5

ชื่อ – สกุล
นายสรชัย คาแสน

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36707006XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เภสัชศาสตร์
เคมี
เคมี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2555
2548
2544
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นา อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น มุ่ ง เน้ น พั ฒ นา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนสู่สากล และกรอบแนวความคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้ ง การปรั บ โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) โดยเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น นอกจากนั้น
ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก
เพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้ างคุณค่ า สังคมเดินหน้ าอย่ างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and
Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็ นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้ างการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน
ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สาคัญ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก
รวมถึ ง ประเทศไทยได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ มิ ติ ท างด้ า นสาธารณสุ ข เศรษฐกิ จ สั ง คม การใช้ ชี วิ ต ของ
ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่ อไปอย่างมีนัยสาคัญ ในภาครัฐใน
หลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจากัดการแพร่ระบาด ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงัก
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พร้อมกัน (Global simultaneous shocks) กิจกรรมการผลิตที่หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และกาลังซื้อที่
ลดลงรุนแรงทาให้ลุกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์โควิด คาดว่าจะ
มีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรม ทาให้เกิดการจ้างงานน้อยลง และกลุ่มแรงงานที่ต้องการจะต้องเป็น
กลุ่มแรงงานที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญมากขึน้ กว่าปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมโลก เริ่มเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (มีประชากรที่มีอายุ
60 ปี ขึ้ น ไปมากกว่ า 10% ของประชากรทั้ ง ประเทศ) ปั จ จุ บั น ประเทศในกลุ่ ม พั ฒ นาแล้ ว หลาย ๆ
ประเทศ ได้ เ ข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง วั ย อย่ า งสมบู ร ณ์ และประเทศไทยได้ เ ริ่ ม เข้ า สู่ สั ง คมสู งอายุ ใ นช่ ว งปี
พ.ศ. 2548 และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2565 ผลกระทบดังกล่าวทา
ให้เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ และสั งคม รัฐ บาลเล็งเห็นถึงปัญ หานี้และบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และฉบับที่ 13 โดยเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพและมี
นโยบายในการสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณสุขมูลฐานเพิ่มมากขึ้นและสร้างความตระหนักรู้หรือทัศนคติ
เชิงบวก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีความจาเพาะต่อความต้องการสาหรับผูส้ ูงอายุมีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่
สูงขึ้น อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนามาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้
ดีมากยิ่งขึน้
ตามหลักประชากรศาสตร์ได้มีการแบ่งประชากรตามช่วงอายุได้ทั้งหมด 5 เจนเนอเรชัน
ได้แก่ Baby Bloommer (เกิดก่อนปี พ.ศ. 2508) Generation X (เกิดปี พ.ศ. 2508-2522) Generation Y
(เกิดปี พ.ศ. 2523-2540) Generation Z (เกิดปี พ.ศ. 2539-2559) และ Alpha (เกิดปี พ.ศ. 2560 เป็น
ต้นไป) ซึ่งประชากรแต่ละช่วงอายุดังกล่าวจะแสดงพฤติกรรม การใช้ชีวิต ทัศนคติ การเรียนรู้และการ
แสดงออกที่แตกต่างกัน ดังนัน้ รูปแบบการเรียนการสอน สินค้าและบริการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีลักษณะเฉพาะกับแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องถูกมาปรับใช้ให้เหมาะสม
การพั ฒนาทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ป็ นไปอย่ า งก้ า วกระโดดส่ ง ผลกระทบต่ อ
พฤติก รรมของมนุษ ย์ใ นปัจจุบัน โดยทุก คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ไ ด้อย่างทั่วถึงและ
สามารถนามาใช้ป ระโยชน์ไ ด้ อย่ างรวดเร็ว ทั้งนี้ ข้อมูลที่ไ ด้ต้องผ่า นการกลั่ นกรองอย่ างรอบคอบ
เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเป็นแรงผลักที่ทาให้ทุก
คนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนีแ้ ละเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เกิดการ
เปลี่ย นแปลงทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม เช่น เกิดภาวะว่างงาน รูป แบบการใช้ชีวิตในสังคม และ
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป

8

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กอปรกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 11.1
จะเห็นได้ว่า บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางด้านเคมี เนื่องจากนักเคมีเป็นส่วนสาคัญในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น
บุ ค ลากรทางด้ า นการศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D) เจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบคุณภาพ (QC) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิชาเคมีปรั บปรุงปี 2560
พบว่าบัณฑิตของสาขาเคมีมีก ารพั ฒ นาตัวเองอยู่ต ลอดเวลา สามารถท างานร่วมกั บ ผู้ อื่นได้ และ
สามารถหางานได้ภายใน 6 เดือนหลังสาเร็จการศึกษา แต่บัณฑิตบางส่วนยังขาดความกล้าแสดงความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรวิชาเคมีปรับปรุงปี 2560 ของสาขาวิชาเคมี
คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ใช้ก รอบแนวคิดของการประกั นคุ ณภาพการศึก ษาในการ
ดาเนินงานของหลั กสู ตร และได้คานึงถึงการเปลี่ย นแปลงไปของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพของตลาดแรงงาน ดังนั้น สาขาวิชาเคมี จึงได้มี การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมี
ปรับปรุงปี 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเคมี และมีทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ที่ตรงตามความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพของตลาดแรงงานในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565 ได้ จั ด ท าขึ้ น
สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในส่ ว นของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้ า นวิ ช าการและความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น รู้ ทั น โลกทั น เทคโนโลยี มี ค วามรู้
ภาษาอังกฤษที่ส่ือสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
การเรีย นรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับ ตัวได้ในสังคมที่เ ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกั บการเป็นผู้ป ระกอบการและการสร้างนวัตกรรมสาหรับ ใช้ในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital Life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
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3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
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003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

3(0-6-3)
รวม

30

หน่วยกิต

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

Mathematics I
241112 คณิตศาสตร์ 2

3(2-2-5)

Mathematics II
241211 แคลคูลัส

4(3-2-7)

Calculus
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
243101 ชีววิทยาทั่วไป

4(3-3-8)

General Biology
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น

4(3-3-8)

Introductory Physics
13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
247103 สถิตวิ ิเคราะห์

3(2-2-5)

Statistical Analysis
13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
365215 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4(3-3-8)
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
242104 เคมี 1
Chemistry I
242105 เคมี 2
Chemistry II
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
242101 หลักเคมี
Principles of Chemistry
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
242106 เคมีในชีวิตประจาวัน
Chemistry in Daily Life
242107 ความรู้พ้ืนฐานทางเคมี
Fundamental of Chemistry
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications
242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis
242141 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
242453 โครงงานทางเคมี
Project in Chemistry

4(3-3-8)
3(2-3-6)

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(0-6-3)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทา
หน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจั ดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั นคุ ณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติด ตาม ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขา
หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา
การจัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อ ทาหน้าที่ประสานงานการ
วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เคมีเป็นวิชาที่ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นของสสาร
มุ่งศึกษาและทาความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นการ
จัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้นให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถ
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และแก้ ปั ญ หา อั น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาและสร้ า งองค์ ความรู้ ใ หม่ มี ทั ก ษะด้ าน
ปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้วธิ ีและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทาง
เคมีเ ข้ากั บ ศาสตร์อื่ น ๆ เพื่อนาไปใช้ใ นการศึก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ และภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
การศึกษาด้านเคมีเป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ทางด้านการศึกษาและการวิจัย ด้านการแพทย์ ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคม ด้านพิสูจน์หลักฐาน ศาสตร์ทางด้านเคมี สามารถ
นาไปใช้พัฒนาในส่วนของทั้งในภาครัฐและเอกชน และยังเป็นศาสตร์ที่สาคัญในการเข้าไปช่วยส่งเสริม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มี
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น การยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศ โดยการประยุ ก ต์ ผ สมผสานกั บ
เทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกสมั ย ใหม่ หลั ก สู ต ร
สาขาวิชาเคมีได้ตระหนักถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4) มุ่งเน้นจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาส่งเสริมทักษะความสามารถ (Competency) ของผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการ
ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น (Collaboration competency) ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งบู ร ณาการ
(Integrated problem-solving competency) เป็นต้น ดังนัน้ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา จึงมีพันธกิจในการที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาเคมีที่มีความรู้ความสามารถทางด้ า น
วิชาการและทักษะที่จาเป็นสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสามารถปรับ ตัว ได้ใ นสังคมที่เ ปลี่ย นแปลงตลอดเวลา มีความรู้ท างด้านภาษาและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท างาน วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการและความรู้พื้นฐาน
ที่จาเป็น รู้ทันโลก ทันเทคโนโลยี
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและมีความรู้
ของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการทางานหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึน้
1.3.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามใฝ่ รู้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ปรั บ ตั ว ได้ ใ นสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามสามารถนาความรูท้ างเคมีไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
และประยุกต์ใช้ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกรอบแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรม
1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนาเสนอองค์ความรู้ทางเคมีได้ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ
PLO 2 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลทางเคมีได้อย่างเหมาะสม
PLO 3 ผู้ เ รี ย นแสดงออกถึ ง การเป็น ผู้ ตรงต่ อ เวลา ซื่ อ สั ต ย์ มี วิ นั ย ประพฤติ ต นตามหลั ก ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 ผูเ้ รียนสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO 5 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในการปฏิบัติงานทางเคมีได้ และนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้
ในการแก้ไขปัญหา
PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ และเคมีได้อย่างถูกต้อง
PLO 7 ผูเ้ รียนสามารถนาความรู้ทางเคมีมาออกแบบการทดลอง วิเคราะห์และอภิปรายผลจากการ
ทดลองทางเคมี
PLO 8 ผู้เ รีย นสามารถท าปฏิบัติก ารทางเคมีร่วมกับการใช้เครื่องมือวิเ คราะห์ทางเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง
PLO 9 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้วยกรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรม
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี

1.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยน าข้ อ มู ล 1.1 เอกสารหลักสูตร (มคอ.2)

มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด

ป้ อ นกลั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย 1.2 เอกสารประกอบหลักสูตร

และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ

ของหลักสูตรประกอบกับวิสัยทัศน์ เช่น ผลการประเมินความพึ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา

พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และ พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และ แผนการเรี ย นรู้ (มคอ.3 และ
ประเทศ

มคอ.4) และผลการเรียนรู้ของ

1.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)
สม่าเสมอให้สอดคล้องกั บ เกณฑ์ 1.3 รายงานผลการประเมิ น
กากับมาตรฐานหลักสูตร (สกอ.)

หลักสูตร

1.3 มี ก ารตรวจสอบติ ด ตามและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

2.1 ติดตามความเปลี่ย นแปลงใน 2.1 รายงานผลการประเมิ น

กั บ ความต้องการของผู้ใ ช้ บัณฑิ ต

ความต้องการของผู้ประกอบการ ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต

ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และการเปลี่ ย น

ในวิชาชีพ ความต้องการของชุมชน ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร

แปลงของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน

และท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลง 2.2 ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ความพึ ง
ของเทคโนโลยี โดยการส ารวจ พ อ ใ จ ใ น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วน ความสามารถในการท างาน
เสียของทุกหลักสูตร

ของบัณฑิต
2.3 เอกสารแผนการปรับปรุง
หลักสูตรและปรับปรุงรายวิชา

3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น

3.1 ส่ ง เสริ ม บุ คลากรในหลัก สูตร 3.1 แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร

การสอนและบริ ก ารวิ ช าการให้ มี

เข้าสู่มาตรฐานอาจารย์ มืออาชี พ ของหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ประสบการณ์จากการนาความรู้ไป

(UP-PSF) และความก้าวหน้า ทาง 3.2 เอกสารแผนติ ด ตามการ

ปฏิบัติงานจริง

วิชาการ

พัฒนาบุคลากรของหลักสูตร

3.2 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ 3.3 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เรียนการสอน งานวิจัยและบริการ จัดการเรียนการสอนโดยนิสติ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
4. พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมใน

4.1 พัฒนาการเรีย นรู้ ของนิสิ ต ให้ 4.1 เอกสารแผนการพั ฒ นา

การเรีย นการสอนทั้งภาคทฤษฎี

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานก ากั บ นิ สิ ต ให้ มี ค วามพร้ อ มในการ

และภาคปฏิบัติ

หลักสูตร (สกอ.) วัตถุประสงค์ของ เรี ย นการสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี
หลั ก สู ต รและผลการเรี ย นรู้ ที่ และภาคปฏิบัติ
คาดหวัง
4.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ 4.2 ร า ย วิ ช า ที่ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการบูร บู ร ณาการการจั ด การเรี ย น
ณาการองค์ ค วามรู้ ข องแต่ ล ะ ก า ร ส อ น ใ น ห ลั ก สู ต ร กั บ
รายวิชา

กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร การ
บริ ก ารวิ ช าการและการวิ จั ย

4.3 จัดโครงการเสริมหลักสูตรให้กับ 4.3 โครงการเสริ ม หลั ก สู ต ร
นิสิตเพื่อพัฒนาลาดับขั้นการเรียนรู้ ให้กับนิสิตเพื่อพัฒนาลาดับขั้น
ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง เป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
หลักสูตร

ประสงค์ของหลักสูตร
4.4 เอกสารผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจของโครงการ
เสริมหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษปกติ ในแต่
ละภาคการศึ กษาปกติ ต้ องมี ระยะเวลาการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่ สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ก ระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ความแตกต่างของระดับความรูพ้ ืน้ ฐานภาษาอังกฤษ
2.3.2 ความแตกต่างของระดับความรู้และทักษะการคานวณ
2.3.3 ความแตกต่างของระดับความรู้และทักษะทางด้านเคมี
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน
2.4.2 จัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อปรับพืน้ ฐานก่อนเปิดภาคเรียนในรายวิชาที่มปี ัญหา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565 2566 2567 2568 2569
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
240
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายรับ

2565

2566

1,260,000 2,520,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2567
2568

2569

3,780,000

5,040,000

5,040,000

1,260,000 2,520,000 3,780,000

5,040,000

5,040,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)
3. งบดาเนินการ
(ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
4. งบดาเนินการ
(สาธารณูปโภค)
(*งบประมาณการอยูท่ ี่
10,000 บาทต่อคน)
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

2565
19,188,612
4,200,000

ปีงบประมาณ
2566
2567
19,917,779
20,674,655
4,200,000
4,200,000

2568
21,460,292
4,200,000

2569
22,275,783
4,200,000

427,122

427,122

427,122

427,122

427,122

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

2,400,000

24,415,734
406,928.90

25,744,901
214,540.84

27,101,777
150,565.43

28,487,414
118,697.56

29,302,905
122,095.44

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของสกอ.
พ.ศ. 2554
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
กลุ่มวิชาภาษา
001101

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน

หลักสูตร
พ.ศ. 2560
30
30
93
32
61
52
9
6

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30
30
92
31
61
52
9
6

129

128

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)

Thai Language in Daily Life
001102

ภาษาไทยเชิงวิชาการ

1(0-2-1)

Thai for Academic Purposes
001103

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

English for Daily Life
001104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(2-2-5)
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001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ

3(2-2-5)

English for Academic and Professional Communication
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

Technology Usage for Digital life
002102

ความฉลาดทางดิจทิ ัล

2(1-2-3)

Digital Intelligence Quotient
กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

Artistic for Life Management
003102

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

3(2-2-5)

Skills Development and Lifelong Learning
003203

เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม

2(0-4-2)

Collaborative Learning for Society Creation
003204

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

1(0-2-1)

Health Environment and Community Management
003305

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล

3(2-2-5)

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306

บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ

3(0-6-3)

Integration for Professional Innovation
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
241111
คณิตศาสตร์ 1

92 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
3(2-2-5)

Mathematics I
241112

คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II

3(2-2-5)
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241211

แคลคูลัส

4(3-2-7)

Calculus
242104

เคมี 1

4(3-3-8)

Chemistry I
242105

เคมี 2

3(2-3-6)

Chemistry II
242251

ศัพทวิทยาทางเคมี

3(3-0-6)

Chemistry Terminology
243101

ชีววิทยาทั่วไป

4(3-3-8)

General Biology
244103

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น

4(3-3-8)

Introductory Physics
247103

สถิตวิ ิเคราะห์

3(2-2-5)

Statistical Analysis
2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ

61 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต

242102

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
Chemical Laboratory Safety

1(1-0-2)

242221

เคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry I

4(3-3-8)

242222

เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II

3(2-3-6)

242231

เคมีอนินทรีย์ 1
Inorganic Chemistry I
เคมีอนินทรีย์ 2
Inorganic Chemistry II
เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I

3(3-0-6)

242232
242241

4(3-3-8)
4(3-3-8)
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242242
242311
242312
242321
242341
242351
242451
242452
242454
242455
242456
365215

เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
Physical Chemistry I
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry II
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีและการประยุกต์
Instrumentation for Chemical Analysis and Applications
สเปกโทรสโกปี
Spectroscopy
การศึกษาทางเคมีสาหรับทรัพยากรธรรมชาติ
Chemical Study for the Natural Resources
สัมมนา
Seminar
ระบบจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล
Quality Management and International Standard Systems
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(0-6-3)
1(0-3-2)
1(1-0-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4(3-3-8)

หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2) วิชาเอกเลือก
กลุ่มก้าวหน้าวิชาการสู่บัณฑิตศึกษา
242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์
New Frontier of Researches in Physical Chemistry

9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
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242413
242421
242423
242431
242432
242441
242442

เคมีคอมพิวเตอร์และการออกแบบโมเลกุล
Computational Chemistry and Molecular Modeling
เทคโนโลยีใหม่ในเคมีวิเคราะห์
Modern Technology in Analytical Chemistry
มาตรฐานเคมีวิเคราะห์
Standard Analytical Chemistry
การวิเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์
Inorganic Analysis
เคมีวัสดุอนินทรีย์
Inorganic Material Chemistry
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์
Natural Products and Applications
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มเคมีประยุกต์และเคมีนาโนเทคโนโลยี
242412
242414
242415
242422
242424

เคมีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry
เคมีนวัตกรรม
Innovative Chemistry

3(2-2-5)

เคมีนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้

3(2-2-5)

Chemical Nanotechnology and Applications
เคมีสภาวะแวดล้อม
Environmental Chemistry
เคมีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

Green Chemistry for Sustainable Development
242425

เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและ
การเกษตร
Quantitative Techniques for Residues in Food and Agricultural Products

3(2-2-5)

25

242433

วัสดุฉลาดและการประยุกต์

3(2-2-5)

Smart Materials and Applications
242434

เคมีเซรามิก

3(2-2-5)

Ceramic Chemistry
242443

สีธรรมชาติและการประยุกต์

3(2-2-5)

Natural Colors and Applications
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001103
002101
003101
241111
242102
242104
243101

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage in Digital Life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
Chemical Laboratory Safety
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
21 หน่วยกิต
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001102
001104
002102
003102
241112
242105
244103

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 2
Chemistry II
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001205
003203
241211
242221
242231
242241

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
แคลคูลัส
Calculus
เคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry I
เคมีอนินทรีย์ 1
Inorganic Chemistry I
เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-2)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
20 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
003204
242222
242232
242242
242251
247103

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
เคมีอนินทรีย์ 2
Inorganic Chemistry II
เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II
ศัพทวิทยาทางเคมี
Chemistry Terminology
สถิตวิ ิเคราะห์
Statistical Analysis
รวม

1(0-2-1)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
003305
242311
242321
242341
xxxxxx

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
Physical Chemistry I
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีและการประยุกต์
Instrumentation for Chemical Analysis and Applications
สเปกโทรสโกปี
Spectroscopy
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
003306
242312
242351
242xxx
365215

บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry II
การศึกษาทางเคมีสาหรับทรัพยากรธรรมชาติ
Chemical Study for the Natural Resources
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
รวม

3(0-6-3)
4(3-3-8)
2(0-6-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
242451
242452
242xxx
242xxx
xxxxxx

สัมมนา
Seminar
ระบบจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล
Quality Management and International Standard Systems
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

1(0-3-2)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
11 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
242454
242455
242456

การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

* ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for
delivering message, proper daily life communication
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจาวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self
and others in daily life context
001104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and
describing familiar matter
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage in Digital Life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทา
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information
accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according
to laws concerning information technology and communication
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวติ การดารงชีวติ บนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตใน
สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผูอ้ ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
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Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao
studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental
health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and
ethics, laws in daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเ คราะห์ หลักการคิด อย่ า ง
สร้างสรรค์ หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่จาเป็นสาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, collaboration,
communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, personality and
expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and lifelong learning for
future, personal financial skill
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรูช้ ุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชุมชน การทางานร่วมกันเป็นทีม
จิตวิทยาการทางานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และ การ
ดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิตใน
สังคม การร่วมมือ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ
สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity,
acceptance of cultural diversity and respect for others
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดาเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching for
community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health
project in community, leadership in health, environment and community
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทาธุรกรรมทางการเงิน
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการคุ ณ สมบั ติข องการเป็น ผู้ ป ระกอบการยุ คดิ จิ ทัล การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ดส าหรับ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for
entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking
process, ethics for digital age entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ
และสร้ า งนวั ต กรรมทางวิ ช าชี พ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ และการสร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด เชิ ง
นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities,
designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of
professional innovations
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241111

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน
อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integrals
241112

คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง ลิมติ
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper integrals, sequences and series of real numbers,
power series, limits and continuity of several variable functions, derivative of several variable function
241211 แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว อนุพันธ์ระบุทิศทาง อนุพันธ์และปริพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นในพิกัด
ทรงกระบอกและทรงกลม สนามเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
Polar coordinate system, Euclidean space, sketch graphic surface, directional derivative,
derivative and integral of several variable function and applications, multiple integrals and
applications, multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates, vector field, line integral,
surface integral, integral theorem
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
สสารและการวั ด โครงสร้ า งอะตอม ระบบพี ริ อ อดิ ก พั น ธะเคมี แ ละโครงสร้ า งโมเลกุ ล
ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์ เ บื้องต้น
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and
molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental
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thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear
chemistry, environmental chemistry
242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
1(1-0-2)
Chemical Laboratory Safety
บทนาเรื่องความปลอดภัยทางเคมี สารเคมีไวไฟ สารเคมีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
สารเคมีเ ป็นพิษ การจัด เก็ บ และการก าจัดสารเคมีอย่างถู ก ต้อง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี แนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่ อการป้อ งกั น อุป กรณ์ป้องกั นส่ วนบุ คคล และตัวอย่า งอุ บั ติ เ หตุ
เนื่องจากสารเคมี
Introduction to chemical safety, volatile chemicals, reactive chemicals and toxic chemicals,
chemical storage and disposal, materials safety data sheets, standard guidelines for safety, personal
protective devices, examples of chemical accidents
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี การ
เรีย กชื่อ การเตรีย มและปฏิกิ ริย าของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์
สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลกิ
และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, chemical thermodynamics, chemical
kinetics, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes,
aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids
and their derivatives, amines, and biomolecules
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ ย นแปลงสถานะและเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิ ทรีย์ เคมีส่งิ แวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of
elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and
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introduction to thermodynamics, solution and solution properties, acid-base theory, organic
chemistry, environmental chemistry
242105 เคมี 2
3(2-3-6)
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สาร
ชีวโมเลกุล เคมีอุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical equilibrium, electrochemistry, representative elements,
transition elements, nuclear chemistry, biomolecules, industrial chemistry
242106 เคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางเคมี ธาตุ ใ นธรรมชาติ สารอิ น ทรี ย์ สารพอลิ เ มอร์ สารพิ ษ ในชี วิ ต
ประจาวัน เคมีสาหรับผู้บริโภค
Introduction to chemistry, natural element, organic compounds, polymeric compounds,
chemicals hazard in daily life, chemistry for consumer
242107 ความรู้พ้นื ฐานทางเคมี
3(2-3-5)
Fundamental of Chemistry
สสารและการวั ด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก ธาตุเ รพริเ ซนเททิิฟ อโลหะ โลหะ
ทรานซิซัน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, representative elements,
metal, nonmetal and transition elements, chemical bonding and molecular structure, stoichiometry,
chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and
bases, electrochemistry
242111

เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและ การนา
ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการนาไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยว และ
หลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎี
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กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทางโมเลกุล จลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสารจาพวกพอลิเมอร์ เคมีพืน้ ผิวได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์
Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena such as diffusion, viscosity and
thermal conductivity, ideas about thermodynamics and its applications, pure substances and
multicomponent systems, phase diagram, chemical equilibrium, solutions of nonelectrolytes and
electrolytes, acid-base theory, electrochemistry, molecular binding equilibrium, chemical kinetics and
its applications, introduction to polymer materials, surface chemistry, including surface tension,
colloidal system
242120 เคมีวเิ คราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Chemical analysis
บทนาเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การใช้สถิติในทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การ
วิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทาละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับ
เครื่ อ งมื อ ทางเคมี วิ เ คราะห์ อั ล ตราไวโอเลตวิ สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิ ก แอบซอร์ พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลคิ วิดโครมาโทกราฟี
Introduction of analytical chemistry, statistics for analytical chemistry, gravimetric analysis,
volumetric analysis, separation technique, solvent extraction, chromatographic method, introduction
to instrumentation in analytical chemistry, UV-visible spectrophotometry, atomic absorption
spectrophotometry, gas chromatography and high performance liquid chromatography
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนาเคมีอินทรีย์ การจาแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง
และไอโซเมอร์ต่าง ๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโร
มาติก เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลกิ และอนุ
พันธ์
Introduction of organic chemistry, classification, nomenclature and isomerism of organic
compounds, properties, reactions and reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, aromatic,
heterocyclic, alkyl halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their
derivatives
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242221 เคมีวเิ คราะห์ 1
4(3-3-8)
Analytical Chemistry I
หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ การคานวณการเตรียมสารเคมีเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
และการเตรียมตัวอย่างก่อนทาการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้าหนักและ
การตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การ
ไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ การคานวณเพื่อสร้างกราฟการ
ไทเทรต การวิเคราะห์ปริมาณสารตัวอย่างจากการไทเทรต
Introduction of analytical chemistry, calculation for solution preparation, sampling
techniques and sample preparation, statistical concepts for analytical chemistry, gravimetric analysis
and precipitation methods, volumetric analysis, acid-base titration, precipitation titration,
complexometric titration and redox titration, calculation for titration curve construction, sample
determination from titration method
242222 เคมีวเิ คราะห์ 2
3(2-3-6)
Analytical Chemistry II
การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทาละลาย และวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่าย เช่น โคร
มาโทกราฟี แ บบกระดาษและแบบแผ่ น บาง โครมาโทกราฟี แ บบคอลั ม น์ แ ละโครมาโทกราฟี ช นิ ด
แลกเปลี่ยนไอออน เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพเทนชิโอเมตรี อิเล็กโทรกราวิเมตรี คูลอมเมตรี
คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างด้านสมุนไพรและทรัพยากรท้องถิ่น
Sample separation by solvent extraction and elemental chromatography including paper
chromatography and thin layer chromatography, column chromatography and ion exchange
chromatography, electroanalytical chemistry such as potentiometry, electrogravimetry, coulometry,
conductometry and voltammetry, application for samples related with medicinal plants and local
resources
242231 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
โครงสร้ า งของอะตอม ทฤษฎี ออร์ บิ ทั ล เชิ ง อะตอมและโมเลกุ ล ปรากฏการณ์ ก าบั ง
สั ญ ลั ก ษณ์ของเทอม พั นธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบ ายพันธะเคมี โครงสร้างของโมเลกุ ลและทฤษฎีที่
อธิบายรูปร่างของโมเลกุล ของแข็งโลหะ ของแข็ง ไอออนิกและโครงสร้างผลึก สารประกอบ โคออร์ดิ
เนชันและสารเชิงซ้อน ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์
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Atomic structure, atomic orbital theory and molecular orbital theory, shielding effect, term
symbols, chemical bonding and chemical bonding theories, molecular structures and theories, metallic
solids, ionic solids and crystal structures, coordination compounds and complexes, introduction of
organometallic compounds
242232 เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะ สเปกโทรสโกปีเบื้องต้นของสาร ประ
กอบอนินทรีย์ กลไกการเกิด ปฏิกิรยิ าของเคมีอนินทรีย์ ปฏิกิรยิ ากรด-เบสในตัวทาละลายที่ เป็นน้าและ
ไม่ ใ ช่ น้ า เทคนิ ค เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การหาลั ก ษณะเฉพาะในสารประกอบอนิ น ทรี ย์ การน า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างอนิ น ทรี ย์ม าวิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ใ ช้ การคิ ด เชิ ง ออกแบบเพื่ อการสร้าง
นวัตกรรมทางเคมีอนินทรีย์
Group theory, molecular symmetry, character tables, basic spectroscopy of inorganic
compounds, inorganic reaction mechanisms, acid-base reactions in aqueous and nonaqueous
solvents basic characterization techniques of inorganic compounds, characterization and applications
of inorganic natural resources, design thinking for inorganic chemistry innovation
242241 เคมีอินทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน ไฮบริไดเซชัน พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การอ่าน
ชื่อ ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพและปฏิกิรยิ าของสารประกอบแอลเคน
แอลคี น แอลไคน์ อะโรมาติ ก ออร์ ก าโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟี น อล อี เ ทอร์ รวมทั้ ง กลไกการ
เกิดปฏิกิรยิ าและการสังเคราะห์โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์อย่างง่าย
Fundamental concepts of functional groups, hybridization, chemical bonding of organic
compounds, nomenclature, isomerism and stereochemistry, physical properties and reactions of
alkanes, alkenes, alkynes, aromatic compounds, organohalogens, alcohols, phenols, ethers including
reaction mechanisms and synthesize simple organic molecules
242242 เคมีอินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน ปฏิกิริยาการแทนที่ที่ตาแหน่งแอลฟาคาร์บอน
ของสารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ ปฏิกิริยาของ
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สารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก และการประยุกต์ใช้ การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรม
ทางเคมีในอนาคต
Reactions of aldehydes, ketones, substitution reaction at alpha-carbon of carbonyl
compounds, reaction of carboxylic acids and their derivatives, reaction of amines, heterocyclic
compounds and their applications, design thinking for further chemical innovation
242251 ศัพทวิทยาทางเคมี
3(3-0-6)
Chemistry Terminology
ศัพ ท์เ ทคนิค ในบริบ ททางเคมี การอ่านบทความภาษาอั งกฤษทางด้ านเคมี รูป แบบการ
นาเสนอทางวิชาการโดยทั่วไป
Technical terminology in chemistry, chemistry articles reading in English, general academic
presentation patterns
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส ปรากฏการณ์การส่งผ่าน อุณหพลศาสตร์เคมี
สมดุลวัฏภาคและการทานายสมบัติของสารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า
Gases and chemical kinetic theory of gases, transport phenomena, chemical
thermodynamics, phase equilibrium and properties, chemical kinetics, electrochemistry
242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล เคมีพื้นผิว การดูดซับทาง
กายภาพและเคมี การดูดซับไอโซเทอม เคมีคอลลอยด์และแมคโครโมเลกุล พอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้
การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางเคมีในอนาคต
Quantum chemistry, atom, molecule and molecular spectroscopy, surface chemistry, physical
and chemical adsorption, adsorption isotherm, colloid chemistry and macromolecules, polymer,
applications, design thinking for further chemical innovation
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242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีและการประยุกต์
4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis and Applications
หลักการ เครื่องมือและการประยุกต์ใ ช้ของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตเมตรี บทนาเกี่ยวกับโคร
มาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การประยุกต์ใช้กับตัวอย่าง
ด้านสมุนไพรและทรัพยากรท้องถิ่น
Principles, instrumentation and applications of ultraviolet-visible spectrophotometry,
infrared spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, introduction to chromatography,
gas chromatography and high performance liquid chromatography, application for samples related
with medicinal plants and local resources
242341 สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6)
Spectroscopy
บทน าเกี่ ย วกั บ สเปกโตรสโกปี ทฤษฎี ข องอั ล ตราไวโอเลต-วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรสโกปี
อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี และแมส สเปกโตรเมตรี การ
ประยุกต์สเปกโทรสโกปีในการวิเคราะห์โ ครงสร้างทางเคมีของสารสั งเคราะห์และสารทุติย ภูมิ จ าก
สมุนไพร
Introduction to spectroscopy, theory of ultraviolet-visible spectroscopy, infrared
spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry, applications of
spectroscopic techniques for structural determination of synthetic compounds and secondary
metabolites from medicinal plants
242351 การศึกษาทางเคมีสาหรับทรัพยากรธรรมชาติ
2(0-6-3)
Chemical Study for the Natural Resources
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้อ งถิ่น กระบวนการสกัดสมุนไพร การแยกสารออก
ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ การประยุ ก ต์ ใ ช้ การคิ ด เชิง
ออกแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางเคมีในอนาคต
Natural resources and local wisdom, herbal extraction methods, isolation of bioactive
compounds, quantitative analysis, qualitative analysis, applications, design thinking for further
chemical innovation
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242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์
3(2-2-5)
New Frontier of Researches in Physical Chemistry
หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่าง
กันในแต่ละปีการศึกษา วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมีเชิงคานวณ การออกแบบโมเลกุล เครื่องมือและ
เทคนิคในการหาลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์
Principles and discussions of interesting topics in physical chemistry with different topics
each year nanomaterials, advanced materials, computational chemistry, molecular modeling,
instruments and characterization techniques in physical chemistry researches
242412 เคมีพอลิเมอร์
3(2-2-5)
Polymer Chemistry
หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ น้าหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร์ ปฏิกิรยิ าการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การ
เปลี่ยนสถานะของพอลิเ มอร์เนื่ องจากความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเ มอร์ การเสื่อมสภาพ และ
เสถียรภาพของพอลิเมอร์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ได้ รับความ
สนใจทางเคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์
Introduction of polymer chemistry, chemical structure and chemical bonding of polymers,
molecular weight of polymers preparation methods of polymers, polymerization processes, thermal
transition, mechanical properties of polymers, degradation and stability, polymer nanotechnology,
principle and discussions of interesting topics in polymer chemistry and polymer nanotechnology
242413 เคมีคอมพิวเตอร์และออกแบบโมเลกุล
3(2-2-5)
Computational Chemistry and Molecular Modeling
ระเบียบวิธีการคานวณทั่วไป แอบอินิชิโอ เซไมเอ็มไพริกัล กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์
เชิงโมเลกุล วิธีผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เชิงโมเลกุล ทฤษฎีฟังก์ ชันความหนาแน่น
ทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบจาลองโมเลกุ ล การสร้างโครงสร้างเคมีบ นคอมพิวเตอร์ การคานวณ
แบบจาลองโมเลกุ ล การประยุ ก ต์ด้านโครงสร้างและเสถีย รภาพของโครงสร้าง การประยุ ก ต์ด้าน
ปฏิกิรยิ าเคมี การประยุกต์ด้านสมบัติ
Computational chemistry methods, ab initio, semi-empirical, quantum mechanics,
molecular mechanics, combined quantum mechanics and molecular mechanics, density functional
theory, basic theory for molecular modeling, building chemical structure on computer, molecular
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modeling calculations, applications to structure and their stability, applications to chemical reactions,
applications to properties
242414 เคมีนวัตกรรม
3(2-2-5)
Innovative Chemistry
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม แหล่งที่มาของนวัตกรรม กระบวนการ
สร้างนวัตกรรม นวัตกรรมทางเคมี นวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
Innovation concepts, types of innovation, sources of innovation, operations and process
innovation, chemical innovations, innovation in natural resource-based community, managing
intellectual property
242415 เคมีนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Chemical Nanotechnology and Applications
การหลอมรวมความรู้ ท างเคมี แ ละนาโนเทคโนโลยี เ พื่ อ การสร้ า งความเข้ า ใจในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่น คอลลอยด์และนาโนคอลลอยด์ สมบัติและเสถียรภาพทาง
คอลลอยด์ นาโนอิมัลชัน การห่อหุม้ ระดับนาโน ตัวนาพาระดับนาโน
The convergence of chemistry and nanotechnology knowledge for understanding of
innovation creation from natural resource-based community, colloids and nanocolloids, colloidal
properties and stability, nanoemulsion, nano-encapsulation, nanocarriers
242421 เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเคมีวเิ คราะห์
3(2-2-5)
Modern Technology in Analytical Chemistry
การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ วิทยาการ
สมัยใหม่ทั้งทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ทางเคมีวิเคราะห์กับตัวอย่างด้านสมุนไพรและทรัพยากร
ท้องถิ่น
Description and discussion in topic of current interest in analytical chemistry, modern
technology, theories, applications in analytical chemistry for samples related with medicinal plants
and local resources
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242422 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry
ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไข
และการป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจาวัน
การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม เป้าหมายในการพัฒนาที่ยังย่ ืน
Ecosystem, pollution, effects of the environment to society and community, causes,
correction and protection of environmental pollution, safety in laboratory and everyday life,
environmental conservation, sustainable development goals
242423 มาตรฐานเคมีวเิ คราะห์
3(2-2-5)
Standard Analytical Chemistry
ความสาคัญของมาตรฐานการวิเคราะห์ทางเคมี วัสดุอ้างอิง หลักการตรวจสอบความ ใช้ได้
ของวิธีทดสอบ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด หลักการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านอาหาร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม สมุนไพร และทรัพยากรท้องถิ่ น วิธีการ สอบ
เทียบเครื่องแก้ว อุปกรณ์ เครื่องทางเคมีเบือ้ งต้น
Importance of standard methods in analytical chemistry, reference materials, principle of
method validation, uncertainty assessment, instrument selective for application in food, clinical,
environment, medicinal plants and local resource, calibration of glassware, equipment and basic
chemical instrument
242424 เคมีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Green Chemistry for Sustainable Development
นิยามและหลักการของเคมีสีเขียว การศึกษาค้นคว้ าเทคนิค วิธี และวิทยาการสมัยใหม่ที่
น่าสนใจเพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบเคมีวิเคราะห์สีเขียว หลักการในการเลือกใช้วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การวางแผนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเคมีและกระบวนการทางเคมี
การลดและกาจัดการใช้สารที่เป็นอันตรายในวิธีการสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่นากลับมาใช้ซ้าได้ใน
กระบวนการทางเคมี การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการประยุกต์ใช้เคมีสเี ขียวในอุตสาหกรรม
Definitions and concepts of green chemistry, studying and searching on current interesting
technique, methods and modern science for development of green analytical chemistry methods,
concepts for selection the suitable materials and products, plan and design of chemical products and
processes, reducing and elimination of hazardous substances in synthetic method, reusable catalyst
in chemical process, utilization of waste materials and application of green chemistry for industry
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242425 เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร 3(2-2-5)
Quantitative Techniques for Residues in Food and Agricultural Products
สารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร การเลือกวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เทคนิคส
เปกโทรสโกปี เทคนิคโครมาโทกราฟี การเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ การ
แปลและวิเคราะห์ผลข้อมูล
Residues in food and agricultural products, selection of an analytical method, spectroscopy
techniques, chromatographic techniques, sample preparation for analysis, product analysis, analysis
and interpretation of results
242431 การวิเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
Inorganic Analysis
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็ก ซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเ ล็ก ตรอนแบบส่องกราด เทคนิคกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริก เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโทรส
โกปี เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี
Quantitative and qualitative analysis of inorganic compounds, x-ray diffraction, scanning
electron microscopy, transmission electron microscopy, thermogravimetric analysis, Fourier transform
infrared spectroscopy, uv-visible spectroscopy
242432 เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(2-2-5)
Inorganic Material Chemistry
โครงสร้างผลึกและสมบัติของสารประกอบเคมี อนินทรีย์ การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ การ
ประยุกต์ใช้งานวัสดุอนินทรีย์ งานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอนินทรีย์
Crystal structures and properties of inorganic compounds, synthesis of inorganic materials,
applications of inorganic materials, recent research in inorganic materials
242433 วัสดุฉลาดและการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Smart materials and applications
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุฉลาด คุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุฉลาด การสังเคราะห์
และเทคนิคการวิเคราะห์วัสดุฉลาด การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ของวัสดุฉลาด
Introduction to smart materials, properties and structure of smart materials, synthesis and
characterization techniques of smart materials, development and applications of smart materials
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242434 เคมีเซรามิก
3(2-2-5)
Ceramic Chemistry
โครงสร้างพื้นฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุ
เซรามิก คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเซรามิก กระบวนการผลิตเซรามิกทางอุตสาหกรรม
Basic structure of aluminosilicate compounds, chemical and physical properties of ceramic
materials, characteristics of ceramic materials, production of ceramic materials in industry
242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์
3(2-2-5)
Natural Products and Applications
หลักเกณฑ์การจาแนกสารประกอบจากธรรมชาติ กลไกการสังเคราะห์ทางชีวเคมี การแยก
และการวิเ คราะห์โ ครงสร้ างโดยวิธี ท างเคมี วิธีท างกายภาพและการน าผลิ ตภั ณ ฑ์ธ รรมชาติ ไ ปใช้
ประโยชน์
Classification of compounds from nature, studying of biosynthesis pathways of
biomolecules, isolation and structures determination by chemical, physical methods and natural
products utilization
242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3(2-2-5)
Organic Synthesis
หลักการออกแบบและเทคนิค ของการสังเคราะห์สารอินทรีย์ วิธีการสร้างพันธะระหว่ าง
คาร์บอน-คาร์บอน การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน การใช้หมู่ป้องกันในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ การออกแบบ
สังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีการตัดทอนโมเลกุลและการสังเคราะห์อย่างง่า ยเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ของสารทุติภูมจิ ากธรรมชาติ
Concept designs and techniques of organic syntheses, methods for carbon-carbon bond
formation, functional group interconversion, protecting group in organic synthesis, disconnection
approach for organic synthesis and simple synthesis for chemical modification of secondary
metabolites from natural source
242443 สีธรรมชาติและการประยุกต์
3(2-2-5)
Natural Colors and Applications
ชนิดของสีย้อมธรรมชาติ ประโยชน์และการจาแนกของสีย้อมธรรมชาติ วิธีการสกัดและการ
ย้อม การประยุกต์ใช้สยี ้อมธรรมชาติ
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Types of natural dyes, advantages and classification of natural dyes, methods of extraction
and dyeing, applications of natural dyes
242451 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน จั ด ท าสื่ อ น าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเคมี
Searching, collecting data, analyzing, report writing, media preparing in English,
presenting, discussing and answering question in chemistry
242452 ระบบจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล
1(1-0-2)
Quality Management and International Standard Systems
ระบบจัด การคุ ณภาพและมาตรฐานสากลเบื้องต้น ระบบการบริหารงานคุณภาพ การ
จั ด การ สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การความปลอดภั ย ของอาหาร ข้ อ ก าหนดความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
Basic quality management and international standard systems, quality management
system, environmental management, food safety management, competency requirements of testing
and calibration laboratories, good manufacturing practice, hazard analysis critical control point
242453 โครงงานทางเคมี
3(0-6-3)
Project in Chemistry
การจัดทาโครงงานในหัวข้อทางเคมี การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ความรู้
พืน้ ฐานในการจัดทาโครงงานที่สนใจ การนาเสนอและการรายงานผลโครงงาน
Project about topic in chemistry, studying and collecting data, application of basic
knowledge for the preparation of interested project, presenting and writing project report
242454 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลในการจัดทาโครงงานในหัวข้อที่สนใจทางเคมี การวิจัยบน
หลักวิธีวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายโดยใช้ความรูท้ างด้านเคมี
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Studying, collecting data for the preparation of interested project in chemistry, doing
research based on scientific methods, report writing, presenting and discussing by using knowledge
of chemistry
242455 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานในการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเคมี การจัดทาโครงงานในสถานประกอบการทั้งองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
เขียนรายงาน นาเสนอและการอภิปราย
Application of basic knowledge for training, learning, gaining experience, improving
working skills in chemistry, doing research project in private or government sectors, report writing,
presenting and discussing
242456 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเคมี ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry as apprentice
in private or government sectors
243101 ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Biology
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology characteristics, organization and chemistry of life, cell and metabolism,
genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and animals, ecology and behavior
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244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการ
ชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและการสั่น เทอร์โม
ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, momentum
and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave phenomena and chaos,
thermodynamics, electricity, basic electric circuits, modem physics
247103 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ระเบีย บวิธีก ารทางสถิติ หลัก เบื้องต้นของการ
สารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้ งต้น การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และ
แปลผล
Concept, extent and utility of statistics, statistical methodology, principle of sample survey,
descriptive statistics, probability, random variable and probability distribution, estimation and
hypothesis test, elementary analysis of variance, linear regression and correlation analysis, chisquare test, the use of statistical package program to analyze and interpret the data
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และวิถีเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การควบคุมทาง
ชีวเคมีของฮอร์โมน การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา
ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and
metabolic pathways of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, properties and activities of
enzyme, hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology,
bioenergetics and biochemical properties testing for biomolecules
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1

นายจิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36699002XXXXX

2

นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิริ

58303000XXXXX

รองศาสตราจารย์

3

นายวิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี

36099002XXXXX

รองศาสตราจารย์

4

นายสาโรจน์ จีนประชา

39207001XXXXX

รองศาสตราจารย์

5

นางสาวกัลยา จาปาทอง

35101003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาวณัชชา อินทร์จันทร์

36704005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นางสาวบัลวี ยศน้อย

15099000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.

สาขาวิชา
เคมี
เคมี
เคมีประยุกต์
เคมีประยุกต์
เคมี
Chemistry
เคมี
เคมีวิศวกรรม
เคมีอินทรีิย์
เคมีอินทรีย์
เคมี
เคมี
เคมี
เคม
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Wollongong, Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปี
2553
2548
2554
2550
2545
2555
2546
2543
2550
2546
2544
2551
2546
2541
2553
2545
2555
2550

52

8

นายพิทักษ์ นาสมใจ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
34603005XXXXX

9

นายรักสกุล แก่นเรณู

5308001XXXXX

10*

นายสรชัย คาแสน

36707006XXXXX

11*

นายคงเดช สวาสดิ์พันธ์

35708002XXXXX

12

นายจักรีสทิ ธิ์ จินดาวงศ์

33305008XXXXX

13

นายชัยพัฒน์ ลาพินี

39099004XXXXX

14

นางสาวณัฐพร พุทธวงศ์

33413000XXXXX

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
Dr.rer.nat.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เภสัชศาสตร์
เคมี
เคมี
Chemistry
เคมี
เคมี
Physical Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์
เคมี
Chemistry
เคมีวิเคราะห์
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
St Andrews University, UK
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Wollongong, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Clausthal University of Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Imperial College, London
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2553
2545
2541
2554
2549
2546
2555
2548
2544
2557
2548
2544
2558
2547
2545
2560
2549
2543
2555
2549
2546
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15

นางสาวนฤมล เสทธยะ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35005000XXXXX

16*

นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์

35599002XXXXX

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556
2549
2546

17*

นางสาวผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย

15299000XXXXX

อาจารย์

Ph.D.

Chemistry

2562

วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี

University of Chinese Academy of
Science, China
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด.

เคมีประยุกต์

วท.ม.
วท.บ.

เคมีอนินทรีย์
เคมี

D.Sc.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

Chemistry
เคมีวิเคราะห์
เคมี
Chemistry

ลาดับ

18*

ชื่อ – สกุล

นางสาวพักตร์วิภา เชาว์พานิช

34699000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

19

นางสาวรัตยิ า ณ อุบล

33404014XXXXX

อาจารย์

20

นางสาวลลิตา รัตนจิระวงศ์

19098006XXXXX

อาจารย์

เคมีอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม
เคมี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเม่โจ้

2560
2550
2547

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
Franche-Comté University, France
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Imperial College London, UK

ปี

2553
2549
2561
2548
2544
2557
2545
2542
2563
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ
MRes

21

นางสาววิไลวรรณ ภาคทอง

33499008XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Chemistry and
Engineering
เคมีประยุกต์
เคมี
เคมี
เคมี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Imperial College London, UK

2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2557
2558
2544
2541

ปี

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต ระบุความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้น หลักสูตรจึง เปิดรายวิชาการฝึกงาน รหัสวิชา 242455 และ
รายวิชาสหกิ จศึกษา รหัสวิชา 242456 ให้นิสิตได้เลือกเรียน โดยนิสิตจะได้รับเข้าฝึกประสบการณ์
ทางานจากสถานประกอบการ โดยที่หลักสูตรมีข้อกาหนดว่านิสิตจะต้องฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ทางด้านเคมีเท่านั้น และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา นิสิตต้องมีการสืบค้นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อกลับมานาเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
และเล่มรายงานผล เพื่อใช้สาหรับวัดผลประเมินผล
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
4.1.2 บูรณาการความรู้ และกระบวนการที่ได้เรียนมาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและในการประกอบอาชีพสืบต่อไป
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 สามารถสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
เพื่อกลับมานาเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการและเล่มรายงานผล เพื่อใช้สาหรับวัดผลประเมินผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรวิชาเคมีกาหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ รหัส
วิชา 242454 นาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ทาการทดลองทางเคมีในหัวข้อที่นิสิต
สนใจ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นิสิตได้ทาวิจัยในหัวข้อทางเคมีที่สนใจ ผ่านวิชาการศึกษาอิสระ รหัสวิชา 242454 โดยประยุกต์
ความรู้พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะทางทางด้านเคมี มาใช้ในการวิจัยและการแก้ปัญหาในการทดลอง โดยผ่าน
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ระเบียบวิธีวิจัยที่ถู กต้องและเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถนาเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่าและเขี ยน
รายงานงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการทาโครงงานหรืองานวิจัยของนิสิตมีดังนี้
5.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย
5.2.2 มีทักษะในการทางานวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5.2.3 สามารถน าความรู้ ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ม าแก้ ปั ญ หาตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.4 ทักษะในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางเคมีหรืองานวิจัย
5.2.5 มีทักษะในการบูรณาการความรู้และกระบวนการที่ได้เรียนมาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชาการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 เลือกหัวข้อที่สนใจ (ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา)
5.5.3 สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา)
5.5.4 วางแผนการทดลอง (ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา)
5.5.5 ดาเนินการศึกษาวิจัย (ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา)
5.5.6 สรุปและรายงานผลการวิจัย แบบปากเปล่าและจัดทารูปเล่มส่ง (ภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา)
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ติดตามการทางานของนิสิตและประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 นาเสนอผลงานแบบปากเปล่า
5.6.3 ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ โดยให้เกรดเป็น S และ U
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
การเรีย นการสอนในรายวิชาที่สอดแทรกอัตลักษณ์
ทางบุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมกั บ รายวิ ช าและแต่ ล ะ
วิชาชีพ ผ่านการนาเสนองาน การทางานกลุ่ม เป็นต้น
นอกจากนี้ยั งมีกิจกรรมเสริม หลัก สูต รที่จ ะเป็ น การ
พัฒนาบุคลิกภาพให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน
การให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ การใช้
กิจกรรมของมหาวิท ยาลัย และคณะปลูก ฝั งค่ า นิ ย ม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับนิสติ
การเรียนการสอนที่สอดแทรกอัตลักษณ์ด้านสุขภาพ
ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นและสามารถเป็ น ผู้ น าในการจั ด การ
สุขภาพให้กั บ ผู้อื่น ผ่านการจัดการเรีย นการสอนใน
รายวิชา การจัดทาโครงการด้านสุขภาพ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ และมหกรรมกีฬา ทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวมไปถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ให้กับ
ผูเ้ รียน
การเรี ย นการสอนที่ ส อดแทรกอั ต ลั ก ษ ณ์ ด้ าน
สุนทรียภาพให้กับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมในรายวิชา
ที่สอดแทรกลักษณะการแสดงออกซึ่งความงามและ
สุนทรียภาพจากการจัดทาสื่อ การจัดทาโครงการที่อยู่
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลัก ษณะความเป็นไทย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
PLO
กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ 1.ประเมิ น ความรู้ ท างหลั ก
การสื่ อ สารและน าเสนอองค์ ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ความรู้ ทางเคมีได้ทั้ งภาษาไทย การใช้ ภาษาอย่ างถู กต้ อง ผ่ านการ 2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา
แ ส ด ง บ ท บ า ท ส ม มุ ติ เ กี่ ย ว กั บ สื่ อสาร ทั้ งในห้ องเรี ยนและ
และอังกฤษ
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน จากการน าเสนอผ่ านงานที่
2. จั ด กิ จ กรรมการน าเสนองาน/ มอบหมาย
โครงงาน ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการ 3. ประเมินบุ คลิกภาพในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่ าน สื่อสาร
การเขียน
3. ให้ผู้เรียนนาเสนอองค์ความรู้ทาง
เคมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้
PLO 2 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ 1. ประเมิ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร สื บ ค้ น ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
วิ เ คราะห์ น าเสนอข้ อ มู ล ทาง และการทางาน โดยการฝึกปฏิบัติโดย และการทางาน
เคมีได้อย่างเหมาะสม
ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึน้ ใน 2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น และการท างานใน การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ
อนาคต
2.ให้ผู้เรียนนาเสนอและจัดการข้อมูล สืบค้นข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ
สื่ อ และเทคโนโลยี (Information,
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
3. ให้ผู้เ รีย นสามารถใช้เ ทคโนโลยี Media and Technology Skil s)
สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ ประกอบด้ ว ย การรู้ เ ท่ า ทั น
สารสนเทศ (Information Literacy)
นาเสนอข้อมูลทางเคมีได้
และ การรู้ เท่ าทั นสื่ อ (Media
Literacy
PLO 3 ผู้เรียนแสดงออกถึงการ 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน
เ ป็ น ผู้ ต ร ง ต่ อ เ ว ล า มี วิ นั ย ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่นื อยู่ใน ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ
ซื่ อ สั ต ย์ ในการศึ ก ษาทางเคมี สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ทั้ ง เป็ น การ เรี ยนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม
โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ห ลั ก ค ว า ม บรรยายแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ การท า และรายบุคคล
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
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PLO

PLO 4 ผู้ เ รี ย นสามารถท างาน
ร่ วมกั บผู้ อื่ น และแสดงออกถึ ง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
กิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรม ของ
มหาวิทยาลัย (Activity Based Education)
2.จั ดกิจกรรมให้ผู้ เรียนมีความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรู้ทางด้านสั งคม (Social Literacy)
ความรอบรู้ ท างด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Literacy) และ ความรอบ
รู้ ทางด้ านการเงิ น (Financial Literacy)
ในรูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่
ส าคั ญ ให้ ความรู้ ส่ งเสริ มให้ เ กิ ด
กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้
ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่
เกิ ดขึ้ นในชี วิ ตประจ าวั นของผู้ เรียน
รวมทั้ งสามารถเสนอแนวคิ ดในการ
จั ด การปั ญ หาของตนเองได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
3. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่
มุ่ งเน้ นให้ ผู้ เ รี ยนตระหนั กถึ ง หลั ก
ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เคมี
1. จั ดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่
บู ร ณาการความรู้ ม าใช้ ใ นการท า
กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุ มชนเป็นฐาน (Community
Based Learning) เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด การ
ทางานร่วมกันของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การท างานเป็ นที ม ใช้ ทั กษะในการ
ดาเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของ
เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย

กลยุทธ์การประเมินผล
2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรู้ ทางด้ านสั งคม (Social
Literacy) ความรอบรู้ ทางด้ าน
สิ่ งแวดล้ อม (Environmental
Literacy) แ ล ะ ค ว า ม ร อ บ รู้
ทางด้ านการเงิ น (Financial
Literacy)
3. ประเมิ น พฤติ ก รรมต่ อ
การตระหนั กถึ งหลั ก ความ
ปลอดภัย ในห้องปฏิบัติ ก าร
เคมี
4. ประเมิ น ความรู้ ท างด้ า น
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการเคมี

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ
การเรี ย นรู้ ข้ า มวั ฒ นธรรม
(Social and Cross-Cultural Skil s)
โดยผ่ านการท างานเป็ นที ม ใน
ฐานะเป็ นพลเมื องที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
2. ปร ะเมิ นทั กษะในกา ร
วิ เ คราะห์ แ ละการแก้ ปั ญหา
อย่ างสร้ างสรรค์ โดยเฉพาะ
ประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
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PLO 5 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้ ว ยตนเอง สามารถสื บ ค้ น
วิเคราะห์ และนาองค์ความรู้ที่
ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
แสดงออกซึ่งทัก ษะการเรีย นรู้
ตลอดชีวิต

PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถอธิบาย
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
เป็ น การเรี ย นรู้ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem Based Education) จากชุมชน
เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(Creative Thinking)
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
เกิดการพัฒนาตนเองและดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ (Growth mindset)
ผ่ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น จ า ก
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน หรือ
กรณีศกึ ษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ประเด็ น
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกั บตนเองและสั งคม
เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset)
โดยใช้ กระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ
(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ
Prototype ที่ เกิ ดจากปั ญหาการ
ดารงชีวติ ประจาวัน
1. ส อ น โ ด ย ก า ร บ ร ร ย า ย ใ น
ภาคทฤษฎี อธิ บ าย ยกตั ว อย่ า ง
มอบหมายงาน นาเสนอและ
อภิปรายร่วมกัน
2. จั ด การเรี ย นการสอนโดยให้
ผูเ้ รียนสืบค้นข้อมูล

กลยุทธ์การประเมินผล
3. ประเมินจากการสะท้อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
แนวคิด

1 . ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียน
2. ประเมินความรู้ และแนวคิ ด
ความเป็นผู้ประกอบการ
3. ประเมิ นจากการวิ เคราะห์
ตนเองเพื่ อ การพั ฒ นาการ
เรี ยนรู้ ของตนเองและในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
4. ประเมิ นจากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ ทั กษะ
ความเป็ นผู้ ประกอบการ และ
กระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ
(Design Thinking)
5. ประเมินจากการสะท้อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
แนวคิด

1. ประเมินจากการสอบ
2. ประเมินการนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. ประเมินจากรายงาน
4. การประเมินแบบรูบริคส์
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PLO 7 ผูเ้ รียนสามารถนาความรู้
ทางเคมีมาออกแบบการทดลอง
วิเ คราะห์และอภิป รายผลจาก
การทดลองทางเคมี

PLO 8 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ท า
ปฏิบัติการทางเคมีร่วมกั บ การ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีได้
อย่างถูกต้อง

PLO 9 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ น า
ความรูท้ างเคมีมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
ก ร อ บ แ น ว คิ ด ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
3. จัดอบรมด้วยวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ส อ น ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ปฏิบัติการ
2. นิสติ ทาปฏิบัติการ
3. นิ สิ ต บั น ทึ ก ค านวณ สรุ ป และ
อภิปรายผลการทดลอง
4. นิสติ รายงานผลการทดลอง
5. มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ศึ ก ษา
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์
ปัญหาเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา
6. นิ สิ ต น าเสนอผลงานแบบปาก
เปล่า (Oral presentation)
1. ส อ น ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างเคมี แ ต่ละ
ประเภทและการใช้ประโยชน์
2. นิ สิ ต ฝึ ก ใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์
ทางเคมี
3. นิ สิ ต บั น ทึ ก ผล วิ เ คราะห์ สรุ ป
และอภิปรายผลการทดลอง
4. นิสติ รายงานผลการทดลอง
1. จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ
Problem based study โดยให้หัวข้อ
ปัญหาแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตค้น คว้า
เพื่ อ วางแผนและออกแบบการ
ทดลอง
2. ทาการทดลองโดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม

กลยุทธ์การประเมินผล

1. ประเมินการนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงาน
3. ป ระเมิ น จาก การสอบ
ปฏิบัติการ
4. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ชิ้ น ง า น /
โครงงานที่ เกิ ดจากความคิ ด
ของผู้ เรี ยนในการแก้ ปั ญหา
ของตนเอง
5. การประเมินแบบรูบริคส์

1. ประเมินทักษะการเตรียม
ตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
2. ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
3. ประเมินจากรายงาน
4. ป ระเมิ น จากการสอบ
ปฏิบัติการ
1. ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร
ออกแบบการทดลองเกี่ ย ว
กั บ การศึ ก ษาทรั พ ย ากร
ธรรมชาติ แ ละภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
2. ประเมินผลจากรายงาน
และการนาเสนอ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
3. น า ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ อภิปรายและนาเสนอได้
4. จัดการเรียนการสอนให้
ผู้ เ รี ย น น า ค ว า ม รู้ ท า ง เ ค มี ม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบใน
การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกรอบ
แนวคิดการสร้างนวัตกรรม

กลยุทธ์การประเมินผล

3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบวินัย และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีพ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในศาสตร์เฉพาะ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อนาไปใช้ใน
การแก้ปญ
ั หาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

PLO
6

PLO
7

PLO
8

PLO
9

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

✓

✓
✓

(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทัง้ พัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และเหมาะสมกับสถานการณ์
(2) สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปญ
ั หา นาเสนอข้อมูล และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

PLO 1
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6
PLO 7
PLO 8
PLO 9

✓

✓
✓

✓

PLO
6

✓

✓

PLO
7

PLO
8

PLO
9

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนาเสนอองค์ความรู้ทางเคมีได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลทางเคมีได้อย่างเหมาะสม
ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย ประพฤติตนตามหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ ารเคมีได้อย่างเหมาะสม
ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ ยตนเองในการปฏิบัตงิ านทางเคมีได้ และนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน คณิตศาสตร์ และเคมีได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ทางเคมีมาออกแบบการทดลอง วิเคราะห์และอภิปรายผลจากการทดลองทางเคมี
ผู้เรียนสามารถทาปฏิบัตกิ ารทางเคมีร่วมกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรม

✓
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/
รหัสวิขา

ชื่อวิชา

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
001101

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน

001102

ภาษาไทยเชิงวิชาการ

001103

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน

001104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสือ่ สารยุคดิจิทลั
002101

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล

002102

ความฉลาดทางดิจิทัล

กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
003101

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต

003102

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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กลุ่มวิชา/
รหัสวิขา

ชื่อวิชา

003203

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม

003204

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

003305

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

003306

บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
241111

คณิตศาสตร์ 1

241112

คณิตศาสตร์ 2

241221

แคลคูลัส

242104

เคมี 1

242105

เคมี 2

242251

ศัพทวิทยาทางเคมี

243101

ชีววิทยาทั่วไป

244103

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น

247103

สถิตวิ เิ คราะห์
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กลุ่มวิชา/
รหัสวิขา

ชื่อวิชา

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
242102

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ ารเคมี

242221

เคมีวิเคราะห์ 1

242222

เคมีวิเคราะห์ 2

242231

เคมีอนินทรีย์ 1

242232

เคมีอนินทรีย์ 2

242241

เคมีอินทรีย์ 1

242242

เคมีอินทรีย์ 2

242311

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

242312

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

242321

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีและการประยุกต์

242341

สเปกโทรสโกปี

242351

การศึกษาทางเคมีสาหรับทรัพยากรธรรมชาติ

242451

สัมมนา

68

กลุ่มวิชา/
รหัสวิขา

ชื่อวิชา

242452

ระบบจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล

242454

การศึกษาอิสระ

242455

การฝึกงาน

242456

สหกิจศึกษา

365215

ชีวเคมีทั่วไป

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9

วิชาเอกเลือก
กลุ่มก้าวหน้าวิชาการสู่บัณฑิตศึกษา
242411

การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสกิ ส์

242413

เคมีคอมพิวเตอร์และการออกแบบโมเลกุล

242421

เทคโนโลยีใหม่ในเคมีวิเคราะห์

242423

มาตรฐานเคมีวิเคราะห์

242431

การวิเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์

242432

เคมีวัสดุอนินทรีย์

242441

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์

242442

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
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กลุ่มวิชา/
รหัสวิขา

ชื่อวิชา

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9

กลุ่มเคมีประยุกต์และเคมีนาโนเทคโนโลยี
242412

เคมีพอลิเมอร์

242414

เคมีนวัตกรรม

242415

เคมีนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้

242422

เคมีสภาวะแวดล้อม

242424

เคมีสเี ขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

242425

เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร

242433

วัสดุฉลาดและการประยุกต์ใช้

242434

เคมีเซรามิก

242443

สีธรรมชาติและการประยุกต์

รายวิชาทีเ่ ปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาเคมีบริการ
242101

หลักเคมี

242103

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์

242104

เคมี 1

70

กลุ่มวิชา/
รหัสวิขา

ชื่อวิชา

242105

เคมี 2

242106

เคมีในชีวติ ประจาวัน

242107

ความรู้พนื้ ฐานทางเคมี

242111

เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์

242120

เคมีวเิ คราะห์เชิงปริมาณ

242141

เคมีอินทรีย์

242453

โครงงานทางเคมี

PLO 1
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6
PLO 7
PLO 8
PLO 9

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนาเสนอองค์ความรู้ทางเคมีได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลทางเคมีได้อย่างเหมาะสม
ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย ประพฤติตนตามหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ ารเคมีได้อย่างเหมาะสม
ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ ยตนเองในการปฏิบัตงิ านทางเคมีได้ และนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน คณิตศาสตร์ และเคมีได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ทางเคมีมาออกแบบการทดลอง วิเคราะห์และอภิปรายผลจากการทดลองทางเคมี
ผู้เรียนสามารถทาปฏิบัตกิ ารทางเคมีร่วมกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก ารเรีย นรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่ งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะ ที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งคณะ และนาไปดาเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นิสติ ประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ
รายวิชา มีอาจารย์ผู้ร่วมสอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ เกณฑ์การวัด
ประเมินผล ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบหลังวัดผล
2.1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับตารางการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLOs) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
ของสาขาวิชาเคมี การตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2.1.4 การทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีการดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผล ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีการติดตามภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต และ
การประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต เพื่อนาข้อมูล มาพัฒนากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้
มีคุณภาพและมีความทันสมัย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
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4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็น ไปตามข้อ บัง คั บ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็น ไปตาม
ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้มี
ความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะ
ความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
กิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 หลักสูตรมอบหมายภาระงานโดยมีอาจารย์ที่มปี ระสบการณ์เป็นพี่เลีย้ ง
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนิสติ ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 ส่งเสริมการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.4 สนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย หรือสาขาวิชาที่มคี วามเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมการทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน หรือให้บริการทางวิชาการในด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มี
ความรูแ้ ละทักษะที่ทันสมัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUNQA)
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑิต ดังนี้
2.1 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิต
2.2 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหา
2.3 ประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบและน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คน พร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาใน
การจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสิตเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิ ตใน
ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้แจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน และนิสิต
รับทราบโดยทั่วกัน
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบีย บและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกาหนด
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผูส้ อนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
เยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติมาให้นิสิต โดยอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ ามที่หลักสูตรและคณะกาหนด
5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ
5.6 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5.7 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
5.8 ประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบและน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวางแผนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซือ้ ตารา
วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต และหลักสูตรมีการสารวจความพึ งพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะสารวจและดาเนินการให้มีหนังสือ ตารา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยที่ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามีหนังสือด้านเคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอ
นินทรีย์ เคมีเ ชิงฟิสิกส์ เคมีพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทาวิจัยอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในการ
จัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการ
เรียนการสอน
6.3.3 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีสว่ นร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.3.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3.5 ประสานงานและสนับสนุนให้มีตาราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึกอย่าง
เพียงพอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก มีสว่ นร่วม
6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร จากอาจารย์ นิสิต ผู้ช่วย
สอนในแหล่งฝึกทุกปี
6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.4.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3
























































































ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3







ปีท่ี 4 ปีท่ี 5









9
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

11
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 จัดการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาหารือผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
1.1.2 กาหนดระบบและรูปแบบการประเมินผลรายวิชา ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 1-7 โดยแบ่งเป็นการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินจากนิสิตผู้
เยี่ยมสอนและผู้สังเกตการณ์ โดยอาจใช้วิธีการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามก็ได้ พร้อม
ทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัด ระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน ผูช้ ่วยสอนและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
1.1.4 สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุท ธ์การสอนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนในการใช้กล
ยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไปให้สามารถใช้หลักสูตรได้ อย่างมีป ระสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ
1.2.3 แจ้งผลการประเมิน ทัก ษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุ ทธ์ก ารสอนแก่อาจารย์
ผูส้ อน เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยพะเยา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (Gap Analysis) วางแผนการสร้างตัวชี้วัดทุกพันธกิจของหลักสูตรเพื่อนาไป
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 รวบรวมความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้ รับ การ
เสนอแนะ
4.4 ปรับ ปรุง/พั ฒนาหลั ก สู ตรและแผนกลยุ ท ธ์ก ารสอนตามผลการประเมิ นหลัก สู ตร ความ
ต้องการของผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย นโยบายของมหาวิท ยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของสกอ.
พ.ศ. 2554
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตร
พ.ศ. 2560
30
30
93
32
61
52
9
6

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30
30
92
31
61
52
9
6

129

128
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565
หลักสูตร พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

วิชาศึกษาทัว่ ไปบังคับ
30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไปบังคับ
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาภาษา
. 12 หน่วยกิต
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5)
Ready English
ปิดรายวิชา
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
รายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน 2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
เปิดใหม่
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยด้ า นการฟั ง
การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการ
พูด การเขียน ในการส่งสาร การสื่อสารใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in
Thai for receiving message, speaking and
writing in Thai for delivering message,
proper daily life communication
1(0-2-1) รายวิชา
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
เปิดใหม่
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์อื่น การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking
reading and writing skills in Thai with
other fields, producing academic works
3(2-2-5) รายวิชา
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ
ประจาวัน
เปิดใหม่
English for Daily Life
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001104

001205

ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง
และผู้อื่นในชีวิตประจาวัน
Fundamental level of English
vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for
communicating basic information
regarding self and others in daily life
context
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication
ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์
ภา ษา อั ง ก ฤ ษขั้ นก ล า ง ห ลั ก ก า รใ ช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่ อ สารในสถานการณ์ ก ารที่ คุ้ น เคย
และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
Intermediate level of English
vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for
communicating in familiar situations and
describing familiar matter
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
เชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารใน
บริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions,
phrases and grammar, English usage in

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
เปิดใหม่

รายวิชา
เปิดใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

listening, speaking, reading and writing
for communicating in academic and
professional contexts
8 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบูรณาการ
- หน่วยกิต
3(3-2-5)

กลุ่มวิชาบูรณาการ
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
003102 ความฉลาดทางดิจิทัล
3(3-2-5)
Digital Intelligence Quotient
003201 การจัดการสุขภาพและ
3(3-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Health and Environment
Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดง
3(3-2-5)
ออกในสังคม
Socialized Personality

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและ
การสื่อสารยุคดิจิทลั
3 หน่วยกิต
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
ยุคดิจิทัล
Technology Usage in Digital Age
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโ นโล ยี ท า ง
คอมพิว เตอร์ แ ละอิน เทอร์ เน็ ต ซอฟแวร์
ส านั ก งาน หลั ก การทาธุ รกรรมพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ เ ทคโนโลยี ท าง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้
ซอฟแวร์สานักงาน
Concepts of computer and internet
technology, office software, principles of
electronic commerce, usage of computer
and internet technology, usage of office
software

รายวิชา
เปิดใหม่
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002102

ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคัดสรร
ข้ อ มู ล ข่ า วสารมาใช้ แ ละน าเสนอข้ อ มู ล
การสื่อ สารอย่า งมีจ ริ ย ธรรมและเป็ น ไป
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics
concerning information technology,
principles of information accessing and
information, extracting information and
presentation, ethical communication
according to laws concerning information
technology and communication
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
15 หน่วยกิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัด
3(2-2-5)
การชีวิต
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวิตบนความ
หลากหลายทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ประวั ติศ าสตร์ แ ละวิถีชีวิต พื้นถิ่ น พะเยา
ศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่อ การด ารงชีวิ ต ใน
สังคมและชุมชน การจัดการทางสุข ภาพ
ทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในการทางานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้ ม
น้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การแสดงออกถึง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Life philosophy, living on social
and cultural diversity, history and local
way of life, Phayao studies, aesthetics of
living, environmental management for

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชา
เปิดใหม่

รายวิชา
เปิดใหม่
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earning a living, physical health, mental
health management, roles and duties in
cooperative works, persuasion, proper
code of morality and ethics, laws in daily
life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
ปรั ช ญาการคิ ด หลั ก การคิ ด อย่ า งมี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ แ ล ะ คิ ด เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
หลั ก การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ หลั ก การ
ทางานร่ ว มกั น และการสื่อสาร หลั ก การ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และแนวคิ ด เพื่ อ การ
เติ บ โ ต ก า รพั ฒ นาทั กษะทางสั ง คม
บุ ค ลิ ก ภาพและการแสดงออกในสั ง คม
ทั ก ษะ ก า รคิด ทั ก ษะ ก า รคิด อย่ า ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ
การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
อนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of
critical and analytical thinking, creative
thinking, collaboration, communication,
lifelong learning and growth mindset,
development of social skills, personality
and expression in society, thinking skills,
creative thinking, communication skills
and lifelong learning for future, personal
financial skill
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society
Creation
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ชุม ชน การศึก ษา
วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน การ
ทางานร่วมกันเป็นทีม จิตวิทยาการทางาน

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
เปิดใหม่

รายวิชา
เปิดใหม่
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เป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การ
วางแผน การก าหนดกลยุ ท ธ์ และ การ
ดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม
สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายใน
การด ารงชี วิ ต ในสั ง คม การร่ ว มมื อ และ
ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
เปลี่ ย นแ ปล ง ค ว า มเป็ นพลเมื อ งที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ความตระหนั ก ใน
คุณค่าและความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดี
งามของสั ง คมไทย การยอมรั บ ในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพ
ผู้อื่น
Community learning skills, study of
the culture and way of life of the
community, collaboration, psychology of
collaboration, public expression, planning,
strategy formulating and implementing plan
in collaborative works, human rights and
obligation, cooperation and adaptability to
changing environment, responsible citizens,
awareness of value and importance of Thai
identity, acceptance of cultural diversity and
respect for others
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)
และชุมชน
Health Environment and Community
Management
ความรอบรู้ ท างด้ า นสุ ข ภาพ การ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความ
ปลอดภั ย ในการด ารงชี วิ ต การค้ น หา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผน
และด าเนิ น โครงการทางด้ า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความ
เป็ น ผู้ น าด้ า นสุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ชุมชน

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
เปิดใหม่
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Knowledge of health, analysis of one’s
health problems, safety in living, searching
for community’s environmental problems,
collaborative planning and lauching
environmental health project in community,
leadership in health, environment and
community
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(2-2-5)
สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการ
ยุ ค ดิ จิ ทั ล การวางแผนและท าธุ ร กรรม
ทา ง ก า รเงินส า ห รั บผู้ ป ระ ก อ บ ก า ร
คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุ ค
ดิ จิ ทั ล ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงาน
ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุค
ดิจิทัล
Basic knowledge of digital age
entrepreneurs, financial planning and
transaction for entrepreneurs, qualities of
digital age entrepreneurs, usage of
measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process,
concepts of developing new products
using design thinking process, ethics for
digital age entrepreneurs

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
เปิดใหม่
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
32 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
และฟั ง ก์ ชั น ก์ อ ดิ ศั ย การประยุ ก ต์ ข อง
อนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions,
derivatives and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of
derivatives and integral
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลาดับและอนุกรม
ของจานวนจริง อนุกรมกาลัง
Techniques of integration, improper
integrals, polar coordinate system,
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สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชา
เปิดใหม่

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม 3(0-6-3)
ทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าชี พ
การออกแบบและสร้ า งนวั ต กรรมทาง
วิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained
from general education courses for
professional activities, designing and
developing professional innovation using
design thinking process, creating
concepts of professional innovations
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565
สาระที่
หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
ปรับปรุง
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
31 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
คงเดิม
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ ชัน
อนุ พั น ธ์ แ ละปริ พั นธ์ ข องฟัง ก์ชันพีชคณิต
และฟั ง ก์ ชั น ก์ อ ดิ ศั ย การประยุ ก ต์ ข อง
อนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions,
derivatives and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of
derivatives and integral
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5) ปรับปรุง
Mathematics II
คา อธิบาย
เทคนิ ค การปริ พั น ธ์ ปริ พั น ธ์ ไ ม่ ต รง รายวิชา
แบบ ล าดั บ และอนุ ก รมของจ านวนจริ ง
อนุกรมกาลัง ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร
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sequences and series of real numbers,
power series

241221

แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
และการประยุ ก ต์ อนุ พั น ธ์ ร ะบุ ทิ ศ ทาง
ปริ พั น ธ์ ห ลายชั้ น และการประยุ ก ต์
ปริพันธ์หลายชั้นในพิกัดทรงกระบอกและ
ทรงกลม
Euclidean space, sketch graphic
surface, limits and continuity of several
variable functions, derivative of several
variable function and applications,
directional derivative, multiple integrals
and applications, multiple integrals in
cylindrical and spherical coordinates

241211

242104

เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ
ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ถ า น ะ แ ล ะ เ ท อ ร์ โ ม
ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติ
ของสารละลาย ทฤษฎี ก รดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีส่งิ แวดล้อม

242104

สาระที่
ปรับปรุง

Techniques of integration, improper
integrals, sequences and series of real
numbers, power series, limits and
continuity of several variable functions,
derivative of several variable function
แคลคูลัส
4 (3-2-7)
Calculus
เปลี่ยน
ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิค การ รหัสและ
เขี ย นกราฟของผิ ว อนุ พั น ธ์ ร ะบุ ทิ ศ ทาง ปรับปรุง
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตั ว คา อธิบาย
แปรและการประยุ ก ต์ ปริ พั น ธ์ ห ลายชั้น รายวิชา
และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นในพิกัด
ทรงกระบอกและทรงกลม สนามเวกเตอร์
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบท
ปริพันธ์
Polar coordinate system, Euclidean
space, sketch graphic surface, directional
derivative, derivative and integral of
several variable function and applications,
multiple integrals and applications,
multiple integrals in cylindrical and
spherical coordinates, vector field, line
integral, surface integral, integral
theorem
เคมี 1
4(3-3-8)
คงเดิม
Chemistry I
บทน าทางเคมี ปริ ม าณสารสั มพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ
ธาตุ พั น ธะเคมี แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว
ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การ
เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์
เบื้ อ งต้ น สารละลายและสมบั ติ ข อง
สารละลาย ทฤษฎีก รดเบส เคมีอิน ทรี ย์
เคมีส่งิ แวดล้อม
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242105

242251

Introduction
of
chemistry,
stoichiometry, atomic structure, periodic
table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous
and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamic, solution
and solution properties, acid-base
theory,
organic
chemistry,
environmental chemistry
เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส
สมดุ ล กรดเบสในน้า สมดุ ล ของเกลือ ที่
ละลายได้น้อย สมดุลของอิออนเชิงซ้อน
ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทราน
ซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุล เคมี
อุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical
equilibrium, acid-base equilibrium in
water, salt equilibrium, complex
equilibrium,
electrochemistry,
representative element, transition
element, nuclear chemistry, bimolecular
substances, industrial chemistry
ศัพท์วทิ ยาทางเคมี
3(3-0-6)
Terminology in Chemistry
ศัพท์เทคนิคในบริบททางเคมี การ
อ่านบทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี
รู ป แ บ บ ก า ร น า เ ส น อ ท า ง วิ ช า ก า ร
โดยทั่วไป การนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
Technical terminology in
chemistry, chemistry articles reading in
English, general academic presentation
patterns, English presentation
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242105

242251

สาระที่
ปรับปรุง

Introduction
of
chemistry,
stoichiometry, atomic structure, periodic
table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous
and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamics, solution
and solution properties, acid-base
theory, organic chemistry, environmental
chemistry
เคมี 2
3(2-3-6) ลดหน่วย
Chemistry II
กิตและ
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้า ปรับปรุง
เคมี ธาตุ เรพรี เซนเตที ฟ ธาตุ ทรานซิ ชั น คา อธิบาย
เคมี นิ ว เคลี ย ร์ สารชี ว โมเลกุ ล เคมี รายวิชา
อุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical
equilibrium,
electrochemistry,
representative elements, transition
elements,
nuclear
chemistry,
biomolecules, industrial chemistry

ศัพทวิทยาทางเคมี
3(3-0-6)
ปรับชื่อ
Chemistry Terminology
รายวิชา
ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ในบริ บ ททางเคมี การ
และ
อ่า นบทความภาษาอั ง กฤษทางด้ า นเคมี คาอธิบาย
รูปแบบการนาเสนอทางวิชาการโดยทั่วไป รายวิชา
Technical terminology in chemistry,
chemistry articles reading in English,
general academic presentation patterns
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ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology 1
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์
คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของ
ชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
วิ วั ฒ นาการ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและ
สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific
methodology,
characteristics, organization and
chemistry of life, cell and metabolism,
genetics, evolution, biodiversity,
structures and functions of plants and
animals, ecology and behavior
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์
เบื้อ งต้น กฎการเคลื่อ นที่ แรงโน้ม ถ่ ว ง
งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน
การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร
กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เทอร์
โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics
for
physics,
introduction of mechanics, law of motion,
gravitational force, work and energy,
momentum and collisions, rotation
motion, properties of matter, fluids
mechanics, wave and vibration,
thermodynamics,
electromagnetics,
electric circuits, modern physics
สถิตวิ เิ คราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ข อง
สถิติ การนาสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวั น
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ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Biology
ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของ
ชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
วิ วั ฒ นาการ ความหลากหลายข อง
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและ
สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific
methodology
characteristics,
organization
and
chemistry of life, cell and metabolism,
genetics, evolution, biodiversity, structure
and functions of plants and animals,
ecology and behavior
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นฟิ สิ ก ส์ กฎการ
เคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โม
เมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน
สมบั ติ ข องสสาร กลศาสตร์ ข องไหล
ปรากฏการณ์ ค ลื่ น และการสั่ น เทอร์ โ ม
ไดนามิ ก ส์ แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
เบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, law of
motion, gravitational force, work and
energy, momentum and collisions,
rotation motion, properties of matter,
mechanic of fluids, wave phenomena and
chaos, thermodynamics, electricity, basic
electric circuits, modem physics

สาระที่
ปรับปรุง
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา

ปรับปรุง
คา
อธิบาย
รายวิชา

สถิตวิ เิ คราะห์
3(2-2-5) แก้ไขรหัส
Statistical Analysis
รายวิชา
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ
และ
สถิ ติ ระเบี ย บวิ ธี ก ารทางสถิ ติ หลั ก
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ระเบี ย บวิ ธี ก ารทางสถิ ติ หลั ก เบื้ อ งต้ น
เบื้องต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติ
ของการส ารวจด้ ว ยตั ว อย่ า ง สถิ ติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
ความน่ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม การ
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
ประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติฐ าน
แจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้ งต้น การ
ทดสอบสมมุ ติฐ าน การวิเคราะห์ ค วาม
วิเคราะห์ การถดถอยและสหสัม พัน ธ์ เชิง
แปรปรวนเบื้ อ งต้ น การวิ เ คราะห์ ก าร
เส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการ
ถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และ
ทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง และการใช้
แปลผล
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และ
Concept, extent and utility of
แปลผล
statistics, statistical methodology,
Concept, extent and utility of
principle of sample survey, descriptive
statistics, the application of statistics in
statistics, probability, random variable
daily life, statistical methodology,
and probability distribution, estimation
principle of sample survey, descriptive
and hypothesis test, elementary analysis
statistics, probability, random variable
of variance, linear regression and
and probability distribution, sampling
correlation analysis, chi- square test, the
distribution, estimation and hypothesis
use of statistical package program to
test, elementary analysis of variance,
analyze and interpret the data
linear regression and correlation
analysis, chi-square test, the use of
statistical package program to analyze
and interpret the data
กลุ่มวิชาเอก
61 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก
61 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
52 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ
52 หน่วยกิต
242102 ความปลอดภัยในห้อง
2(2-0-4) 242102 ความปลอดภัยในห้อง
1(1-0-2)
ปฏิบัตกิ ารเคมี
ปฏิบัตกิ ารเคมี
Chemical Laboratory Safety
Chemical Laboratory Safety
บทนาเรื่องความปลอดภัยทางเคมี
บทนาเรื่องความปลอดภัยทางเคมี
ส า ร เ ค มี ไ ว ไ ฟ ส า ร เ ค มี ไ ว ต่ อ ก า ร
ส า ร เ ค มี ไ ว ไ ฟ ส า ร เ ค มี ไ ว ต่ อ ก า ร
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี และสารเคมี เ ป็ น พิ ษ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และสารเคมีเป็นพิษ การ
การจัดเก็บและการกาจัดสารเคมีอย่าง
จัดเก็บและการกาจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง
ถูกต้อง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
สารเคมี แนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อ การ
แนวปฏิ บั ติ ม าตรฐานเพื่ อ การป้ อ งกั น

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
คา
อธิบาย
รายวิชา

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับลด
หน่วยกิต
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ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
ตัวอย่างอุบัตเิ หตุเนื่องจากสารเคมี
Introduction to chemical safety,
volatile chemicals, reactive chemicals
and toxic chemicals, chemical storage
and disposal, materials safety data
sheets, standard guidelines for safety,
personal protective devices, examples of
chemical accidents
เคมีวิเคราะห์ 1
3(2-3-6)
Analytical Chemistry I
หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์
เทคนิค การสุ่ ม ตั ว อย่า งและการเตรี ย ม
ตัวอย่างก่อนทาการวิเคราะห์ สถิตทิ ี่ใช้ใน
เคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้าหนัก
และการตกตะกอน การวิ เ คราะห์ โ ดย
ปริ ม าตร การไทเทรตกรด-เบส การ
ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ
เกิ ด สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น และการ
ไทเทรตแบบรีดอกซ์
Introduction
of
analytical
chemistry, sampling techniques and
sample preparation, statistical concepts
for analytical chemistry, gravimetric
analysis and precipitation methods,
volumetric analysis, acid-base titration,
precipitation titration, complexometric
titration and redox titration
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สาระที่
ปรับปรุง

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตัวอย่า ง
อุบัตเิ หตุเนื่องจากสารเคมี
Introduction to chemical safety,
volatile chemicals, reactive chemicals and
toxic chemicals, chemical storage and
disposal, materials safety data sheets,
standard guidelines for safety, personal
protective devices, examples of chemical
accidents
เคมีวิเคราะห์ 1
4(3-3-8)
ปรับเพิ่ม
Analytical Chemistry I
หน่วยกิต
หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเ คราะห์
และ
การคานวณการเตรียมสารเคมีเทคนิคการ คาอธิบาย
สุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนทา รายวิชา
การวิ เ คราะห์ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นเคมี วิ เ คราะห์
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ โ ดยน้ าหนั ก และการ
ตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร การ
ไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบ
ต ก ต ะ ก อ น ก า ร ไ ท เ ท ร ต แ บ บ เ กิ ด
สารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบ
รีดอกซ์ การคานวณเพื่อสร้างกราฟการ
ไทเทรต การวิเคราะห์ปริมาณสารตัวอย่าง
จากการไทเทรต
Introduction of analytical
chemistry, calculation for solution
preparation, sampling techniques and
sample preparation, statistical concepts
for analytical chemistry, gravimetric
analysis and precipitation methods,
volumetric analysis, acid-base titration,
precipitation titration, complexometric
titration and redox titration, calculation for
titration curve construction, sample
determination from titration method
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สาระที่
ปรับปรุง
เคมีวิเคราะห์ 2
3(2-3-6)
ปรับ
Analytical Chemistry II
คาอธิบาย
การแยกสารโดยวิธีก ารสกัดด้วย รายวิชา
ตัวทาละลาย และวิธีโครมาโทกราฟี อย่าง
ง่าย เช่น โครมาโทกราฟีแบบ กระดาษและ
แบบแผ่นบาง โครมาโทกราฟี แบบคอลัมน์
และโครมาโทกราฟี ช นิ ด แลก เปลี่ ย น
ไอออน เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพ
เทนชิโอเมตรี อิเล็กโทร กราวิเมตรี คูลอม
เมตรี คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี
การประยุกต์ใช้กับ ตัวอย่างด้านสมุนไพร
และทรัพยากรท้อง ถิ่น
Sample separation by solvent
extraction
and
elemental
chromatography including paper
chromatography and thin layer
chromatography,
column
chromatography and ion exchange
chromatography,
electroanalytical
chemistry such as potentiometry,
electrogravimetry,
coulometry,
conductometry and voltammetry,
application for samples related with
medicinal plants and local resources
เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
เปลี่ยน
Inorganic Chemistry I
รหัสวิชา
โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎี ออร์ และปรับ
บิทัลเชิงอะตอมและโมเลกุล ปรากฏการณ์
คา
กาบัง สัญลักษณ์ของเทอม พันธะเคมีและ อธิบาย
ทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี โครงสร้างของ รายวิชา
โมเลกุ ล และทฤษฎี ที่ อ ธิ บ ายรู ป ร่ า งของ
โมเลกุล ของแข็งโลหะ ของแข็ง ไอออนิก
และโครงสร้างผลึก สาร ประกอบโคออร์ดิ
เนชั น และสารเชิ ง ซ้ อ น ความรู เบื้ อ งต
นเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์
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เคมีวิเคราะห์ 2
3(2-3-6)
Analytical Chemistry II
การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้ วย
ตัวทาละลาย และวิธีโครมาโทกราฟีอย่าง
ง่ า ย เช่ น โครมาโทกราฟี แ บบกระดาษ
และแบบแผ่ น บาง โครมาโทกราฟี แ บบ
ค อ ลั ม น์ แ ล ะ โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟี ช นิ ด
แลกเปลี่ยนไอออน เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
ได้แก่ วิธีโพเทนชิโอเมตรี อิเล็กโทรกราวิ
เมตรี คูลอมเมตรี คอนดักโทเมตรี และ
โวลแทมเมตรี
Sample separation by solvent
extraction
and
elemental
chromatography including paper
chromatography and thin layer
chromatography,
column
chromatography and ion exchange
chromatography,
electroanalytical
chemistry such as potentiometry,
electrogravimetry,
coulometry,
conductometry and voltametry

242222

242331

เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
โครงสร้ า งของอะตอม ทฤษฎี อ อร์
บิ ทั ล เ ชิ ง อ ะ ต อ ม แ ล ะ โ ม เ ล กุ ล
ปรากฏการณ์กาบัง สัญลักษณ์ของเทอม
พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี
โครงสร้ า งของโมเลกุ ล และทฤษฎี ที่
อธิบายรูปร่างของโมเลกุล ของแข็งโลหะ
ของแข็ ง ไอออนิ ก และโครงสร้ า งผลึ ก
สารประกอบโคออร์ ดิ เ นชั น และสาร
เชิงซ้อน เช่น ทฤษฎีอธิบายพันธะ สมบัติ

242231
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ต่าง ๆ เสถียรภาพ เทอร์โมไดนามิกส์และ
สมบัติแม่เหล็กของสารประกอบโคออร์ ดิ
เนชัน
Atomic structure, atomic orbital
theory and molecular orbital theory,
shielding effect, term symbols, chemical
bonding and chemical bonding theories,
molecular structures and theories,
metallic solids, ionic solids and crystal
structures, coordination compounds and
complexes including chemical bonding
theories,
properties,
stability,
thermodynamics
and
magnetic
properties of coordination compounds
เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
ทฤษฎี ก ลุ มและสมมาตรของ
โมเลกุล ตารางคุณลักษณะ สเปกโทรส
โกปเบื้องตนของสารประกอบอนิน ทรี ย
กลไกการเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย
ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวทาละลายที่
เปนน้าและไมใชน้า และความรู
เบื้ อ งต นเกี่ ย วกั บ สารประกอบโลหะ
อินทรีย์
Group theory and molecular
symmetry, character tables, introduction
of spectroscopy in inorganic compounds,
inorganic reaction mechanisms, acidbase reactions in aqueous and
nonaqueous solvents and introduction of
the organometallic compounds

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

Atomic structure, atomic orbital
theory and molecular orbital theory,
shielding effect, term symbols, chemical
bonding and chemical bonding theories,
molecular structures and theories,
metallic solids, ionic solids and crystal
structures, coordination compounds and
complexes, introduction of organometallic
compounds

242232

เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8) เปลี่ยน
Inorganic Chemistry II
รหัสวิชา
ทฤษฎี ก ลุ่ ม สมมาตรของโมเลกุ ล และปรับ
ตารางคุ ณ ลั ก ษณะ สเปกโทรสโกปี คาอธิบาย
เบื้องต้นของสารประกอบอนินทรีย์ กลไก รายวิชา
ก า รเกิ ด ปฏิ กิ ริยา ของเค มี อ นิ น ทรี ย์
ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวทาละลาย ที่เป็น
น้าและไม่ใ ช่น้า เทคนิค เบื้อ งต้น ส าหรั บ
การหาลักษณะเฉพาะในสารประกอบอนิ
นทรีย์ การนาทรัพยากร ธรรมชาติทางอนิ
นทรีย์มาวิเคราะห์และ ประยุกต์ใช้ การคิด
เชิงออกแบบเพื่อ การสร้างนวัตกรรมทาง
เคมีอนินทรีย์
Group
theory,
molecular
symmetry, character tables, basic
spectroscopy of inorganic compounds,
inorganic reaction mechanisms, acidbase reactions in aqueous and
nonaqueous
solvents,
basic
characterization techniques of inorganic
compounds, characterization and

113
หลักสูตร พ.ศ. 2560

242241

242242

เคมีอนิ ทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ห มู่
ฟั ง ก์ ชั น ไฮบริ ไ ดเซชั น พั น ธะเคมี ใ น
สารประกอบอินทรี ย์ การอ่านชื่อ ไอโซ
เมอร์ แ ละสเตอริ โ อเคมี สมบั ติ ท าง
กายภาพและปฏิกิริยาของสารประกอบ
แอลเคน แอลคี น แอลไคน์ อะโรมาติก
ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล
อีเทอร์ รวมทั้งกลไกการเกิดปฏิกิริยาและ
การสังเคราะห์โมเลกุลของสารประกอบ
อินทรีย์อย่างง่าย
Fundamental concepts of
functional groups, hybridization,
chemical bonding of organic compounds,
nomenclature,
isomerism
and
stereochemistry, physical properties and
reactions of alkanes, alkenes, alkynes,
aromatic compounds, organohalogens,
alcohols, phenols, ethers including
reaction mechanisms and synthesize
simple organic molecules
เคมีอินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
ปฏิ กิ ริ ย าของสารประกอบแอลดี
ไฮด์ คีโตน ปฏิกิริยาการแทนที่ที่ตาแหน่ง
แอลฟาคาร์บอนของสารประกอบคาร์บอ
นิล ปฏิกิ ริย าของสารประกอบกรดคาร์
บอกซิ ลิ ก และอนุ พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าของ
สารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก และ
การประยุกต์ใช้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

242241

242242

applications of inorganic natural
resources, design thinking for inorganic
chemistry innovation
เคมีอินทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน
ไฮบริ ไ ดเซชัน พั น ธะเคมีใ นสารประกอบ
อินทรีย์ การอ่านชื่อ ไอโซเมอร์และสเตอริ
โอเคมี สมบั ติทางกายภาพและปฏิกิริยา
ของสารประกอบแอลเคน แอลคี น แอล
ไคน์ อะโรมาติ ก ออร์ ก าโนฮาโลเจน
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้งกลไก
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าและการสั ง เคราะห์
โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์อย่างง่าย
Fundamental concepts of functional
groups, hybridization, chemical bonding
of organic compounds, nomenclature,
isomerism and stereochemistry, physical
properties and reactions of alkanes,
alkenes, alkynes, aromatic compounds,
organohalogens, alcohols, phenols, ethers
including reaction mechanisms and
synthesize simple organic molecules

เคมีอินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์
คี โ ตน ปฏิ กิ ริ ย าการแทนที่ ที่ ต าแหน่ ง
แอลฟาคาร์บอนของสารประกอบคาร์บอ
นิล ปฏิกิ ริย าของสารประกอบกรด คาร์
บอกซิ ลิ ก และอนุ พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าของ
สารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก และ
การประยุกต์ใช้ การคิดเชิงออกแบบ เพื่อ
การสร้างนวัตกรรมทางเคมีในอนาคต

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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Reactions of aldehydes, ketones,
substitution reaction at alpha-carbon of
carbonyl compounds, reaction of
carboxylic acids and their derivatives,
reaction of amines, heterocyclic
compounds and their applications
242311

242312

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
แก๊ ส และทฤษฎี จ ลนพลศาสตร์
เคมีของแก๊ส ปรากฏการณ์การส่งผ่าน
อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาคและ
ก า รท า นา ยส มบั ติ ข อง ส า รล ะ ล า ย
จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า
Gases and chemical kinetic
theory of gases, transport phenomena,
chemical thermodynamics, phase
equilibrium and properties, chemical
kinetics, electrochemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เคมี ค วอนตั ม อะตอม โมเลกุ ล
และสเปกโทรสโกปี ระดั บโมเลกุ ล เคมี
พื้นผิว การดูดซับทางกายภาพและเคมี
การดูดซับไอโซเทอม เคมีคอลลอยด์และ
แมคโครโมเลกุล
Quantum chemistry, atom,
molecule and molecular spectroscopy,
surface chemistry, physical and
chemical adsorption, adsorption
isotherm, colloid chemistry and
macromolecules

242311

242312

Reactions of aldehydes, ketones,
substitution reaction at alpha-carbon of
carbonyl compounds, reaction of
carboxylic acids and their derivatives,
reaction of amines, heterocyclic
compounds and their applications, design
thinking for further chemical innovation
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
แก๊ ส และทฤษฎีจ ลนพลศาสตร์ เคมี
ของแก๊ส ปรากฏการณ์การส่งผ่าน อุณ
หพลศาสตร์เคมี สมดุ ลวัฏภาคและการ
ท า น า ย ส ม บั ติ ข อ ง ส า ร ล ะ ล า ย
จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า
Gases and chemical kinetic theory of
gases, transport phenomena, chemical
thermodynamics, phase equilibrium and
properties,
chemical
kinetics,
electrochemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและ
สเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล เคมีพ้ืนผิ ว
การดูดซับทางกายภาพและเคมี การดู ด
ซับไอโซเทอม เคมีคอลลอยด์ และแมคโคร
โมเลกุล พอลิเมอร์ การ ประยุกต์ใช้ การ
คิดเชิงออกแบบ เพื่อการสร้างนวัตกรรม
ทางเคมีในอนาคต
Quantum chemistry, atom,
molecule and molecular spectroscopy,
surface chemistry, physical and chemical
adsorption, adsorption isotherm, colloid
chemistry and macromolecules, polymer,
applications, design thinking for further
chemical innovation

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปรับคา
อธิบาย
ราย
วิชา
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242321

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ 3(2-3-5)
ทางเคมี
Instrumentation for Chemical Analysis
ห ลั ก ก า ร เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข องอั ล ตราไวโอเลต-วิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อินฟราเรดสเปก
โทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชัน สเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทก
ราฟี และโครมาโทกราฟี ข องเหลว
สมรรถนะสูง
Principles, instrumentation and
applications of ultraviolet- visible
spectrophotometry, infrared spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography and
high performance liquid chromatography

242321

242341

สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6)
Spectroscopy
หลักการ ทฤษฎี และการประยุ กต์
สเปกโทรสโกปี ใ นการหาโครงสร้ างทาง
เคมี โ ดยใช้ อั ล ตราไวโอเลต วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรสโกปี อินฟราเรด สเปกโทรสโก
ปี นิ ว เคลี ย ร์ แ มกเนติ ก เรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปี และแมส สเปกโตรเมตรี
The principle, theory and
applications of spectroscopy used in
chemical structure determination using
ultraviolet-visible spectroscopy, infrared

242341

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ 4(3-3-8)
ทางเคมีและการประยุกต์
Instrumentation for Chemical Analysis
and Applications
ห ลั ก ก า ร เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข องอั ล ตราไวโอเลต -วิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อินฟราเรดสเปก
โทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชัน สเปกโทรโฟโตเมตรี บทนาเกี่ ย วกั บ
โครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี และ
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การ
ประยุกต์ใช้กับตัวอย่างด้านสมุนไพรและ
ทรัพยากรท้องถิ่น
Principles, instrumentation and
applications of ultraviolet-visible
spectrophotometry,
infrared
spectrophotometry, atomic absorption
spectrophotometry, introduction to
chromatography, gas chromatography
and high performance liquid
chromatography, application for samples
related with medicinal plants and local
resources
สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6)
Spectroscopy
บทน าเกี่ ย วกั บ สเปกโต รสโคปี
ทฤษฎี ข องอั ล ตราไวโอเลต -วิ สิ เ บิ ล
สเปกโทรสโกปี อินฟราเรด สเปกโทรสโก
ปี นิ ว เ ค ลี ย ร์ แ ม ก เ น ติ ก เ ร โ ซ แ น น ซ์
สเปกโทรสโกปี และแมส สเปกโตรเมตรี
และการประยุ ก ต์ ส เปกโทรสโกปี ใ นการ
วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางเคมีข องสารสั ง
เคราะห์และสารทุตยิ ภูมจิ ากสมุนไพร
Introduction to spectroscopy, theory
of ultraviolet-visible spectroscopy,

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับชื่อ
รายวิชา
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
และปรับ
เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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spectroscopy, nuclear magnetic
resonance spectroscopy and mass
spectrometry

242351

242451

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล
การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การ
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบ ข้อ
ซักถามในประเด็นทางด้านเคมี
Searching, collecting data,
analyzing, report writing, presenting,
discussing and answering question in
chemistry

242451

สาระที่
ปรับปรุง

infrared spectroscopy, nuclear magnetic
resonance spectroscopy and mass
spectrometry and application of
spectroscopic techniques for structural
determination of synthetic compounds
and secondary metabolites from
medicinal plants
การศึกษาทางเคมีสาหรับ
2(0-6-3) วิชาเปิด
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหม่
Chemical Study for the Natural
Resources
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กระบวนการสกัดสมุนไพร การ
แ ยก ส า รออก ฤ ทธิ์ ทา ง ชี ว ภา พ ก า ร
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ เ ชิง
ปริ ม าณ การประยุ ก ต์ ใ ช้ การคิ ด เชิ ง
ออกแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางเคมี
ในอนาคต
Natural resources and local
wisdom, herbal extraction methods,
isolation of bioactive compounds,
quantitative analysis, qualitative analysis,
applications, design thinking for further
chemical innovation
สัมมนา
1(0-3-2)
ปรับ
Seminar
คาอธิบาย
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ รายวิชา
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน จั ด ท าสื่ อ
น าเสนอเป็ น ภาษาอั ง กฤษ การน าเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นทางด้านเคมี
Searching, collecting data,
analyzing, report writing, media
preparing in English, presenting,
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สาระที่
ปรับปรุง

discussing and answering question in
chemistry
242452

ระบบและการจัดการคุณภาพ 2(2-0-4)
ห้องปฏิบัตกิ าร
Quality System and Management
in Laboratory
ความรู้พ้ืนฐานด้านระบบและการ
จัดการคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ได้แก่
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุ ณภาพ
9000, 14000, 22000 และ
มาตรฐานสากลซึ่ ง เป็ น การประเมิ น
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
ห้องปฏิบัตกิ าร 17025
Introduction in quality system and
management in laboratory standard
quality system such as ISO 9 0 0 0 ISO
14000 ISO 22000 and ISO/IEC 17025

242452

242454

การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนา
เสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้าน
เคมี
Studying, collecting data,
analyzing, report writing, presenting and
discussing in chemistry

242454

ระบบจัดการคุณภาพและ
1(1-0-2)
มาตรฐานสากล
Quality Management and
International Standard Systems
ร ะ บ บ จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานสากลเบื้ อ งต้ น ระบบการ
บ ริ ห า ร ง า น คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การความปลอดภั ย
ของอาหาร ข้อกาหนดความสามารถของ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบและสอบเที ย บ
หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิต ระบบ
การวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ ง
ควบคุม
Basic quality management and
international standard systems, quality
management system, environmental
management, food safety management,
competency requirements of testing and
calibration
laboratories,
good
manufacturing practice, hazard analysis
critical control point.
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้า การรวบรวมข้ อ มู ล ใน
การจัดทาโครงงานในหัวข้อที่สนใจทางเคมี
การวิจัยบนหลักวิธีวิทยาศาสตร์ การเขียน
รายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย
โดยใช้ความรู้ทางด้านเคมี
Studying, collecting data for the
preparation of interested project in
chemistry, doing research based on
scientific methods, report writing,

ปรับลด
จานวน
หน่วยกิต
ปรับเปลี่ย
ชื่อ
วิชาและฃ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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242455

การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ท า ง เ ค มี ใ น ส ถ า น
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining
experience, improving working skills in
chemistry in private or government
sectors

242455

242456

สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่
เกี่ยวข้องกับเคมี ในฐานะพนักงานฝึกหัด
ในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน
Working, learning, gaining
experience, improving working skills in
chemistry as an apprentice in private or
government sectors
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิ ย ามและหลั ก การของชี ว เคมี
คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และ
เมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลอันได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิว
คลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน
สารอาหาร การแสดงออกของยีน และ

242456

365215

365215

presenting and discussing by using
knowledge of chemistry
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การประยุกต์ความรู้พนื้ ฐานในการฝึก
ปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ แ ละ
ทักษะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน
เ ค มี ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการทั้งองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
เขียนรายงาน นาเสนอและการอภิปราย
Application of basic knowledge for
training, learning, gaining experience,
improving working skills in chemistry,
doing research project in private or
government sectors, report writing,
presenting and discussing
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง
กั บเคมี ในฐานะพนั กงานฝึกหั ดในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working,
learning,
gaining
experience, improving working skills in
chemistry as apprentice in private or
government sectors

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8) ปรับปรุง
General Biochemistry
คาอธิบาย
นิ ย า ม แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ข อ ง ชี ว เ ค มี รายวิชา
คุณสมบัตทิ างเคมี ชนิด โครงสร้าง และวิถี
เมแทบอลิ ซึ ม ของ คาร์ โ บไฮเดรต ลิ พิ ด
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและ
การทางานของเอนไซม์ การควบคุมทาง
ชีว เคมีข องฮอร์ โ มน การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล
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สาระที่
ปรับปรุง

ก า รค ว บคุ มการแ สด ง ออกของยี น
ทางพั น ธุ ก รรม การแสดงออกของยี น
หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีว
เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์
พลังงานศาสตร์ หลักการและปฏิบัติการ
และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ
ของการเตรี ย มบั ฟ เฟอร์ การวั ด การ
สารชีวโมเลกุล
ดูดกลืนแสง การทดสอบสารชีวโมเลกุล
Definition and principle of
และการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์
biochemistry, chemical properties, types,
Definition and principle of
structures and metabolic pathways of
biochemistry, chemical properties,
carbohydrates, lipids, proteins and nucleic
types, structures and metabolism of
acids, properties and activities of
biomolecules including carbohydrate,
enzyme, hormonal regulation, central
protein, lipid and nucleic acid, enzyme
dogma and regulation, techniques of
kinetic, hormone, nutrition, gene
molecular biology, bioenergetics and
expression and regulation, principle and
biochemical properties testing for
techniques of molecular biology,
biomolecules
bioenergetics, principle and laboratory of
buffer preparation, optical density
determination, biomolecules characterization and determination of enzyme
kinetics
วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี
3(2-2-5) 242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี
3(2-2-5)
ปรับ
เชิงฟิสิกส์
เชิงฟิสิกส์
คาอธิบาย
New Frontier of Researches
New Frontier of Researches
รายวิชา
in Physical Chemistry
in Physical Chemistry
หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่
หลั ก การและการอภิปรายหั ว ข้ อที่
ได้ รั บ ความสนใจทางเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ใ น
ได้ รั บ ความสนใจทางเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ใ น
หั ว ข้อที่ อ า จ แ ตก ต่ า ง กั น ในแ ต่ ล ะปี
หั ว ข้ อ ที่ อ า จ แ ต ก ต่ า ง กั น ใ น แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา เช่น วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมี
การศึกษา วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมีเชิง
เชิ ง ค านวณ การออกแบบโมเลกุ ล
คานวณ การออกแบบโมเลกุล เครื่องมือ
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ห า
และ เทคนิคในการหาลักษณะเฉพาะของ
ลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางเคมี เชิ ง
งาน วิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์
ฟิสิกส์
Principles and discussions of
Principle and discussions of
interesting topics in physical chemistry
interesting topics in physical chemistry
with different topics each year
with different topics each year such as
nanomaterials, advanced materials,
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242412

nanomaterials, advanced materials,
computational chemistry, molecular
modeling,
instruments
and
characterization techniques in physical
chemistry researches
เคมีพอลิเมอร์และนาโน
3(2-2-5)
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry and Polymer
Nanotechnology
หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์
โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอ
ลิ เ มอร์ น้ าหนั ก โมเลกุ ล ของพอลิ เ มอร์
ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ
กระบวนการสั ง เคราะห์พ อลิ เมอร์ การ
เปลี่ ย นสถานะของพอลิ เ มอร์ เ นื่อ งจาก
ความร้ อ น สมบั ติเชิง กลของพอลิ เ มอร์
การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิ
เมอร์ คอลลอยด์ พอลิ เมอร์ ค อลลอยด์
นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการและ
การอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความสนใจทาง
เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิ
เมอร์ในหัวข้อที่อาจแตกต่างกันในแต่ละปี
การศึกษา
Introduction of polymer chemistry,
chemical structure and chemical bonding
of polymers, molecular weight of
polymers preparation methods of
polymers, polymerization processes,
thermal
transition,
mechanical
properties of polymers, degradation and
stability, colloids, colloidal polymers,
polymer nanotechnology, principle and
discussions of interesting topics in
polymer chemistry and polymer

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

computational chemistry, molecular
modeling,
instruments
and
characterization techniques in physical
chemistry researches
242412

เคมีพอลิเมอร์
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อ
Polymer Chemistry
รายวิชา
หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ และปรับ
โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิ คาอธิบาย
เมอร์ น้ าหนั ก โมเลกุ ล ของพอลิ เ มอร์ รายวิชา
ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ
กระบวนการสั ง เคราะห์ พ อลิ เ มอร์ การ
เปลี่ ย นสถานะของพอลิ เ มอร์ เ นื่ อ งจาก
ความร้ อ น สมบั ติ เ ชิ ง กลของพอลิ เ มอร์
การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิ
เมอร์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลัก การ
และการอภิปรายหัวข้อที่ได้รับ ความสนใจ
ทางเคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์
Introduction of polymer chemistry,
chemical structure and chemical bonding
of polymers, molecular weight of
polymers preparation methods of
polymers, polymerization processes,
thermal transition, mechanical properties
of polymers, degradation and stability,
polymer nanotechnology, principle and
discussions of interesting topics in
polymer chemistry and polymer
nanotechnology
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สาระที่
ปรับปรุง

nanotechnology with different topics
each year
242413

242414

เคมีคอมพิวเตอร์และ
3(2-2-5)
ออกแบบโมเลกุล
Computational Chemistry
and Molecular Modeling
ระเบียบวิธีการคานวณทั่วไป แอบอิ
นิชโิ อ เซไมเอ็มไพริกัล กลศาสตร์ ควอนตัม
กลศาสตร์ เ ชิ ง โมเลกุ ล วิ ธี ผ สม ผสาน
กลศาสตร์ ค วอนตั ม และกลศาสตร์ เชิ ง
โมเลกุ ล ทฤษฎี ฟั ง ก์ ชั น ความหนาแน่ น
ทฤษฎีพนื้ ฐานการออกแบบจาลองโมเลกุล
การสร้างโครงสร้างเคมีบนคอมพิวเตอร์
การค านวณแบบจ าลองโมเลกุ ล การ
ประยุ ก ต์ด้ า นโครงสร้ า งและเสถี ย รภาพ
ของโครงสร้าง การประยุกต์ด้าน ปฏิกิริยา
เคมี การประยุกต์ด้านสมบัติ
Computational chemistry methods,
ab initio, semi-empirical, quantum
mechanics, molecular mechanics,
combined quantum mechanics, molecular
mechanics, and density functional theory,
basic theory for molecular modeling,
building chemical structure on computer,
molecular modeling calculations,
applications to structure and their
stability, applications to chemical
reactions, applications to properties
เคมีนวัตกรรม
3(2-2-5)
Innovative Chemistry
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภท
ของนวัตกรรม แหล่งที่ม า ของนวัตกรรม
กระบวนการสร้าง นวัตกรรม นวัตกรรม
ท า ง เ ค มี น วั ต ก ร ร ม จ า ก

วิชาเปิด
ใหม่

วิชาเปิด
ใหม่
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242415

242421

หัวข้อปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5)
Current Topics in Analytical
Chemistry
การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับ
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น ทางเคมี
วิ เ คราะห์ วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ ทั้ ง ทาง
ทฤษฎี และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างเคมี
วิเคราะห์

242421

สาระที่
ปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การจัดการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
Innovation concepts, type of
innovation, sources of innovation,
operations and process innovation,
chemical innovations, innovation in
natural resource-based community,
managing intellectual property
เคมีนาโนเทคโนโลยี
3(2-2-5) วิชาเปิด
และการประยุกต์ใช้
ใหม่
Chemical Nanotechnology
and Applications
การหลอมรวมความรู้ทางเคมีและนา
โนเทคโนโลยีเพื่อการสร้ างความเข้าใจใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพ ยากร
ท้ อ งถิ่ น คอลลอยด์ แ ละนาโนคอลลอยด์
สมบัติและเสถียรภาพทางคอลลอยด์ นา
โนอิมัลชัน การห่อหุ้มระดับนาโน ตัวนาพา
ระดับนาโน
The convergence of chemistry and
nanotechnology
knowledge
for
understanding of innovation creation from
natural resource-based community,
colloids and nanocolloids, colloidal
properties and stability, nanoemulsion,
nano-encapsulation, nanocarriers
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเคมี
3(2-2-5) ปรับชื่อ
วิเคราะห์
รายวิชา
Modern Technology in
และ
Analytical Chemistry
คาอธิบาย
การบรรยายและอภิปรายเกี่ ย วกั บ รายวิชา
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น ทา ง เค มี
วิเคราะห์ วิทยาการสมัยใหม่ทั้งทางทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้ทางเคมีวิเคราะห์ กั บ
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Description and discussion in topic
of current interest in analytical
chemistry, modern technology, theories,
applications in analytical chemistry

242422

เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry
ระบบนิ เ วศ ภาวะมลพิ ษ ผล
กระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและ
ชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและการป้องกัน
เกี่ ย วกั บ มลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม ความ
ปลอดภั ย ในห้อ ง ปฏิบัติก ารและในชีวิต
ประจาวัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Ecosystem, pollution, effect of
the environment to society and
community, causes, correction and
protection of environmental pollution,
safety in the laboratory and everyday
life, environmental conservation

242422

242423

สาระที่
ปรับปรุง

ตัวอย่างด้านสมุนไพรและทรัพยากรท้อง
ถิ่น
Description and discussion in topic
of current interest in analytical chemistry,
modern technology, theories, applications
in analytical chemistry for samples
related with medicinal plants and local
resources
เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5) ปรับเพิ่ม
Environmental Chemistry
คาอธิบาย
ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผล กระทบ รายวิชา
ของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและ ชุมชน
สาเหตุ การแก้ไขและการป้องกัน เกี่ยวกับ
มลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอด ภัยใน
ห้อง ปฏิบัติการและในชีวิตประจาวัน การ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป้ า หมายใน การ
พัฒนาที่ยังย่ นื
Ecosystem, pollution, effects of the
environment to society and community,
causes, correction and protection of
environmental pollution, safety in
laboratory and everyday life,
environmental conservation, sustainable
development goals
มาตรฐานเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5) วิชาเปิด
Standard Analytical Chemistry
ใหม่
ความส าคั ญ ของมาตรฐานการ
วิเคราะห์ ทางเคมี วั ส ดุ อ้า งอิง หลั ก การ
ตรวจ สอบความใช้ได้ของ วิธีทดสอบ การ
ประเมิ น ค่ า ความไม่ แน่ น อนของการวั ด
หลักการเลือ กใช้ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงาน ด้านอาหาร การแพทย์
สิ่ ง แวดล้ อ ม สมุ น ไพร และทรั พ ยากร
ท้ อ งถิ่ น วิ ธี ก ารสอบเที ย บเครื่ อ งแก้ ว
อุปกรณ์ เครื่องทางเคมีเบือ้ งต้น
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242424

Importance of standard methods in
analytical chemistry, reference materials,
principle of method validation, uncertainty
assessment, instrument selective for
application in food, clinical, environment,
medicinal plants and local resource,
calibration of glassware, equipment and
basic chemical instrument
เคมีสเี ขียวเพื่อการพัฒนาที่
3(2-2-5)
ยั่งยืน
Green Chemistry for Sustainable
Development
นิ ย ามและหลั ก การของเคมี สี เ ขี ย ว
การศึกษาค้นคว้าเทคนิค วิธี และวิทยาการ
สมัยใหม่ที่น่าสนใจเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
วิธีการวิเคราะห์แบบเคมีวิเคราะห์สีเขียว
หลั ก การในการเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่เหมาะสม การวางแผนและ
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างเคมี แ ละ
กระบวนการทางเคมี การลดและก าจั ด
การใช้ ส ารที่ เ ป็ น อั น ตรายในวิธีก า ร
สังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่นากลับมาใช้
ซ้ าได้ ใ นกระบวนการทางเคมี การใช้
ประโยชน์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละการ
ประยุกต์ใช้เคมีสเี ขียวในอุตสาหกรรม
Definitions and concepts of
green chemistry, studying and searching
on current interesting technique, methods
and modern science for development of
green analytical chemistry methods,
concepts for selection the suitable
materials and products, plan and design
of chemical products and processes,
reducing and elimination of hazardous
substances in synthetic method, reusable

สาระที่
ปรับปรุง

วิชาเปิด
ใหม่
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242425

242431

การวิเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5)
Inorganic Analysis
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของสารอนินทรีย์ การวิ เคราะห์
ด้ ว ยเทคนิค การเลี้ย วเบนของรั ง สีเอ็กซ์
เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ อ งกราด เทคนิ ค กล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่ า น เทคนิค เทอร์
โมกราวิ เ มตริ ก เทคนิ ค ฟู เ รี ย ร์ ท รานส
ฟอร์ ม อิ น ฟราเรดสเปกโทรสโกปี และ
เทคนิคยูว-ี วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี
Quantitative and qualitative
analysis of inorganic compounds, X-ray
diffraction,
scanning
electron

242431

catalyst in chemical process, utilization of
waste materials and application of green
chemistry for industry
เทคนิคการวิเคราะห์
3(2-2-5)
ปริมาณสารตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร
Quantitative Techniques for
Residues in Food and Agricultural
Products
สารตกค้ า งในผลิ ต ภั ณ ฑ์อ าหารและ
ก า ร เ ก ษ ต ร ก า ร เ ลื อ ก วิ ธี วิเ ค รา ะ ห์
ผลิตภัณฑ์ เทคนิคสเปกโตรสโกปี เทคนิค
โครมาโท-กราฟี การเตรี ย มตั ว อย่า งใน
การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การ
แปลและ วิเคราะห์ผลข้อมูล
Residues in food and agricultural
products, selection of an analytical
method, spectroscopy techniques,
chromatographic techniques, sample
preparation for analysis, product analysis,
analysis and interpretation of results
การวิเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5)
Inorganic Analysis
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพของสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์
ด้ ว ย เทคนิค การเลี้ย วเบนของรั ง สี เอ็ ก ซ์
เทคนิค กล้ อ งจุ ล ทรรศน์อิเล็ ก ตรอนแบบ
ส่ อ งกราด เทคนิ ค กล้ อ งจุ ล ทรรศ น์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคเทอร์โม
กราวิเมตริก เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี เทคนิคยูวี-วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปี
Quantitative and qualitative analysis
of inorganic compounds, x-ray
diffraction, scanning electron microscopy,

สาระที่
ปรับปรุง

วิชาเปิด
ใหม่

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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242432

microscopy, transmission electron
microscopy, thermogravimetric analysis,
Fourier transform infrared spectroscopy
and UV-Visible spectroscopy
เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(2-2-5)
Inorganic Material Chemistry
โครงสร้างผลึกและสมบัติของสาร
ประกอบเคมี อ นิ น ทรี ย์ การสั ง เคราะห์
วั ส ดุ อ นิน ทรี ย์ การประยุ ก ต์ใ ช้ง านวั ส ดุ
อนินทรีย์ และงานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุอนินทรีย์
Crystal structures and properties
of inorganic compounds, synthesis of
inorganic materials, applications of
inorganic materials and recent research
in inorganic materials

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

242432

242433

242434

สาระที่
ปรับปรุง

transmission electron microscopy,
thermogravimetric analysis, Fourier
transform infrared spectroscopy, uvvisible spectroscopy
เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(2-2-5) ปรับคา
Inorganic Material Chemistry
อธิบาย
โครงสร้ า งผลึ ก และสมบั ติ ข องสาร รายวิชา
ประกอบเคมี อ นิ น ทรี ย์ การสั ง เคราะห์
วัสดุอนินทรีย์ การประยุกต์ใช้งานวัสดุ อนิ
นทรี ย์ งานวิ จั ย ปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
วัสดุอนินทรีย์
Crystal structures and properties of
inorganic compounds, synthesis of
inorganic materials, applications of
inorganic materials, recent research in
inorganic materials
วัสดุฉลาดและการ
3(2-2-5) วิชาเปิด
ประยุกต์ใช้
ใหม่
Smart materials and applications
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุฉลาด
คุ ณ สมบั ติแ ละโครงสร้ า งของวั ส ดุ ฉ ลาด
การสั ง เคราะห์ และเทคนิค การวิเคราะห์
วัสดุฉลาดการพัฒนาและการประยุกต์ใช้
ของวัสดุฉลาด
Introduction to smart materials,
properties and structure of smart
materials, synthesis and characterization
techniques of smart materials,
development and applications of smart
materials
เคมีเซรามิก
3(2-2-5) วิชาเปิด
Ceramic Chemistry
ใหม่
โครงสร้างพื้นฐานของสารประกอบ
อลู มิ โ นซิ ลิ เ กต สมบั ติ ท างเคมี แ ละทาง
กายภาพของวั ส ดุ เ ซรามิ ก คุ ณ ลั ก ษณะ
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242441

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Products
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร จ า แ น ก ส า ร
ประกอบจากธรรมชาติ กลไกการ
สังเคราะห์ทางชีวเคมี การแยกและการ
วิเคราะห์ โ ครงสร้ า งโดยวิธีทางเคมี วิธี
ทางกายภาพและการน าผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์
Classification of compounds from
nature, studying of biosynthesis
pathways of biomolecules, isolation and
structures determination by chemical,
physical methods and natural products
utilization

242441

242442

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3(2-2-5)
Organic Synthesis
ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์
สารอิ น ทรี ย์ เทคนิ ค การเกิ ด พั น ธะ
คาร์ บ อน-คาร์ บ อน การสั ง เคราะห์
ส า ร ป ร ะ ก อ บ แ บ บ ว ง ก า ร เ ต รี ย ม
สารอิน ทรี ย์ใ นหมู่ฟั ง ก์ ชัน ต่า ง ๆ โดยใช้
ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ การ
ใช้ ห มู่ ป้ อ งกั น ในเคมี อิ น ทรี ย์ สั ง เคราะห์
การออกแบบสังเคราะห์โดยวิธีสังเคราะห์
ย้อนกลับ

242442

เฉพาะของวัสดุเซรามิก กระบวนการผลิต
เซรามิกทางอุตสาหกรรม
Basic structure of aluminosilicate
compounds, chemical and physical
properties of ceramic materials,
characteristics of ceramic materials,
production of ceramic materials in
industry
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ
3(2-2-5)
การประยุกต์
Natural Products and Applications
หลักเกณฑ์การจาแนกสารประกอบ
จากธรรมชาติ กลไกการสังเคราะห์ทาง
ชี ว เคมี การแยกและการวิ เ คราะห์
โครงสร้างโดยวิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพ
และการน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ไ ปใช้
ประโยชน์
Classification of compounds from
nature, studying of biosynthesis
pathways of biomolecules, isolation and
structures determination by chemical,
physical methods and natural products
utilization
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3(2-2-5)
Organic Synthesis
หลั ก การออกแบบและเทคนิ ค ของ
การสั ง เคราะห์ ส ารอิน ทรี ย์ วิ ธีก ารสร้ าง
พั น ธะระหว่ า งคาร์ บ อน-คาร์ บ อน การ
เปลี่ ย นหมู่ ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ห มู่ ป้ อ งกั น ใน
เคมี อิ น ทรี ย์ สั ง เคราะห์ การออกแบบ
สังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีการตัดทอน
โมเลกุลและการสังเคราะห์อย่างง่า ยเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของสารทุ ติ ภู มิ จ าก
ธรรมชาติ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อ
รายวิชา

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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Design, synthesis, methods for
carbon- carbon bond formation,
synthesis of cyclic compounds, functional
group interconversion by nucleophilic
substitution, protecting group in organic
synthesis, Retrosynthesis analysis

242443

วิชาบริการ
242101

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม
ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้าง
โมเลกุ ล ปริ มาณสารสั มพั นธ์ ปฏิกิ ริย า
เคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic
structure, periodic system, chemical
bonding and molecular structure,
stoichiometry, chemical reactions, gases,
solid, liquid, solutions, fundamental
thermodynamics, chemical kinetics,
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สาระที่
ปรับปรุง

Concept designs and techniques of
organic syntheses, methods for carboncarbon bond formation, functional group
interconversion, protecting group in
organic synthesis, disconnection approach
for organic synthesis and simple synthesis
for chemical modification of secondary
metabolites from natural source
สีธรรมชาติและการประยุกต์ 3(2-2-5)
Natural Colors and Applications
ชนิดของสีย้อมธรรมชาติ ประโยชน์
และการจ าแนกของสี ย้ อ มธรรมชาติ
วิธีการสกัดและการย้อม การประยุก ต์ใช้
สีย้อมธรรมชาติ
Types of natural dyes, advantages
and classification of natural dyes,
methods of extraction and dyeing,
applications of natural dyes

วิชาเปิด
ใหม่

วิชาบริการ
242101

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม
ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้าง
โมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี
ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณ
หพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์ เคมี
สมดุ ล เคมี กรด-เบส เคมี ไ ฟฟ้ า เคมี
นิวเคลียร์ เคมีส่งิ แวดล้อม
Matter and measurement, atomic
structure, periodic system, chemical
bonding and molecular structure,
stoichiometry, chemical reactions, gases,
solid, liquid, solutions, fundamental
thermodynamics, chemical kinetics,

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม
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chemical equilibrium, acids and bases,
electrochemistry, nuclear chemistry,
environmental chemistry
242103

242104

เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์
เคมี การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยา
ของสารอิ น ทรี ย์ ป ระเภทต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
แ อ ล เ ค น แ อ ล คี น แ อ ล ไ ค น์
สารประกอบอะโรมาติก แอลคิ ลเฮไลด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คี
โตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน
และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure,
chemical
bonding,
chemical
thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction
of organic compounds; alkanes, alkenes,
alkynes, aromatic compounds, alkyl
halides, alcohols, phenols, ethers,
aldehydes, ketones, carboxylic acids and
theirs derivatives, amines, and
biomolecules
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทน าทางเคมี ปริ ม าณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ
ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ถ า น ะ แ ล ะ เ ท อ ร์ โ ม
ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติ
ของสารละลาย ทฤษฎี ก รดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีส่งิ แวดล้อม

สาระที่
ปรับปรุง

chemical equilibrium, acids and bases,
electrochemistry, nuclear chemistry,
environmental chemistry
242103

242104

เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ โครงสร้ า ง
อะตอม พั น ธะเคมี อุ ณ หพลศาสตร์ เคมี
จลนศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรี ยม
และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง
ๆ ได้ แ ก่ แอลเคน แอลคี น แอลไคน์
สารประกอบอะโรมาติ ก แอลคิ ล เฮไลด์
แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ แอลดี ไฮด์ คี
โตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน
และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure,
chemical
bonding,
chemical
thermodynamics, chemical kinetics,
nomenclature, preparation and reaction of
organic compounds; alkanes, alkenes,
alkynes, aromatic compounds, alkyl
halides, alcohols, phenols, ethers,
aldehydes, ketones, carboxylic acids and
theirs derivatives, amines, and
biomolecules
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทน าทางเคมี ปริ ม าณสารสั มพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ
ธาตุ พั น ธะเคมี แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว
ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การ
เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์
เบื้ อ งต้ น สารละลายและสมบั ติ ข อง
สารละลาย ทฤษฎีก รดเบส เคมีอิน ทรี ย์
เคมีส่งิ แวดล้อม

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

130
หลักสูตร พ.ศ. 2560

242105

Introduction
of
chemistry,
stoichiometry, atomic structure, periodic
table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous
and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamic, solution
and solution properties, acid-base
theory,
organic
chemistry,
environmental chemistry
เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส
สมดุ ล กรดเบสในน้า สมดุ ล ของเกลือ ที่
ละลายได้น้อย สมดุลของอิออนเชิงซ้อน
ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทราน
ซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุล เคมี
อุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical
equilibrium, acid-base equilibrium in
water, salt equilibrium, complex
equilibrium,
electrochemistry,
representative element, transition
element, nuclear chemistry, bimolecular
substances, industrial chemistry
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242105

242106

Introduction
of
chemistry,
stoichiometry, atomic structure, periodic
table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous
and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamics, solution
and solution properties, acid-base
theory, organic chemistry, environmental
chemistry
เคมี 2
3(2-3-6)
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี
ธาตุ เรพรี เซนเตที ฟ ธาตุ ทรานซิ ชัน เคมี
นิ ว เ ค ลี ย ร์ ส า ร ชี ว โ ม เ ล กุ ล เ ค มี
อุตสาหกรรม
Chemical
kinetic,
chemical
equilibrium,
electrochemistry,
representative elements, transition
elements,
nuclear
chemistry,
biomolecules, industrial chemistry

เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางเค มี ธาตุ ใ น
ธรรมชาติ สารอิ น ทรี ย์ สารพอลิ เ มอร์
สารพิษในชีวิตประจาวัน เคมีผู้บริโภค
Introduction to chemistry, natural
element, organic compounds, polymeric
compounds, chemicals hazard in daily
life, chemistry for consumer

สาระที่
ปรับปรุง

ลดหน่วย
กิตและ
ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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242107

242111

เคมีเชิงฟิสิกส์และการ
4(3-3-8)
ประยุกต์
Physical Chemistry and
Applications
แ ก๊ ส แ ล ะ ทฤ ษฎี จ ลน์ ข องแก๊ ส
สมบั ติ ก ารถ่ า ยเท ได้ แ ก่ การแพร่ ผ่ า น
ค ว า ม ห นื ด แ ล ะ ก า ร น า ค ว า ม ร้ อ น
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ อุ ณ หพลศาสตร์
แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ร ะ บ บ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ดี่ ย ว แ ล ะ ห ล า ย
องค์ประกอบ แผนผัง วัฏภาค สมดุลเคมี
สารละลาย นอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็ก
โทรไลต์ ทฤษฎี ก รด-เบส ไฟฟ้ า เคมี
ส ม ดุ ล ก า ร เ ก า ะ กั น ท า ง โ ม เ ล กุ ล
จลนศาสตร์ เคมี แ ละการประยุ ก ต์
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจาพวกพอ

242111

ความรู้พนื้ ฐานทางเคมี
3(2-3-5)
Fundamental of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม
ระบบพีริออดิก ธาตุเรพริเซนเททิิฟ อโลหะ
โลหะทรานซิซัน พันธะเคมีและโครงสร้าง
โมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี
ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
ส า ร ล ะ ล า ย ส ม ดุ ล เ ค มี ก ร ด - เ บ ส
เคมีไฟฟ้า
Matter and measurement, atomic
structure, periodic system, representative
elements, metal, nonmetal and transition
elements, chemical bonding and
molecular structure, stoichiometry,
chemical reactions, gases, solid, liquid,
solutions, chemical kinetics, chemical
equilibrium, acids and bases,
electrochemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์และการ
4(3-3-8)
ประยุกต์
Physical Chemistry and
Applications
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติ
การถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืด
และการน าความร้ อ น แนวความคิ ด
เกี่ ย วกั บ อุ ณ หพลศาสตร์ แ ละการน าไป
ประยุ ก ต์ ระบบองค์ ป ระกอบ เดี่ ย วและ
หลายองค์ประกอบ แผนผัง วัฏภาค สมดุล
เคมี สารละลาย นอนอิเล็กโทรไลต์และอิ
เล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี
ส ม ดุ ล ก า ร เ ก า ะ กั น ท า ง โ ม เ ล กุ ล
จลนศาสตร์ เคมีและการประยุกต์ ความรู้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สารจ าพวกพอลิ เ มอร์
เคมี พ้ื น ผิ ว ได้ แ ก่ แรงตึ ง ผิ ว ระบบ ของ
คอลลอยด์

สาระที่
ปรับปรุง
เปิด
รายวิชา
ใหม่

คงเดิม
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242120

ลิเมอร์ เคมีพ้ืนผิวได้แก่ แรงตึงผิว ระบบ
ของคอลลอยด์
Gases and kinetic theory of gases,
transport phenomena such as diffusion,
viscosity and thermal conductivity,
ideas about thermodynamics and its
applications, pure substances and
multicomponent systems, phase
diagram, chemical equilibrium, solutions
of nonelectrolytes and electrolytes,
acid-base theory, electrochemistry,
molecular binding equilibrium, chemical
kinetics and its applications, introduction
to polymer materials, surface
chemistry, including surface tension,
colloidal system
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
การวิเคราะห์โด ยน้ า หนั ก การ
วิ เคราะห์ โ ดยปริ ม าตร วิ ธี ก ารแยกสาร
การสกั ด ด้ ว ยตั ว ท าละลาย วิ ธี ทางโคร
มาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
เคมี วิ เ คราะห์ อั ล ตราไวโอเลต - วิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก็สโครมา
โทกราฟและไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโคร
มาโทกราฟ
Gravimetric analysis, volumetric
analysis, separation technique, solvent
extraction, chromatographic method,
introduction to instrumentation in
analytical chemistry, UV-visible
spectrophotometry, atomic absorption
spectrophotometry, gas chromatography

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

Gases and kinetic theory of gases,
transport phenomena such as diffusion,
viscosity and thermal conductivity, ideas
about thermodynamics and its
applications, pure substances and
multicomponent systems, phase diagram,
chemical equilibrium, solutions of
nonelectrolytes and electrolytes, acidbase theory, electrochemistry, molecular
binding equilibrium, chemical kinetics and
its applications, introduction to polymer
materials, surface chemistry, including
surface tension, colloidal system

242120

เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8) ปรับเปลี่ย
Quantitative Chemical analysis
นชือ่ วิชา
บทน าเกี่ ย วกั บ เคมี วิ เ คราะห์ การใช้
และ
สถิตใิ นทางเคมีวเิ คราะห์ การวิเคราะห์โดย ปรับปรุง
น้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการ คาอธิบาย
แยกสาร การสกั ด ด้ ว ยตั ว ทาละลาย วิธี รายวิชา
ทางโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ ย วกั บ
เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง เ ค มี วิ เ ค ร า ะ ห์
อัลตราไวโอเลตวิสเิ บิลสเปกโทรโฟโตเมตรี
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเม
ตรี แก๊ ส โครมาโทกราฟี และไฮเพอร์
ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
Introduction of analytical chemistry,
statistics for analytical chemistry,
gravimetric analysis, volumetric analysis,
separation technique, solvent extraction,
chromatographic method, introduction to
instrumentation in analytical chemistry,
UV-visible spectrophotometry, atomic
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and high performance
chromatography
242141

242453
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liquid

เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทน าเคมี อิ น ทรี ย์ การจ าแนก
สารประกอบอิน ทรี ย์ การเรี ยกชื่อ การ
เขียนสูตรโครงสร้าง และไอโซเมอร์ต่าง ๆ
ส ม บั ติ ป ฏิ กิ ริ ย า แ ล ะ ก ล ไ ก ข อ ง
สารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอล
ไคน์ อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก แอลคิล
เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดี
ไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
Introduction of organic chemistry,
classification,
nomenclature
and
isomerism of organic compounds,
properties, reactions and reaction
mechanisms of alkane, alkene, alkyne,
aromatic, heterocyclic, alkyl halide,
alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone,
carboxylic acids and their derivatives
โครงงานทางเคมี
2(0-6-3)
Project in Chemistry
โครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจทางเคมี
การประยุ ก ต์ ค วามรู้ พ้ื น ฐาน ระเบี ย บ
วิ ธี ก ารท าโครงงาน การเขี ย นรายงาน
โครงงาน
Project in interested topic of
chemistry, apply the basic knowledge,
project methodology, writing a project
report

242141

242453

สาระที่
ปรับปรุง

absorption spectrophotometry, gas
chromato-graphy and high performance
liquid chromatography
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8) คงเดิม
Organic Chemistry
บทน าเคมี อิ น ทรี ย์ การจ าแนก
สารประกอบอิ น ทรี ย์ การเรี ย กชื่ อ การ
เขียนสูตรโครงสร้าง และไอโซเมอร์ต่าง ๆ
ส มบั ติ ปฏิ กิ ริยา แ ล ะ ก ล ไ ก ข องสาร
ประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์
อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดี ไ ฮด์ คี
โตน คาร์บอกซิลกิ และอนุพันธ์
Introduction of organic chemistry,
classification,
nomenclature
and
isomerism of organic compounds,
properties, reactions and reaction
mechanisms of alkane, alkene, alkyne,
aromatic, heterocyclic, alkyl halide,
alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone,
carboxylic acids and their derivatives
โครงงานทางเคมี
3(0-6-3) ปรับเพิ่ม
Project in Chemistry
หน่วยกิต
การจัดทาโครงงานในหัวข้อทางเคมี
และ
การค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล การ คาอธิบาย
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ พ้ื น ฐานในการจั ด ท า รายวิชา
โครงงานที่ ส นใจ การน าเสนอและการ
รายงานผลโครงงาน
Project about topic in chemistry,
studying and collecting data, application
of basic knowledge for the preparation of
interested project, presenting and writing
project report
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษา พ.ศ. 2560

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

ชัน้ ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

3(2-2-5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living

3(2-2-5)

241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242102 ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิ ารเคมี
242104 Chemical
เคมี 1 Laboratory
Safety
Chemistry I

3(2-2-5)

243101 ชีววิทยา 1
Biology I
รวม

2(2-0-4)
4(3-3-8)

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Language in Daily Life

2(2-0-4)

001103 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
Technology Usage in Digital Life
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management

3(2-2-5)

-

-

241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร
เคมี
242104 Chemical
เคมี 1 Laboratory Safety

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
4(3-3-8)

Chemistry I
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต

243101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
รวม

4(3-3-8)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language

3(2-2-5)

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes

1(0-2-1)

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
Explorative English

3(2-2-5)

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(2-2-5)

-

-

-

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient

2(1-2-3)

-

-

-

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong
Learning
-

3(2-2-5)

003201 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
Health and Environment
Management

3(2-2-5)

241112

3(2-2-5)

241112 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II

3(2-2-5)

244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics

4(3-3-8)

244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics

4(3-3-8)

242105 เคมี 2
Chemistry II

4(3-3-8)

242105 เคมี 2
Chemistry II

3(2-3-6)

คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II

รวม

20 หน่วยกิต

รวม

-

19 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

3(2-2-5)

002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
-

3(2-2-5)

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
Socialized Personality
241221 แคลคูลัส
Calculus

3(2-2-5)

4(3-2-7)

241211 แคลคูลัส
Calculus

4(3-2-7)

242221 เคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry I

3(2-3-6)

242221 เคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry I

4(3-3-8)

-

242231 เคมีอนินทรีย์ 1
Inorganic Chemistry I

3(3-0-6)

4(3-3-8)

242241 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I

4(3-3-8)

-

-

242241 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I
รวม

-

20 หน่วยกิต

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and
Professional Communication
-

-

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง
สังคม
Collaborative Learning for
Society Creation
-

-

รวม

3(2-2-5)

2(0-4-2)

-

20 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
-

-

3(2-2-5)
-

-

-

003204 การจัดการสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and
Community Management

3(2-2-5)

242222 เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II

3(2-3-6)

242222 เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II

3(2-3-6)

-

242232 เคมีอนินทรีย์ 2
Inorganic Chemistry II
242242 เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II

4(3-3-8)

-

-

1(0-3-1)

003102 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
Digital Intelligence Quotient

-

-

-

-

242242 เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II

4(3-3-8)

242251 ศัพท์วทิ ยาทางเคมี
Terminology in Chemistry

3(3-0-6)

242251 ศัพทวิทยาทางเคมี
Chemistry Terminology

3(3-0-6)

247221 สถิตวิ เิ คราะห์
Statistical Analysis

3(2-2-5)

247103 สถิตวิ เิ คราะห์
Statistical Analysis

3(2-2-5)

รวม

19 หน่วยกิต

รวม

4(3-3-8)

18 หน่วยกิต

138
แผนการศึกษา พ.ศ. 2560

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

-

-

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
Physical Chemistry I
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมี
Instrumentation for Chemical
Analysis

-

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่
การเป็นผู้ประกอบการยุค
ดิจิทัล
Design Thinking Process for
Digital Age Entrepreneurs

3(2-2-5)

4(3-3-8)

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
Physical Chemistry I
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมีและการประยุกต์
Instrumentation for Chemical
Analysis and Applications

4(3-3-8)

3(2-3-6)

242331 เคมีอนินทรีย์ 1
Inorganic Chemistry I

3(3-0-6)

242341 สเปกโทรสโกปี
Spectroscopy

3(3-0-6)

242341 สเปกโทรสโกปี
Spectroscopy

3(3-0-6)

xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(x-x-x)

xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(x-x-x)

รวม

16 หน่วยกิต

-

-

4(3-3-8)

รวม

-

17 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย

-

-

-

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry II

4(3-3-8)

242332 เคมีอนินทรีย์ 2
Inorganic Chemistry II

4(3-3-8)

-

-

-

242xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
242xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

365215 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4(3-3-8)

รวม

3(x-x-x)

18 หน่วยกิต

003306 บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรม
ทางวิชาชีพ
Integration for Professional
Innovation

3(0-6-3)

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry II

4(3-3-8)

-

-

-

242351 การศึกษาทางเคมีสาหรับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Chemical Study for the
Natural Resources

2(0-6-3)

242xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
-

3(2-2-5)

365215 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4(3-3-8)

รวม

-

16 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

242451 สัมมนา
Seminar
242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบัตกิ าร
Quality System and
Management in Laboratory

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

242453 โครงงานทางเคมี
Project in Chemistry

2(0-6-3)

242xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
-

3(x-x-x)

xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

242451 สัมมนา
Seminar
242452 ระบบจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานสากล
Quality Management and
International Standard
Systems
-

242xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
242xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
11 หน่วยกิต
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
11 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย

ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
242454 การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

242454 การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

242455 การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

242455 การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

242456 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

242456 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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160
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คุณจิรภา ณ ลาพูน
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172
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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Associate Professor Dr Jitrayut Jitonnom
36699002XXXXX
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2
56000
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2
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-
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,

Hemmati, S. A., N. K. Kiani, J. E. Serrão, J. Jitonnom (2021). Inhibitory Potential of a Designed
Peptide Inhibitor Based on Zymogen Structure of Trypsin from Spodoptera frugiperda:
In Silico Insights. International Journal of Peptide Research and Therapeutics. 27,
1677 1687.
Meelua, W., T. Wanjai, N. Thinkumrob, J. Olah, J. I. Mujika, J. R. Ketudat-Cairns, S.
Hannongbua, J. Jitonnom (2021). Active site dynamics and catalytic mechanism in
arabinan hydrolysis catalyzed by GH43 endo-arabinanase from QM/MM molecular
dynamics simulation and potential energy surface. J Biomol Struct Dyn. 1-11.
Meelua, W., N. Keawkla, J. Oláh, J. Jitonnom (2020). DFT study of formation and properties
of dinuclear zirconocene cations: Effects of ligand structure, solvent, and metal on the
dimerization process. Journal of Organometallic Chemistry. 905, 121024.

181

Jitonnom, J., W. Meelua (2020). DFT study of lactide ring-opening polymerizations by
aluminium trialkoxides: Understanding the effects of monomer, alkoxide substituent,
solvent and metal. Chemical Physics Letters. 750, 137482.
Jitonnom, J., S. Hannongbua (2018). Theoretical study of the arabinan hydrolysis by an
inverting GH43 arabinanase. Molecular Simulation. 44(8); 631-637.
Jitonnom, J., J. R. Ketudat-Cairns, S. Hannongbua (2018). QM/MM modeling of the
hydrolysis and transfructosylation reactions of fructosyltransferase from Aspergillus
japonicas, an enzyme that produces prebiotic fructooligosaccharide. J Mol Graph
Model. 79, 175-184.
Jitonnom, J., Hannongbua, S (2018). Theoretical study of the arabinan hydrolysis by an
inverting GH43 arabinanase. Molecular Simulation. 44(8), 631 637.
Jitonnom, J., Mujika, J.I., Van Der Kamp, M.W., Mulholland, A.J. (2017), Quantum
Mechanics/Molecular Mechanics Simulations Identify the Ring-Opening Mechanism of
Creatininase. Biochemistry. 56(48); 6377 6388.
Jitonnom, J., Meelua, W (2017). Effect of ligand structure in the trimethylene carbonate
Journal
of Organometallic Chemistry. 841, 48 56.
K Sangwijit, Jitonnom, J., S Pitakrattananukool, LD Yu, S Anuntalabhochai (2016) Lowenergy plasma immersion ion implantation modification of bacteria to enhance
hydrolysis of biomass materials. Surface and Coatings Technology. 306, 336-340.
S Cheenpracha, Jitonnom, J., M Komek, T Ritthiwigrom, S Laphookhieo (2016)
Acetylcholinesterase inhibitory activity and molecular docking study of steroidal
alkaloids from Holarrhena pubescens barks. Steroids. 108, 92-98.

...........................
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Associate Professor Dr. Ratchanaporn Chokchaisiri
58303000XXXXX

19
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56000

19

2
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- 705
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Jumnongprakhon, P., Chokchaisiri, R., Thummayot, S., Suksamrarn, A., Tocharus, C.,
Tocharus, J. (2021).
-Tetramethoxy flavanone attenuates NADPH oxidase 1/4
and promotes sirtuin-1 to inhibit cell stress, senescence and apoptosis in A 25-35
mediated SK-N-SH dysfunction. EXCLI J. 20, 1346-1362.
Chokchaisiri, R., Chaichompoo, W., Pabuprapap, W., Sukcharen, O., Tocharus, J., Ganranoo,
L., Bureekaew, S., Sangvichien, E., Suksamrarn, A. (
. Biotransformation of
dihydroxyisopimara, diene by Cunninghamella echinulata NRRL
and their neuroprotective activity. Bioorg. Chem. ,

,

183

Pakdeepak, K., Chokchaisiri, R., Govitrapong, P., Tocharus, C., Suksamrarn, A., Tocharus, J.
-Tetramethoxyflavanone alleviates neurodegeneration in a
dexamethasone induced neurodegenerative mouse model through promotion of
neurogenesis via the Raf/ERK1/2 pathway. Phytother. Res. 1-9.
Soodvilai, S., Meetam, P., Siangjong, L., Chokchaisiri, R., Suksamrarn, A., Soodvilai, S.
(2020). Germacrone reduces cisplatin-induced toxicity of renal proximal tubular cells via
inhibition of organic cation transporter. Biol. Pharm. Bull. 43(11); 1693-1698.
Chaichompoo, W., Chokchaisiri, R., Sangkaew, A., Pabuprapap, W., Yompakdee, C.,
Suksamrarn, A. (2020). Alkaloids with anti-human carbonic anhydrase isozyme II
activity from the bulbs of Crinum asiaticum L. var. asiaticum. Phytochem. Lett., 37, 101105.
Chokchaisiri, R., Chaichompoo, W., Chunglok, W., Cheenpracha, S., Ganranoo, L.,
Phutthawong, N., Bureekaew, S., Suksamrarn, A. (2020). Isopimarane Diterpenoids
from the Rhizomes of Kaempferia marginata and Their Potential Anti-inflammatory
Activities. J. Nat. Prod. 83, 14-19.
Chokchaisiri, R., Srijun, J., Chaichompoo, W., Cheenpracha, S., Ganranoo, L., Suksamrarn, A.
(2020). Anti-herpes simplex type-1 (HSV-1) activity from the roots of Jatropha multifida
L. Med. Chem. Res. 29, 328-333.
Pakdeepak, K., Chokchaisiri, R., Tocharus, J., Jearjaroen, P., Tocharus, C., Suksamrarn, A.
(2020). 5,6,7,4 -Tetramethoxyflavanone protects against neuronal degeneration
induced by dexamethasone by attenuating amyloidogenesis in mice. EXCLI J. 19, 1632.
Pabuprapap, W., Wassanatip, Y., Khetkam, P., Chaichompoo, W., Kunkaewom, S., Senabud, P.,
Hata, J., Chokchaisiri, R., Svasti, S., Suksamrarn, A. (2019). Quercetin analogs with
high fetal hemoglobin inducing activity. Med. Chem. Res. 28, 1755 1765.
Chokchaisiri, R., Chaichompoo, W., Sukcharoen, O., Suksamrarn, A., Ganranoo, L. (2019).
Microbial transformation of isocoronarin D by Cunninghamella echinulata NRRL 1386.
Nat. Prod. Res. 33, 2890-2896.
Ganranoo, L., Chokchaisiri, R., Grudpan, K. (2019). Simple simultaneous determination of iron
and manganese by sequential injection spectrophotometry using astilbin extracted from
Smilax china L. root. Talanta. 191, 307-312.
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Chawalitpong, S., Chokchaisiri, R., Suksamrarn, A., Katayama, S., Mitani, T., Nakamura, S.,
Athamneh, A. A., Ritprajak, P., Leelahavanichkul, A., Aeimlapa, R., Charoenphandhu,
N., Palaga, T. (2018). Cyperenoic acid suppresses osteoclast differentiation and delays
bone loss in a senile osteoporosis mouse model by inhibiting non-canonical NF- B
pathway. Sci. Rep. 8(5625); 1-12.
Utaipana, T., Suksamrarn, A., Kaemchantuek, P., Chokchaisiri, R., Stremmel, W., Chamulitrat,
W., Chunglok, W. (2018). Diterpenoid trigonoreidon B isolated from Trigonostemon
reidioides alleviates inflammation in models of LPS-stimulated murine macrophages and
inflammatory liver injury in mice. Biomed. Pharmacother. 101, 961-971.
Dhar, R., Kimseng, R., Chokchaisiri, R., Hiransai, P., Utaipan, T., Suksamrarn, A., Chunglok,
-Dihydroxy-trimethoxychalcone from Chromolaena odorata
possesses anti-inflammatory effects via inhibition of NF- B and p38 MAPK in
lipopolysaccharide-activated RAW 264.7 macrophages. Immunopharm. Immunot. 40,
43-51.
Yingngam, B., Jinarat, D., Kaewamatawong, R., Rungseevijitprapa, W., Suksamrarn, A.,
Piyachaturawat, P., Chokchaisiri, R., Brantner, A. H. (2018). Determination of the
Marker Diarylheptanoid Phytoestrogens in Curcuma comosa Rhizomes and Selected
Herbal Medicinal Products by HPLC-DAD. Chem. Pharm. Bull. 66, 65-70.
Chaichompoo, W., Chokchaisiri, R., Apiratikul, N., Chairoungdua, A., Yingyongnarongkul, B.,
Chunglok, W., Tocharus, C., Suksamrarn A. (2018). Cytotoxic alkaloids against human
colon adenocarcinoma cell line (HT-29) from the seed embryos of Nelumbo nucifera.
Med. Chem. Res. 27, 939-943.
Chokchaisiri, R., Kunkaewom, S., Chokchaisiri, S., Ganranoo, L., Chalermglin, R., Suksamrarn,
A. (2017). Potent cytotoxicity against human small cell lung cancer cells of the heptenes
from the stem bark of Xylopia pierrei Hance. Med. Chem. Res. 26, 1291-1296.
Kaemchantuek, P., Chokchaisiri, R., Prabpai, S., Kongsaeree, P., Chunglok, W., Utaipan, T.,
Chamulitrat, W., Suksamrarn, A. (2017). Terpenoids with potent antimycobacterial
activity against Mycobacterium tuberculosis from Trigonostemon reidioides roots.
Tetrahedron. 73, 1594-1601.
Thongwat, D., Ganranoo, L., Chokchaisiri, R. (2017). Larvicidal and pupicidal activities of crude
and fractionated extracts of Acacia pennata (L.) Wild. subsp. insuavis shoot tips against
Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae). SE. ASIAN J. TROP. MED. 48(1); 27-36.
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Associate Professor Dr. Widsanusan Chartarrayawade
36099002XXXXX
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56000

095-7899253
widsanusan@hotmail com

Email
2555

Doctor of Philosophy Chemistry
University of Wollongong, AUSTRALIA

25
2543

Chartarrayawadee, W., Charoensin, P., Saenma, J., Rin, T., Khamai, P., Nasomjai, P. and
Chee On Too 2020 Green synthesis and stabilization of silver nanoparticles using
Lysimachia foenum graecum Hance extract and their antibacterial activity Green
Process Synth 9, 107 118
Chimong, K., Pooncharoen, K., and Chartarrayawadee, W
Thermostable serine
protease inhibitor from Death cap Amanita phalloides Medical Technology 52(7);
3171 3187
Chartarrayawadee, W., Chee O Too, Ross, S., Ross, Gareth M , Jumpatong, K., Noimou, A.
and Settha, A.
Green synthesis and stabilization of earthworm like gold

187

nanostructure and quasi spherical shape using Caesalpinia sappan Linn extract Green
Processing and Synthesis 7(5), https doi org 10 1515 gps 2017 0090.
Chartarrayawadee, W., Chee On Too, Ross, S., Ross, Gareth M., Hongsith, N.and Ratchawet,
A.
Chemical Constituents from the Roots of Lepisanthes senegalensis Polymer
Bulletin 75(7), 3171 3187
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Associate Professor Dr Sarot Cheenpracha
3 0700 XXXXX

19

2
56000

19

2
56000

sarot.ch@up.ac.th

Email
255
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(

2544

,

Wutthiwong, N., Suthiphasilp, V., Pintatum, A., Suwannarach, N., Kumla, J., Lumyong, S.,
Maneerat, T., Charoensup, R., Cheenpracha, S., Limtharakul, T. and Pyne, S.G.
(2021). Daldiniaeschsone A, a rare tricyclic polyketide having a chromone unit fused to
a -lactone and its symmetrical biphenyl dimer, daldiniaeschsone B, from an endophytic
fungus Daldinia eschscholtzii SDBR-CMUNKC745. Journal of Fungi, 7(5), 358.
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Phukhatmuen, P., Meesakul, P., Suthiphasilp, V., Charoensup, R., Maneerat, T., Cheenpracha,
S., Limtharakul, T., Pyne, S.G. and Laphookhieo, S. (2021). Antidiabetic and
antimicrobial flavonoids from the twigs and roots of Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.
Heliyon. 7(4), e06904.
Polbuppha, I., Suthiphasilp, V., Maneerat, T., Charoensup, R., Limtharakul, T., Cheenpracha,
S., Pyne, S.G. and Laphookhieo, S. (2021). Macluracochinones A-E, antimicrobial
flavonoids from Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner. Phytochemistry, 187, 112773.
Polbuppha, I., Suthiphasilp, V., Maneerat, T., Charoensup, R., Limtharakul, T., Cheenpracha,
S., Pyne, S.G. and Laphookhieo, S. (2021). Nitric oxide production inhibitory activity of
clerodane diterpenes from Monoon membranifolium. Natural Product Research, 1-5.
Polbuppha, I., Suthiphasilp, V., Maneerat, T., Charoensup, R., Limtharakul, T., Cheenpracha,
S., Pyne, S.G. and Laphookhieo, S. (
) Desmoschinensisflavones A and B, two rare
flavones having a hybrid benzyl benzoate ester-flavone structural framework from
Desmos chinensis Lour. RSC Advances,
,
Chokchaisiri, R., Srijun, J., Chaichompoo, W., Cheenpracha, S., Ganranoo, L. and Suksamrarn,
A. ( 020). Anti-herpes simplex type-1 (HSV-1) activity from the roots of Jatropha
multifida L. Medicinal Chemistry Research, 29(2), 328-333.
Chokchaisiri, R., Chaichompoo, W., Chunglok, W., Cheenpracha, S., Ganranoo, L.,
Phutthawong, N., Bureekaew, S. and Suksamrarn, A. (2019). Isopimarane diterpenoids
from the rhizomes of Kaempferia marginata and their potential anti-inflammatory
activities. Journal of Natural Products, 83(1), 14-19.
Cheenpracha, S., Pyne, S.G., Patrick, B.O., Andersen, R.J., Maneerat, W. and Laphookhieo,
S. (2019). Mallopenins A E, antibacterial phenolic derivatives from the fruits of Mallotus
philippensis. Journal of Natural Products, 82(8), 2174-2180.
Cheenpracha, S., Boapun, P., Limtharakul, T., Laphookhieo, S. and Pyne, S.G. (2019).
Antimalarial and cytotoxic activities of pregnene-type steroidal alkaloids from Holarrhena
pubescens roots. Natural Product Research, 33(6), 782-788.
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Jumpatong, K., Bullen, J., Chaiwangsri, T., Kambooncho, S., Lapinee, C. (
Assessment
of antioxidant activity of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberousus L.) tuber extracts
from Phayao province, Thailand. Medicinal Plants.
;
Sansomchai P., Jumpatong K., Lapinee C., and Utchariyajit K. (2021). Melientha suavis Pierre.
Extract: Antioxidant and Sunscreen Properties for Future Cosmetic Development. CMU J.
Nat. Sci. 20(1). 1685-1994.
Sirita J., Chomsawan B., Yodsoontorn P., Kornochalert S., Lapinee C., and Jumpatong K. (2020).
Antioxidant activities, phenolic and tannin contents of paper mulberry (Broussonetia
papyrifera) extract. Med. Plant. - Inter. J. Phyto. and Related. Indus. 12(3). 0975-4261.

191

Chalom S., Jumpatong K., Wangkarnc S., Chantarac S., Phalarakshd C., Dheeranupattana S.,
Suwankerd W., Pyne S. G., and Mungkornasawakul P. (2019). Utilization of
electrocoagulation for the isolation of alkaloids from the aerial parts of Stemona aphylla
and their mosquitocidal activities against Aedes aegypti. Ecotox. and Environ. Safety. 182
(109448).
Chartarrayawadee, W., Too, C. O., Ross, S., Ross, G. M., Jumpatong, K., Noimou, A. and
Settha, A. (2018). Green synthesis and stabilization of earthworm like gold nanostructure
and quasi-spherical shape using Caesalpinia sappan Linn. Extract. Green Process Synth.
7(5), 424 - 432.
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์
Assistance Professor Dr. Natcha Injan
ชื่อ-สกุล
นางสาวณัชชา อินทร์จันทร์
รหัสประจำตัวประชาชน
36704005XXXXX
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 1705
Email
natcha.in@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2545
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เคมี)
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นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์

นางสาวผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย

นางสาวพักตร์วิภา เชาว์พานิช

นางสาวรัตยิ า ณ อุบล

ลลิตา รัตนจิระวงศ์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
D.Sc.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
MRes
วท.บ.

สาขาวิชา
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
Chemistry
เคมี
เคมี
เคมีประยุกต์
เคมีอนินทรี ย ์
เคมี
Chemistry
เคมีวิเคราะห์
เคมี
Chemistry
Catalysis: Chemistry and
Engineering
เคมีประยุกต์

ปี
2546
2560
2550
2547
2556
2549
2546
2562
2553
2549
2561
2548
2544
2557
2545
2542
2563
2558

ภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนชัว่ โมง/ปีการศึกษา
2565
2566
2567
2568
2569

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

2557

223

224

ลาดับ
21

ชื่อ – สกุล
นางสาววิไลวรรณ ภาคทอง

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เคมี
เคมี
เคมี

ปี
2558
2544
2541

ภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนชัว่ โมง/ปีการศึกษา
2565
2566
2567
2568
2569
480

480

480

480

480

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

224

225

ภาคผนวก ช
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี (YLO)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรายปี : YLO
ปีที่

ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
ของหลักสูตร

PLO
1

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

1

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
2
3
4
5
6
7
8
9


แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถทางานร่วมกับอื่น
ได้
อธิบายหลักการ และทาปฏิบัตกิ ารขั้น
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี







อธิบายหลักการและทาปฏิบัตกิ าร
ทางด้านเคมีพนื้ ฐาน
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและ
แสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองที่ดี และแสดงออกถึงจิตสานึก
ต่อสูช่ ุมชน
2

3

สามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
อธิบายหลักการทางด้านเคมีและทา
ปฏิบัตกิ าร (เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์
และเคมีวิเคราะห์) ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิ าร
อธิบายหลักการและทาปฏิบัตกิ าร
ทางด้านเคมี เชิงฟิสิกส์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
ได้อย่างถูกต้อง
อธิบายหลักการ และทาปฏิบัตกิ าร
ทางด้านการใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น GC
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ปีที่

4

ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
ของหลักสูตร
GC-MS HPLC UV IR และวิเคราะห์ผลได้
อย่างถูกต้อง
แสดงออกถึงการนาความรู้ทางเคมีมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น ด้วยกรอบแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรม
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูแ้ ละ
ทักษะทางด้านเคมีในการออกแบบการ
ทดลอง การวางแผนการวิจัย ด้วยกรอบ
แนวคิดการสร้างนวัตกรรม
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใน
การแก้ปัญหาทางวิชาชีพและการ
ดารงชีวติ ได้

PLO
1

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
2
3
4
5
6
7
8
9













































