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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเคมี 

Bachelor of Science 

Program in Chemistry 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  :     0801 

 ภาษาไทย    :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี 

 ภาษาอังกฤษ    :     Bachelor of Science  Program in Chemistry 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)   :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

 ชื่อย่อ (ไทย)   :     วท.บ. (เคมี) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :     Bachelor of Science (Chemistry) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :     B.Sc. (Chemistry) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 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 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา  2565 

 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  

 พ.ศ. 2560 

6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่......8/2564......วันที่....30......เดือน.....สิงหาคม......พ.ศ......2564......... 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ .....15/2564..... วันที่ .....2.....เดอืน .....พฤศจกิายน...พ.ศ. ....2564.........   

6.4 คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

  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 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศกึษา 2565 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัย บุคลากรทางดา้นการศึกษา นักวิชาการ 

 8.2  เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบคุณภาพทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน 

 8.3 พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี และอาชีพอื่น  ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายคงเดช  สวาสดิ์พันธ์ 35708002XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

 

เคมี 

เคมี 

University of Wollongong, 

Australia 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 

 

2548 

2544 

2 นางสาวบุณฑรกิา   

เทพสุคนธ์ 

35599002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2549 

2546 

3 นางสาวผกาสุคนธ์  

เมฆรัตนชัย 

15299000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

 

เคมี 

เคมี 

University of Chinese Academy 

of Science, China 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2562 

 

2553 

2549 

4 นางสาวพักตรว์ิภา   

เชาว์พานิช 

 

34699000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต์ 

 

เคมีอนินทรีย์ 

เคมี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

2561 

 

2548 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายสรชัย  ค าแสน 36707006XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2555 

2548 

2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.  2561-2580)  มี เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยนื” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและ

ในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นพัฒนา

ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนสู่สากล และกรอบแนวความคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มีความมุ่งมั่นที่จะ

ปรับเปลี่ยนเป็น“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) โดยเปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น นอกจากนั้น 

ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  ซึ่งมีเป้าหมายหลัก

เพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and 

Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ

ในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างการสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 

ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก

รวมถึงประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อมิติทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตของ

ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยส าคัญ ในภาครัฐใน

หลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจ ากัดการแพร่ระบาด ส่งผล

กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงัก
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พร้อมกัน (Global simultaneous shocks) กิจกรรมการผลิตที่หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และก าลังซื้อที่

ลดลงรุนแรงท าให้ลุกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์โควิด คาดว่าจะ

มีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการจ้างงานน้อยลง และกลุ่มแรงงานที่ต้องการจะต้องเป็น

กลุ่มแรงงานที่มีคุณภาพและมีความเช่ียวชาญมากขึน้กว่าปัจจุบัน 

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมโลก เริ่มเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (มีประชากรที่มีอายุ 

60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ) ปัจจุบันประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วหลาย  ๆ 

ประเทศ ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ และประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมสู งอายุในช่วงปี         

พ.ศ. 2548 และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2565 ผลกระทบดังกล่าวท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหานี้และบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และฉบับที่ 13 โดยเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพและมี

นโยบายในการสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณสุขมูลฐานเพิ่มมากขึ้นและสร้างความตระหนักรู้หรอืทัศนคติ

เชงิบวก ปัจจุบันผลิตภัณฑท์ี่มีความจ าเพาะต่อความต้องการส าหรับผูสู้งอายุมีสว่นแบ่งทางการตลาดที่

สูงขึ้น อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อน ามาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้

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 ดังนัน้รูปแบบการเรียนการสอน สินค้าและบริการ หรอืเทคโนโลยีสารสนเทศที่

มีลักษณะเฉพาะกับแตล่ะช่วงวัยเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องถูกมาปรับใช้ให้เหมาะสม 

  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและ 

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ 

เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเป็นแรงผลักที่ท าให้ทุก

คนต้องเตรียมความพรอ้มเพื่อรับมือตอ่การเปลี่ยนแปลงนีแ้ละเรียนรู้เทคโนโลยีใหมอ่ยู่ตลอดเวลา  

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น เกิดภาวะว่างงาน รูปแบบการใช้ชีวิตในสังคม 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 บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่

ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญทางด้านเคมี เนื่องจากนักเคมีเป็นส่วนส าคัญในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น 

บุคลากรทางด้านการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบคุณภาพ (QC) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมอื

วิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิชาเคมีปรับปรุงปี 2560 

พบว่าบัณฑิตของสาขาเคมีมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ

สามารถหางานได้ภายใน 6 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา แต่บัณฑิตบางส่วนยังขาดความกล้าแสดงความ

คิดเห็นในเชิงวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรวิชาเคมีปรับปรุงปี 2560 ของสาขาวิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้กรอบแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาในการ

ด าเนินงานของหลักสูตร และได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ

ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพของตลาดแรงงาน ดังนั้น สาขาวิชาเคมี จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมี

ปรับปรุงปี 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านเคมี และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

การด ารงชีวติในศตวรรษที่ 21 ที่ตรงตามความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพของตลาดแรงงานในอนาคต  

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้จัดท าขึ้น 

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้

ความสามารถทางด้านวิชาการและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้

ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ผลติบัณฑิตที่มีทักษะ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมส าหรับใช้ในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีความสุข  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา 12         หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน       2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน     3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 

 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101  การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล            1(0-2-1) 

     Technology Usage for Digital Life  

002102  ความฉลาดทางดิจทิัล      2(1-2-3) 

     Digital Intelligence Quotient 

 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                         15   หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101  สุนทรียศาสตรใ์นการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management 

003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชีวติ    3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning  

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม      2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน               1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล    3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 
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003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

  รวม 30 หน่วยกิต 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน      

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

 

                   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

 

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ 
 

247103 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 

13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 
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 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

     

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

3(2-3-6) 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

242101 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 

4(3-3-8) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

242106      เคมีในชวีิตประจ าวัน 

Chemistry in Daily Life 

3(3-0-6) 

242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี       

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-5)       

242111 เคมีเชงิฟิสิกส์และการประยุกต์ 

Physical Chemistry and Applications 

4(3-3-8) 

242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

Quantitative Chemical Analysis 

4(3-3-8) 

242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

242453 โครงงานทางเคมี 

Project in Chemistry 

3(0-6-3) 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า

หน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน  เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขา

หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา 

การจัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

    2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานการ

วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ

การประเมนิผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

   เคมีเป็นวิชาที่ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสสาร 

มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นการ

จัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จงึมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา อันน าไปสู่การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทักษะด้าน

ปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้วธิีและเครื่องมอืได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทาง

เคมีเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 1.2 ความส าคัญ   

 การศึกษาด้านเคมีเป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ทางด้านการศึกษาและการวิจัย ด้านการแพทย์ ด้าน

อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคม ด้านพิสูจนห์ลักฐาน ศาสตร์ทางด้านเคมี สามารถ

น าไปใช้พัฒนาในส่วนของทั้งในภาครัฐและเอกชน และยังเป็นศาสตร์ที่ส าคัญในการเข้าไปช่วยส่งเสริม

การพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสรา้งความสามารถในการแขง่ขันที่มี

เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยการประยุกต์ผสมผสานกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ หลักสูตร

สาขาวิชาเคมีได้ตระหนักถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4) มุ่งเน้นจัดการศึกษา

เพื่อการพัฒนาส่งเสริมทักษะความสามารถ (Competency) ของผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration competency) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

(Integrated problem-solving competency) เป็นต้น ดังนัน้สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา จึงมีพันธกิจในการที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาเคมีที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน

วิชาการและทักษะที่จ าเป็นสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงมคีุณธรรม จรยิธรรม มีความใฝรู่้ มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความรู้ทางด้านภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน วิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ไป  
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

            1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูค้วามสามารถทางด้านวิชาการและความรู้พื้นฐาน

ที่จ าเป็น รู้ทันโลก ทันเทคโนโลยี 

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและมีความรู้

ของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถประยุกต์ใชค้วามรูใ้นการท างานหรอืศกึษาต่อในระดับสูงขึน้ 

 1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวได้ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีวามสามารถน าความรูท้างเคมีไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 

และประยุกต์ใช้ในการศกึษาทรัพยากรธรรมชาตแิละภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกรอบแนวคิดการสร้าง

นวัตกรรม 

 1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

ในการด ารงชีวติในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO 1  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและน าเสนอองค์ความรู้ทางเคมีได้ทั้งภาษาไทยและ

อังกฤษ 

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น วิเคราะห ์น าเสนอข้อมูลทางเคมีได้อย่างเหมาะสม 

PLO 3 ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย ประพฤติตนตามหลักความ

ปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการเคมีได้อย่างเหมาะสม 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO 5 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในการปฏิบัติงานทางเคมีได้ และน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้

ในการแก้ไขปัญหา 

PLO 6  ผูเ้รียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ และเคมีได้อย่างถูกต้อง 

PLO 7  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทางเคมีมาออกแบบการทดลอง วิเคราะหแ์ละอภปิรายผลจากการ

ทดลองทางเคมี 

PLO 8  ผู้เรียนสามารถท าปฏิบัติการทางเคมีร่วมกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีได้อย่าง

ถูกต้อง 

PLO 9  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ

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

มาตรฐานตามที่ สกอ . ก าหนด 

และสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ชุมชน ท้องถิ่นและการเปลี่ยน 

แปลงของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและบริการวิชาการให้มี

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยน าข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหลักสูตรประกอบกับวิสัยทัศน์

พันธกิจของมหาวิทยาลัย และ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและ

ประเทศ  

1.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอให้สอดคล้องกับเกณฑ์

ก ากับมาตรฐานหลักสูตร (สกอ.) 

1.3 มีการตรวจสอบติดตามและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  

 

2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความต้องการของผู้ประกอบการ

ในวิชาชีพ ความตอ้งการของชุมชน

และท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี โดยการส ารวจ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของทุกหลักสูตร 

 

 

 

3.1 ส่งเสริมบุคลากรในหลักสูตร

เข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 

1.1 เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) 

1.2 เอกสารประกอบหลักสูตร 

เช่น ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 

มคอ.4) และผลการเรียนรู้ของ

รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) 

1.3 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร  

 

 

 

2.1 รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต

ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  

2.2 ข้อมูลป้อนกลับความพึง

พ อ ใ จ ใ น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้  

ความสามารถในการท างาน

ของบัณฑิต   

2.3 เอกสารแผนการปรับปรุง

หลักสูตรและปรับปรุงรายวิชา 

 

3.1 แผนการพัฒนาบุคลากร

ของหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ประสบการณจ์ากการน าความรู้ไป

ปฏิบัติงานจรงิ 

  

 

 

 

4. พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมใน

การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

(UP-PSF) และความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 

3.2 สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอน งานวิจัยและบริการ

วิชาการแก่องค์กรภายนอก  

 

4.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานก ากับ

หลักสูตร (สกอ.) วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรและผลการ เรี ยนรู้ ที่

คาดหวัง 

4.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้

นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการบูร

ณาการองค์ความรู้ ของแต่ละ

รายวิชา 

 

4.3 จัดโครงการเสริมหลักสูตรให้กับ

นิสิตเพื่อพัฒนาล าดับขั้นการเรียนรู้

ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม

คุณลั กษณะที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ข อ ง

หลักสูตร 

3.2 เอกสารแผนติดตามการ

พัฒนาบุคลากรของหลักสูตร 

3.3 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

จัดการเรยีนการสอนโดยนิสติ 

 

 

4.1 เอกสารแผนการพัฒนา

นิสิตให้มีความพร้อมในการ

เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

  

4.2 ร าย วิ ช าที่ จั ด ใ ห้ มี ก าร 

บูรณาการการจัดการเรียน

ก า รสอน ในหลั ก สู ต ร  กั บ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

บริการวิชาการและการวิจัย  

4.3 โครงการเสริมหลักสูตร

ให้กับนิสิตเพื่อพัฒนาล าดับขั้น

การเรียนรู้ ของผู้ เ รียนและ

เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของหลักสูตร 

4.4 เอกสารผลการประเมิน

ความพึงพอใจของโครงการ

เสริมหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษปกติ ในแต่

ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

      2.3.1 ความแตกต่างของระดับความรูพ้ืน้ฐานภาษาอังกฤษ 

      2.3.2 ความแตกต่างของระดับความรู้และทักษะการค านวณ 

      2.3.3 ความแตกต่างของระดับความรู้และทักษะทางด้านเคมี 
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           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

      2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน 

      2.4.2 จัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อปรับพืน้ฐานก่อนเปิดภาคเรียนในรายวิชาที่มปีัญหา 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 1,260,000 2,520,000 3,780,000 5,040,000 5,040,000 

รวมรายรับ 1,260,000 2,520,000 3,780,000 5,040,000 5,040,000 

        

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 19,188,612 19,917,779 20,674,655 21,460,292 22,275,783 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑท์างการศึกษา) 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

3. งบด าเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสด)ุ 

427,122 427,122 427,122 427,122 427,122 

4. งบด าเนนิการ 

    (สาธารณูปโภค)              

(*งบประมาณการอยูท่ี่ 

10,000 บาทต่อคน) 

600,000 

 

1,200,000 

 

1,800,000 

 

2,400,000 

 

2,400,000 

 

รวมรายจ่าย 24,415,734  25,744,901  27,101,777  28,487,414  29,302,905  

ค่าใชจ้่ายตอ่หัวต่อปี 406,928.90   214,540.84   150,565.43   118,697.56   122,095.44  

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                 แบบช้ันเรยีน 

    

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของสกอ. 

พ.ศ. 2554 

หลักสูตร  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 93 92 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  32 31 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก  61 61 

     2.2.1 วชิาเอกบังคับ  52 52 

     2.2.2 วชิาเอกเลอืก  9 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 129 128 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

 

3(0-6-3) 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ                     92  หน่วยกิต 

     2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       31 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 
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241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

3(2-3-6) 

242251 ศัพทวิทยาทางเคมี 

Chemistry Terminology 

3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

247103 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

   2.2) กลุ่มวิชาเอก      61  หน่วยกิต 

  2.2.1) วิชาเอกบังคับ        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 

3(3-0-6) 

242232 เคมีอนินทรีย์ 2 

Inorganic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242241 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

4(3-3-8) 
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242242 เคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry I 

4(3-3-8) 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2 

Physical Chemistry II 

4(3-3-8) 

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีและการประยุกต์ 

Instrumentation for Chemical Analysis and Applications 

4(3-3-8) 

242341 สเปกโทรสโกป ี

Spectroscopy 

3(3-0-6) 

242351 การศกึษาทางเคมีส าหรับทรัพยากรธรรมชาติ 

Chemical Study for the Natural Resources 

2(0-6-3) 

242451 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

242452 ระบบจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล 

Quality Management and International Standard Systems 

1(1-0-2) 

242454 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

242455 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

242456 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

  2.2.2) วิชาเอกเลือก          9 หน่วยกิต 

 

กลุ่มก้าวหน้าวิชาการสู่บัณฑิตศกึษา 

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 

New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

3(2-2-5) 
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242413 เคมีคอมพิวเตอร์และการออกแบบโมเลกุล 

Computational Chemistry and Molecular Modeling 

3(2-2-5) 

242421 เทคโนโลยีใหมใ่นเคมีวิเคราะห์ 

Modern Technology in Analytical Chemistry 

3(2-2-5) 

242423 มาตรฐานเคมีวิเคราะห ์         

Standard Analytical Chemistry 

3(2-2-5) 

242431 การวิเคราะหท์างเคมีอนนิทรีย์ 

Inorganic Analysis 

3(2-2-5) 

242432 เคมีวัสดุอนินทรีย์  

Inorganic Material Chemistry 

3(2-2-5) 

242441 ผลติภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์ 

Natural Products and Applications 

3(2-2-5) 

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 

Organic Synthesis 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มเคมีประยุกต์และเคมีนาโนเทคโนโลยี 
 

242412 เคมีพอลิเมอร์ 

Polymer Chemistry  

3(2-2-5) 

242414 เคมีนวัตกรรม 

Innovative Chemistry 

3(2-2-5) 

242415 เคมีนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ 

Chemical Nanotechnology and Applications 

3(2-2-5) 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม 

Environmental Chemistry 

3(2-2-5) 

242424 เคมีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Green Chemistry for Sustainable Development 

3(2-2-5) 

242425 เทคนิคการวิเคราะหป์ริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑอ์าหารและ

การเกษตร 

Quantitative Techniques for Residues in Food and Agricultural Products 

3(2-2-5) 
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242433 วัสดุฉลาดและการประยุกต์   

Smart Materials and Applications 

3(2-2-5) 

242434 เคมีเซรามิก 

Ceramic Chemistry 

3(2-2-5) 

242443 สีธรรมชาติและการประยุกต์ 

Natural Colors and Applications 

3(2-2-5) 

     

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน    6  หน่วยกิต 

                นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage in Digital Life   

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 

Chemical Laboratory Safety 

1(1-0-2) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

3(2-3-6) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ  

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

242221 เคมีวิเคราะห์ 1 

Analytical Chemistry I 

4(3-3-8) 

242231 เคมีอนินทรีย์ 1 

Inorganic Chemistry I 

3(3-0-6) 

242241 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

242222 เคมีวิเคราะห์ 2 

Analytical Chemistry II 

3(2-3-6) 

242232 เคมีอนินทรีย์ 2 

Inorganic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242242 เคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242251 ศัพทวิทยาทางเคมี 

Chemistry Terminology 

3(3-0-6) 

247103 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 
 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry I 

4(3-3-8) 

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีและการประยุกต์ 

Instrumentation for Chemical Analysis and Applications 

4(3-3-8) 

242341 สเปกโทรสโกปี 

Spectroscopy 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

รวม 17 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2 

Physical Chemistry II 

4(3-3-8) 

242351 การศกึษาทางเคมีส าหรับทรัพยากรธรรมชาติ 

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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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 
 

242451 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

242452 ระบบจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล 

Quality Management and International Standard Systems 

1(1-0-2) 

242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาปลาย 
 

242454 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

242455 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต  

242456 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

* ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน         2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 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 

การผลิตผลงานเชงิวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103   ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน         3(2-2-5) 

 English for Daily Life    

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

 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 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง 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 าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

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   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล         1(0-2-1) 

 Technology Usage in Digital Life   

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล            2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient     

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล 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 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต          3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management  

 ปรัชญาชีวติ การด ารงชีวติบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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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 หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

    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 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                    2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation   

    ทักษะการเรียนรูชุ้มชน การศกึษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติของชุมชน การท างานรว่มกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การรว่มมอื  และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผดิชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 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

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 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 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

    ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

 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

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิ 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 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง ลิมติ

และความตอ่เนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 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 ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายช้ันในพิกัด

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 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

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 

 บทน าเรื่องความปลอดภัยทางเคมี สารเคมีไวไฟ สารเคมีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ

สารเคมีเป็นพิษ การจัดเก็บและการก าจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมี  แนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตัวอย่างอุบัติเหตุ

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  เคมีทั่วไปและเคมีอินทรยี์    4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry 

 ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี การ

เรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง 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 

 บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

      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  เคมีในชีวติประจ าวัน       3(3-0-6) 

  Chemistry in Daily Life 

  ความรู้เบื้องต้นทางเคมี ธาตุในธรรมชาติ สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารพิษในชีวิต  

ประจ าวัน เคมีส าหรับผู้บริโภค 

 Introduction to chemistry, natural element, organic compounds, polymeric compounds, 

chemicals hazard in daily life, chemistry for consumer 

 

242107  ความรู้พื้นฐานทางเคมี       3(2-3-5) 

 Fundamental of Chemistry 

 สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก ธาตุเรพริเซนเททิิฟ 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 การน า

ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยว และ

หลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎี
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กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทางโมเลกุล จลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพืน้ผิวได้แก่ แรงตึงผวิ 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  เคมีวเิคราะห์เชิงปริมาณ     4(3-3-8) 

 Quantitative Chemical analysis 

 บทน าเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การใช้สถิติในทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การ

วิเคราะหโ์ดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับ

เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์พ

ชันสเปกโทรโฟโตเมตร ีแก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลคิวิดโครมาโทกราฟี 

 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  เคมีอินทรยี์              4(3-3-8) 

 Organic Chemistry 

 บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง 

และไอโซเมอร์ต่าง ๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโร

มาติก เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คารบ์อกซิลกิและอนุ

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 

 



39 

 

 

242221  เคมีวเิคราะห์ 1          4(3-3-8) 

   Analytical Chemistry I 

 หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ การค านวณการเตรียมสารเคมีเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

และการเตรียมตัวอย่างก่อนท าการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้ าหนักและ

การตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การ

ไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ การค านวณเพื่อสร้างกราฟการ

ไทเทรต การวิเคราะหป์ริมาณสารตัวอย่างจากการไทเทรต 

 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  เคมีวเิคราะห์ 2              3(2-3-6) 

Analytical Chemistry II 

 การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย และวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่าย เช่น โคร

มาโทกราฟีแบบกระดาษและแบบแผ่นบาง โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์และโครมาโทกราฟีชนิด 

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  เคมีอนนิทรยี์ 1       3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry I 

 โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎี ออร์บิทัลเชิงอะตอมและโมเลกุล ปรากฏการณ์ก าบัง 

สัญลักษณ์ของเทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี โครงสร้างของโมเลกุลและทฤษฎีที่

อธิบายรูปร่างของโมเลกุล ของแข็งโลหะ ของแข็ง ไอออนิกและโครงสร้างผลึก สารประกอบ โคออร์ดิ

เนชันและสารเชงิซ้อน ความรเูบือ้งตนเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์ 
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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  เคมีอนนิทรยี์ 2     4(3-3-8)  

  Inorganic Chemistry II 

 ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะ สเปกโทรสโกปีเบื้องต้นของสาร ประ

กอบอนินทรีย์ กลไกการเกิด ปฏิกิรยิาของเคมอีนินทรีย์ ปฏิกิรยิากรด-เบสในตัวท าละลายที่ เป็นน้ าและ

ไม่ ใ ช่น้ า  เทคนิค เบื้ องต้นส าหรับการหาลักษณะเฉพาะในสารประกอบอนินทรีย์  การน า  

ทรัพยากรธรรมชาติทางอนินทรีย์มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้าง 

นวัตกรรมทางเคมีอนนิทรีย์ 

 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  เคมีอินทรยี์ 1             4(3-3-8) 

Organic Chemistry I 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน ไฮบริไดเซชัน พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การอ่าน

ชื่อ ไอโซเมอร์และสเตอรโิอเคมี สมบัติทางกายภาพและปฏิกิรยิาของสารประกอบแอลเคน   

แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้งกลไกการ

เกิดปฏิกิรยิาและการสังเคราะหโ์มเลกุลของสารประกอบอินทรีย์อย่างง่าย 

 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  เคมีอินทรยี์ 2                      4(3-3-8) 

  Organic Chemistry II 

 ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน ปฏิกิริยาการแทนที่ที่ต าแหน่งแอลฟาคาร์บอน

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  ศัพทวทิยาทางเคมี          3(3-0-6) 

Chemistry Terminology  

 ศัพท์เทคนิคในบริบททางเคมี การอ่านบทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี รูปแบบการ

น าเสนอทางวิชาการโดยทั่วไป  

      Technical terminology in chemistry, chemistry articles reading in English, general academic 

presentation patterns  

 

242311  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                    4(3-3-8) 

Physical Chemistry I 

 แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส   ปรากฏการณก์ารส่งผ่าน  อุณหพลศาสตร์เคมี  

สมดุลวัฏภาคและการท านายสมบัติของสารละลาย  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 

การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสรา้งนวัตกรรมทางเคมีในอนาคต 

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 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีและการประยุกต์                          4(3-3-8) 

 Instrumentation for Chemical Analysis and Applications 

 หลักการ เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 

อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตเมตรี  บทน าเกี่ยวกับโคร

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 าเกี่ยวกับสเปกโตรสโกปี  ทฤษฎีของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี 

อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี และแมส สเปกโตรเมตร ีการ

ประยุกต์สเปกโทรสโกปีในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารสั งเคราะห์และสารทุติยภูมิจาก

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  การศึกษาทางเคมีส าหรับทรัพยากรธรรมชาติ                                  2(0-6-3)  

            Chemical Study for the Natural Resources  

 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กระบวนการสกัดสมุนไพร การแยกสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การประยุกต์ใช้ การคิดเชิง

ออกแบบเพื่อการสรา้งนวัตกรรมทางเคมใีนอนาคต    

 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  การวจิัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์                                                      3(2-2-5) 

New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

 หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่าง

กันในแต่ละปีการศึกษา วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมีเชิงค านวณ 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 น้ าหนัก 

โมเลกุลของพอลิเมอร์ ปฏิกิรยิาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ กระบวนการสังเคราะหพ์อลิเมอร์ การ

เปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพ และ

เสถียรภาพของพอลิเมอร์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ได้  รับความ

สนใจทางเคมีพอลิเมอรแ์ละนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 

 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 

 ระเบียบวิธีการค านวณทั่วไป แอบอินิชิโอ เซไมเอ็มไพริกัล กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์

เชิงโมเลกุล วิธีผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เชิงโมเลกุล ทฤษฎีฟังก์ ชันความหนาแน่น 

ทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบจ าลองโมเลกุล การสร้างโครงสร้างเคมีบนคอมพิวเตอร์ การค านวณ

แบบจ าลองโมเลกุล การประยุกต์ด้านโครงสร้างและเสถียรภาพของโครงสร้าง การประยุกต์ด้าน

ปฏิกิรยิาเคมี 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  

 การหลอมรวมความรู้ทางเคมีและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการสร้างความเข้าใจในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่น คอลลอยด์และนาโนคอลลอยด์ สมบัติและเสถียรภาพทาง

คอลลอยด์ นาโนอิมัลชัน การหอ่หุม้ระดับนาโน ตัวน าพาระดับนาโน  

 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  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเคมีวเิคราะห์    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 

 

 

 



45 

 

 

242422  เคมีสภาวะแวดล้อม    3(2-2-5) 

 Environmental Chemistry 

 ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมตอ่สังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไข

และการป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจ าวัน 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าหมายในการพัฒนาที่ยังย่ืน 

 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  มาตรฐานเคมีวเิคราะห์           3(2-2-5) 

Standard Analytical Chemistry  

 ความส าคัญของมาตรฐานการวิเคราะห์ทางเคมี วัสดุอ้างอิง หลักการตรวจสอบความ ใช้ได้

ของวิธีทดสอบ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด หลักการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์  เพื่อ

ประยุกต์ใช้ในงานด้านอาหาร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม สมุนไพร และทรัพยากรท้องถิ่ น วิธีการ สอบ

เทียบเครื่องแก้ว อุปกรณ์ เครื่องทางเคมีเบือ้งตน้ 

 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 การศึกษาค้นคว้าเทคนิค วิธี และวิทยาการสมัยใหม่ที่

น่าสนใจเพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบเคมีวิเคราะห์สีเขียว หลักการในการเลือกใช้วัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การวางแผนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเคมีและกระบวนการทางเคมี 

การลดและก าจัดการใช้สารที่เป็นอันตรายในวิธีการสังเคราะห์  ตัวเร่งปฏิกิริยาที่น ากลับมาใช้ซ้ าได้ใน

กระบวนการทางเคมี การใชป้ระโยชน์จากวัสดุเหลือใชแ้ละการประยุกต์ใช้เคมีสเีขียวในอุตสาหกรรม                                           

 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  เทคนิคการวเิคราะห์ปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร   3(2-2-5) 

 Quantitative Techniques for Residues in Food and Agricultural Products 

 สารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร การเลือกวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เทคนิคส

เปกโทรสโกปี เทคนิคโครมาโทกราฟี การเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ การ

แปลและวเิคราะหผ์ลขอ้มูล  

 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  การวเิคราะห์ทางเคมีอนนิทรยี์            3(2-2-5) 

  Inorganic Analysis 

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ 

เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคกล้องจุลทรรศน์ 

อิเล็กตรอนแบบส่องผา่น เทคนิคเทอร์โมกราวเิมตริก 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  เคมีวัสดุอนินทรยี์          3(2-2-5) 

Inorganic Material Chemistry 

 โครงสร้างผลึกและสมบัติของสารประกอบเคมีอนินทรีย์ การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ การ

ประยุกต์ใชง้านวัสดุอนินทรีย์ 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

และเทคนิคการวิเคราะหว์ัสดุฉลาด 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 

 หลักเกณฑ์การจ าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  กลไกการสังเคราะหท์างชีวเคมี การแยก

และการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพและการน าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้

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  เคมีอินทรยี์สังเคราะห์      3(2-2-5) 

 Organic Synthesis 

 หลักการออกแบบและเทคนิคของการสังเคราะห์สารอินทรีย์ วิธีการสร้างพันธะระหว่าง

คาร์บอน-คาร์บอน การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน การใช้หมู่ป้องกันในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ การออกแบบ

สังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีการตัดทอนโมเลกุลและการสังเคราะห์อย่างง่ายเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง

ของสารทุติภูมจิากธรรมชาติ 

 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 ประโยชน์และการจ าแนกของสีย้อมธรรมชาติ วิธีการสกัดและการ

ย้อม การประยุกต์ใช้สยี้อมธรรมชาติ  
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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 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน จัดท าสื่อน าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นเคมี  

 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 

 ระบบจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากลเบื้องต้น  ระบบการบริหารงานคุณภาพ การ

จัดการ สิ่ งแวดล้อม  การจัดการความปลอดภัยของอาหาร ข้อก 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 

 การจัดท าโครงงานในหัวข้อทางเคมี การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ความรู้

พืน้ฐานในการจัดท าโครงงานที่สนใจ การน าเสนอและการรายงานผลโครงงาน 

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 การรวบรวมข้อมูลในการจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจทางเคมี การวิจัยบน

หลักวิธีวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายโดยใช้ความรูท้างดา้นเคมี 
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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 

 การประยุกต์ความรู้พื้นฐานในการฝกึปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเคมี การจัดท าโครงงานในสถานประกอบการทั้งองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

เขียนรายงาน น าเสนอและการอภิปราย 

 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 องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry as apprentice 

in private or government sectors 

 

243101  ชีววทิยาท่ัวไป                  4(3-3-8) 

 General Biology 

 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแท-

บอลิซึม 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 แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น 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 ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการ

ส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเบือ้งต้น การวิเคราะหก์ารถดถอย

และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และ

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, chi-

square test, the use of statistical package program to analyze and interpret the data 

 

365215  ชีวเคมีท่ัวไป                     4(3-3-8) 

 General Biochemistry 

 นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และวิถีเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ 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 

 



51 

 

 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  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 รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5   หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

 4. เลขในล าดับที่ 6   หมายถึง อนุกรมของรายวิชา  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายจิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม 36699002XXXXX รองศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2553 

2548 

2 นางสาวรัชนาพร โชคชัยสริิ 58303000XXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม 

วท.บ. 

เคมีประยุกต ์

เคมีประยุกต ์

เคม ี

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2554 

2550 

2545 

3 นายวิศณุสรรค์ ชาตอิารยะวด ี 36099002XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

เคม ี

เคมีวิศวกรรม 

University of Wollongong, Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2555 

2546 

2543 

4 นายสาโรจน์  จีนประชา 39207001XXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม 

วท.บ. 

เคมีอินทรียิ์ 

เคมีอินทรีย์ 

เคม ี

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 

2546 

2544 

5 นางสาวกัลยา จ าปาทอง 35101003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2551 

2546 

2541 

6 นางสาวณัชชา อนิทร์จันทร์ 36704005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2545 

7 นางสาวบัลว ียศน้อย 15099000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2555 

2550 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

8 นายพิทักษ ์นาสมใจ 34603005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ 

Chemistry 

เคมอีนิทรีย์ 

เคม ี

St Andrews University, UK 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2553 

2545 

2541 

9 นายรักสกุล แก่นเรณ ู 5308001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2554 

2549 

2546 

10* นายสรชัย  ค าแสน 36707006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2555 

2548 

2544 

11* นายคงเดช  สวาสดิ์พันธ์ 35708002XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

เคม ี

เคม ี

University of Wollongong, Australia  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

2548 

2544 

12 นายจักรีสทิธ์ิ จินดาวงศ์ 33305008XXXXX อาจารย์ Dr.rer.nat. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Physical Chemistry 

เคมีเชงิฟิสิกส ์

เคม ี

Clausthal University of Technology 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2558 

2547 

2545 

13 นายชัยพัฒน์ ลาพินี 39099004XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

เคมีวิเคราะห ์

เคม ี

Imperial College, London 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 

2549 

2543 

14 นางสาวณัฐพร  พุทธวงศ์ 

 

33413000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2555 

2549 

2546 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

15 นางสาวนฤมล เสทธยะ 35005000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีอุตสาหกรรม 

เคมีอุตสาหกรรม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเมโ่จ ้

2560 

2550 

2547 

16* นางสาวบุณฑริกา  เทพสุคนธ์ 35599002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2556 

2549 

2546 

17* นางสาวผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย 15299000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

 

เคม ี

เคม ี

University of Chinese Academy of 

Science, China 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2562 

 

2553 

2549 

18* นางสาวพักตร์วิภา  เชาว์พานิช 

 

34699000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต ์

 

เคมีอนนิทรีย์ 

เคม ี

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี 

2561 

 

2548 

2544 

19 นางสาวรัตยิา ณ อุบล 33404014XXXXX อาจารย์ D.Sc. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry  

เคมีวิเคราะห ์

เคม ี

Franche-Comté University, France 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2545 

2542 

20 นางสาวลลติา รัตนจิระวงศ ์ 19098006XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

Chemistry Imperial College London, UK 

 

  2563 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

MRes 

 

 วท.บ. 

Chemistry and 

Engineering 

เคมีประยุกต ์

Imperial College London, UK 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2558 

 

  2557 
21 นางสาววไิลวรรณ ภาคทอง 33499008XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคมี  

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2558 

2544 

2541 

 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต ระบุความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น หลักสูตรจึงเปิดรายวิชาการฝึกงาน รหัสวิชา 242455 และ

รายวิชาสหกิจศึกษา รหัสวิชา 242456 ให้นิสิตได้เลือกเรียน โดยนิสิตจะได้รับเข้าฝึกประสบการณ์

ท างานจากสถานประกอบการ โดยที่หลักสูตรมีข้อก าหนดว่านิสิตจะต้องฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

ทางด้านเคมีเท่านั้น และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา นิสิตต้องมีการสืบค้นงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อกลับมาน าเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ

และเล่มรายงานผล เพื่อใช้ส าหรับวัดผลประเมินผล 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

       4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

       4.1.2 บูรณาการความรู้ และกระบวนการที่ได้เรียนมาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและในการประกอบอาชีพสบืต่อไป 

       4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

       4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานประกอบการได้ 

       4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

    4.1.6 สามารถสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ 

เพื่อกลับมาน าเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการและเล่มรายงานผล เพื่อใชส้ าหรับวัดผลประเมินผล  

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

หลักสูตรวิชาเคมีก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 4 เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ รหัส

วิชา 242454 น าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ท าการทดลองทางเคมีในหัวข้อที่นิสิต

สนใจ 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

  นิสิตได้ท าวิจัยในหัวข้อทางเคมีที่สนใจ ผ่านวิชาการศึกษาอิสระ รหัสวิชา 242454 โดยประยุกต์

ความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทางทางด้านเคมี มาใช้ในการวิจัยและการแก้ปัญหาในการทดลอง โดยผ่าน
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ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่าและเขียน

รายงานงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้จากการท าโครงงานหรอืงานวิจัยของนสิิตมีดังนี้ 

      5.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรยีบเรียง ผลงานทางวชิาการหรืองานวิจัย 

      5.2.2 มีทักษะในการท างานวิจัยตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

      5.2.3 สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบั ติมาแก้ปัญหาตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

    5.2.4 ทักษะในการน าเสนอผลงานทางวชิาการ นวัตกรรมทางเคมีหรอืงานวิจัย 

      5.2.5 มีทักษะในการบูรณาการความรู้และกระบวนการที่ได้เรียนมาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้

ในการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.3  ช่วงเวลา 

  ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

  รายวิชาการศกึษาอิสระ  6  หนว่ยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.2 เลือกหัวข้อที่สนใจ (ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 

5.5.3 สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 

5.5.4 วางแผนการทดลอง (ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 

5.5.5 ด าเนนิการศึกษาวิจัย (ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 

5.5.6 สรุปและรายงานผลการวิจัย แบบปากเปล่าและจัดท ารูปเล่มส่ง (ภายใต้ค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา) 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ติดตามการท างานของนสิิตและประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6.2 น าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 

5.6.3 ส่งรายงานผลการด าเนนิงาน 

5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ โดยใหเ้กรดเป็น S และ U 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ การเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดแทรกอัตลักษณ์

ทางบุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับรายวิชาและแต่ละ

วิชาชีพ ผ่านการน าเสนองาน การท างานกลุ่ม เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะเป็นการ

พัฒนาบุคลิกภาพให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน

การให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ การใช้

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะปลูกฝังค่านิยม 

บุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับนิสติ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การเรียนการสอนที่สอดแทรกอัตลักษณ์ด้านสุขภาพ

ให้กับผู้ เรียนและสามารถเป็นผู้น าในการจัดการ

สุขภาพให้กับผู้อื่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา การจัดท าโครงการด้านสุขภาพ  รวมถึงการ

จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ และมหกรรมกีฬา ทั้ง

ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวมไปถึงการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ให้กับ

ผูเ้รียน 

3. ด้านภาวะผู้น า การ เรี ยนการสอนที่ สอดแทรกอัตลักษณ์ด้ าน

สุนทรียภาพให้กับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมในรายวิชา

ที่สอดแทรกลักษณะการแสดงออกซึ่งความงามและ

สุนทรียภาพจากการจัดท าสื่อ การจัดท าโครงการที่อยู่

ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณลักษณะความเป็นไทย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

และระดับคณะ  
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารและน าเสนอองค์

ความรู้ทางเคมีได้ทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมมุ ติ เ กี่ ย วกั บ

สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวติประจ าวัน

2. จัดกิจกรรมการน าเสนองาน/

โครงงาน  ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการ

สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน 

3. ให้ผู้เรียนน าเสนอองค์ความรู้ทาง

เคมทีั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ 

1.ประเมินความรู้ทางหลัก

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและ

จากการน าเสนอผ่านงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้

เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร สื บ ค้ น 

วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลทาง

เคมีได้อย่างเหมาะสม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน

และการท างาน โดยการฝกึปฏิบัติโดย

ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึน้ใน

ชีวิตประจ าวันและการท างานใน

อนาคต 

2.ให้ผู้เรียนน าเสนอและจัดการข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

3. ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ 

น าเสนอข้อมูลทางเคมีได้ 

 

1. ประเมินความรู้ เกี่ ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน

และการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ

สบืค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology Skills)   

ประกอบด้ วย การรู้ เท่ าทั น

สารสนเทศ (Information Literacy) 

และ การรู้ เท่ าทันสื่ อ (Media 

Literacy 

PLO 3 ผู้เรียนแสดงออกถึงการ

เ ป็ น ผู้ ต ร ง ต่ อ เ ว ล า  มี วิ นั ย 

ซื่อสัตย์ ในการศึกษาทางเคมี

โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ห ลั ก ค ว า ม

ปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการเคมี 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ใน

สั งคมพหุ วัฒนธรรม ทั้ งเป็นการ

บรรยายแนวคิดที่ ส าคัญ การท า

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม

และรายบุคคล  



60 

 

 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

กิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรม ของ

มหาวิทยาลัย (Activity Based Education)  

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้

ทางดา้นสุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบรู้ ทางด้ านสิ่ งแวดล้อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบ

รู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) 

ในรูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

ส าคัญ ให้ความรู้  ส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้

ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 

รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

จัดการปัญหาของตนเองได้อย่าง

สร้างสรรค์  

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนตระหนักถึงหลัก

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เคมี 

2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่ งแวดล้ อม (Environmental 

Literacy) แ ล ะ ค ว า ม ร อ บ รู้

ทางด้ านการเงิ น (Financial 

Literacy) 

3. ประเมินพฤติกรรมต่อ

การตระหนักถึงหลักความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เคมี 

4. ประเมินความรู้ทางด้าน

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น

หอ้งปฏิบัติการเคมี 

PLO 4  ผู้ เรียนสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บู รณาการความรู้มาใช้ ในการท า

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community 

Based Learning) เพื่ อท าให้ เกิ ดการ

ท างานร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การท างานเป็นทีม ใช้ทักษะในการ

ด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรี ยนรู้ ข้ ามวัฒนธรรม 

(Social and Cross-Cultural Skills) 

โดยผ่านการท างานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็นพลเมืองที่มี ความ

รับผิดชอบตอ่สังคม  

2 .  ประ เมิ นทั กษะในการ

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 
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เป็นการเรียนรู้ ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ

น าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) 

3. ประเมนิจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด   

PLO 5 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

ด้ วยตนเอง สามารถสืบค้น 

วิเคราะห์ และน าองค์ความรู้ที่

ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ

แสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

เกิดการพัฒนาตนเองและด ารงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) 

ผ่ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น จ า ก

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือ

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

3. สง่เสริมให้ผู้เรียนมแีนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset) 

โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ 

Prototype ที่ เ กิ ดจากปั ญหาการ

ด ารงชีวติประจ าวัน 

1 .  ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ

พฤตกิรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่ อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเองและในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถอธิบาย

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตรแ์ละเคมีได้อย่าง

ถูกต้อง 

1. ส อ น โ ด ย ก า ร บ ร ร ย า ย ใ น

ภาคทฤษฎี อธิบาย ยกตัวอย่าง 

มอบหมาย ง าน  น า เ สนอและ

อภปิรายร่วมกัน 

2. จัดการเรียนการสอนโดยให้

ผูเ้รียนสืบค้นข้อมูล 

1. ประเมินจากการสอบ 

2. ประเมินการน าเสนอหน้า

ช้ันเรยีน  

3. ประเมินจากรายงาน 

4. การประเมนิแบบรูบริคส์ 
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3. จัดอบรมด้วยวิทยากรที่มีความ

เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

PLO 7 ผูเ้รียนสามารถน าความรู้

ทางเคมีมาออกแบบการทดลอง 

วิเคราะห์และอภิปรายผลจาก

การทดลองทางเคมี 

 

1. สอนทฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ

ปฏิบัติการ  

2. นิสติท าปฏิบัติการ 

3. นิสิตบันทึก ค านวณ สรุปและ

อภปิรายผลการทดลอง 

4. นิสติรายงานผลการทดลอง 

5. มอบหมายงานให้นิสิตศึกษา

ค้นคว้าข้อมูล ในการวิ เคราะห์

ปัญหาเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไข

ปัญหา 

6. นิสิตน าเสนอผลงานแบบปาก

เปล่า (Oral presentation) 

1. ประเมินการน าเสนอหน้า

ช้ันเรยีน  

2. ประเมินจากรายงาน 

3. ประ เมิ นจากการสอบ

ปฏิบัติการ 

4. ป ร ะ เ มิ น จ าก ชิ้ น ง า น /

โครงงานที่เกิดจากความคิด

ของผู้ เรียนในการแก้ปัญหา

ของตนเอง 

5. การประเมนิแบบรูบริคส์ 

 

PLO 8  ผู้ เ รี ย นส ามารถท า

ปฏิบัติการทางเคมีร่วมกับการ

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีได้

อย่างถูกต้อง 

 

1. สอนทฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีแต่ละ

ประเภทและการใชป้ระโยชน์ 

2. นิสิตฝึกใช้เครื่องมือวิเคราะห์

ทางเคมี  

3. นิสิตบันทึกผล วิเคราะห์ สรุป

และอภปิรายผลการทดลอง 

4. นิสติรายงานผลการทดลอง 

1. ประเมินทักษะการเตรียม

ตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ 

2. ประ เมิ นทั กษะก า ร ใ ช้

เครื่องมือวเิคราะหท์างเคมี 

3. ประเมินจากรายงาน 

4. ประ เมิ นจากการสอบ

ปฏิบัติการ  

PLO 9  ผู้ เ รี ย นส ามารถน า

ความรูท้างเคมีมาประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วย

ก ร อ บ แ น ว คิ ด ก า ร ส ร้ า ง

นวัตกรรม 

1. จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน แบบ 

Problem based study โดยให้หัวข้อ

ปัญหาแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตค้นคว้า 

เพื่อวางแผนและออกแบบการ

ทดลอง 

2. ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม  

1. ประ เ มิ น ผลจากก า ร

ออกแบบการทดลองเกี่ยว 

กับการศึกษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2. ประเมินผลจากรายงาน 

และการน าเสนอ 

 



63 

 

 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

3.  น า ผลก ารทดลองที่ ไ ด้ ม า

วิเคราะห ์อภปิรายและน าเสนอได้  

4. จัดการเรยีนการสอนให้  

ผู้ เ รี ย นน า ค ว าม รู้ ท า ง เ ค มี ม า

ประยุกต์ ใ ช้ ในการออกแบบใน

การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น  ด้ วยกรอบ

แนวคิดการสร้างนวัตกรรม 
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย  

    

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความกตัญญู  ความซื่อสัตยส์ุจรติ ระเบียบวินัย และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ   ✓       

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย          ✓ 

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   ✓ ✓      

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   ✓ ✓      

2. ความรู้  

(1) มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตรเ์ฉพาะ    ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 
(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขา้ใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ 
    ✓  ✓ ✓ ✓ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใชใ้นชวีิตประจ าวัน     ✓  ✓ ✓ ✓ 
3. ทักษะทางปัญญา  

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสรา้งสรรค์ คิดอยา่งเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์     ✓  ✓ ✓ ✓ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม      ✓  ✓ ✓ ✓ 
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถกูต้อง เพื่อน าไปใชใ้น

การแก้ปญัหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    ✓  ✓ ✓ ✓ 

(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏบิัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม     ✓  ✓ ✓ ✓ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    ✓      
(2) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองคก์ร รวมถึงการวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทัง้แสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตามบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ✓      

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธภิาพ    ✓      



 

 

65 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

(4) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทัง้พัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง      ✓     

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม    ✓ ✓     

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นและเกบ็รวบรวมข้อมูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และเหมาะสมกบัสถานการณ์  ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 
(2) สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถติิเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปญัหา น าเสนอขอ้มูล และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวติได้อย่างเหมาะสม 
    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และสามารถใชภ้าษาในการสื่อสารกบักลุ่ม

คนหลากหลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ 

6. สุนทรียภาพ  

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม         ✓ 
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ 

 (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓       

 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ 
 

PLO 1  ผู้เรียนสามารถใชภ้าษาในการสื่อสารและน าเสนอองคค์วามรู้ทางเคมไีด้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

PLO 2  ผู้เรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบค้น วเิคราะห์ น าเสนอข้อมูลทางเคมไีด้อยา่งเหมาะสม 

PLO 3  ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ตรงตอ่เวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย ประพฤติตนตามหลักความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิารเคมีได้อยา่งเหมาะสม 

PLO 4  ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงออกถงึคุณลักษณะความเป็นพลเมอืงท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO 5  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเองในการปฏบัิตงิานทางเคมไีด้ และน าองค์ความรู้ท่ีได้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

PLO 6  ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ และเคมีได้อยา่งถกูต้อง 

PLO 7  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางเคมมีาออกแบบการทดลอง วิเคราะห์และอภปิรายผลจากการทดลองทางเคมี 

PLO 8  ผู้เรียนสามารถท าปฏบัิตกิารทางเคมร่ีวมกับการใชเ้ครื่องมือวเิคราะห์ทางเคมไีด้อยา่งถูกต้อง 

PLO 9  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางเคมมีาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ด้วยกรอบแนวคดิการสร้างนวัตกรรม 
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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 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน          

001102 ภาษาไทยเชิงวชิาการ          

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร          

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและวิชาชพี          

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสือ่สารยุคดิจิทลั 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล          

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล            

กลุ่มวิชาทักษะชวีิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต          

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต          
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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 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม          

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน          

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล            

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวชิาชีพ            

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี 

241111 คณิตศาสตร์ 1          

241112 คณิตศาสตร์ 2          

241221 แคลคูลัส          

242104 เคมี 1          

242105 เคมี 2          

242251 ศัพทวทิยาทางเคมี          

243101 ชวีวทิยาท่ัวไป          

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น          

247103 สถิตวิเิคราะห ์          
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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 

วิชาเอกบงัคับ 

242102 ความปลอดภัยในห้องปฏบัิตกิารเคมี          

242221 เคมีวิเคราะห์ 1          

242222 เคมีวิเคราะห์ 2          

242231 เคมีอนนิทรีย์ 1          

242232 เคมีอนนิทรีย์ 2          

242241 เคมีอินทรีย์ 1          

242242 เคมีอินทรีย์ 2          

242311 เคมีเชงิฟิสิกส ์1          

242312 เคมีเชงิฟิสิกส ์2          

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีและการประยุกต ์          

242341 สเปกโทรสโกปี          

242351 การศึกษาทางเคมีส าหรับทรัพยากรธรรมชาติ          

242451 สัมมนา          
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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 

242452 ระบบจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล          

242454 การศึกษาอิสระ          

242455 การฝึกงาน          

242456 สหกิจศกึษา          

365215 ชวีเคมีท่ัวไป          

วิชาเอกเลือก 

กลุ่มก้าวหนา้วิชาการสู่บัณฑติศกึษา 

242411 การวจิัยแนวใหมท่างเคมเีชงิฟิสิกส์          

242413 เคมีคอมพวิเตอร์และการออกแบบโมเลกุล          

242421 เทคโนโลยใีหมใ่นเคมีวิเคราะห ์          

242423 มาตรฐานเคมีวิเคราะห ์          

242431 การวเิคราะห์ทางเคมอีนินทรีย์          

242432 เคมีวัสดุอนนิทรีย์          

242441 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติและการประยุกต์          

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 

กลุ่มเคมปีระยุกต์และเคมนีาโนเทคโนโลย ี

242412 เคมีพอลเิมอร์          

242414 เคมีนวัตกรรม          

242415 เคมีนาโนเทคโนโลยแีละการประยุกตใ์ช ้          

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม          

242424 เคมีสเีขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          

242425 เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑอ์าหารและการเกษตร          

242433 วัสดุฉลาดและการประยุกตใ์ช ้          

242434 เคมีเซรามิก          

242443 สีธรรมชาติและการประยุกต์          

รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหส้าขา/หลักสูตรอื่น 

กลุ่มวิชาเคมบีริการ 

242101 หลักเคมี          

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์          

242104 เคมี 1          
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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 

242105 เคมี 2          

242106 เคมใีนชวีติประจ าวัน          

242107 ความรู้พืน้ฐานทางเคม ี          

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการประยุกต์          

242120 เคมวีเิคราะห์เชงิปริมาณ          

242141 เคมีอินทรีย์          

242453 โครงงานทางเคม ี          

 

PLO 1  ผู้เรียนสามารถใชภ้าษาในการสื่อสารและน าเสนอองคค์วามรู้ทางเคมไีด้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

PLO 2  ผู้เรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบค้น วเิคราะห์ น าเสนอข้อมูลทางเคมไีด้อยา่งเหมาะสม 

PLO 3  ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ตรงตอ่เวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย ประพฤติตนตามหลักความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิารเคมีได้อยา่งเหมาะสม 

PLO 4  ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงออกถงึคุณลักษณะความเป็นพลเมอืงท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO 5  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเองในการปฏบัิตงิานทางเคมไีด้ และน าองค์ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการแกไ้ขปัญหา 

PLO 6  ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ และเคมีได้อยา่งถกูต้อง 

PLO 7  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางเคมมีาออกแบบการทดลอง วิเคราะห์และอภปิรายผลจากการทดลองทางเคม ี

PLO 8  ผู้เรียนสามารถท าปฏบัิตกิารทางเคมร่ีวมกับการใช้เครื่องมือวเิคราะห์ทางเคมไีด้อยา่งถูกต้อง 

PLO 9  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางเคมมีาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ด้วยกรอบแนวคดิการสร้างนวัตกรรม
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561   

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะ ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งคณะ และน าไปด าเนินการ

จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยใหน้ิสติประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชา มีอาจารย์ผู้ร่วมสอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ เกณฑ์การวัด

ประเมินผล ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบหลังวัดผล 

 2.1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับตารางการกระจาย

ความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLOs) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ของสาขาวิชาเคมี การตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกับเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 

 2.1.4 การทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และรายงานผล ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรมีการติดตามภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต และ

การประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต เพื่อน าข้อมูล มาพัฒนากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้

มีคุณภาพและมีความทันสมัย 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P  

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
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   4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์  

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้มี

ความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะ

ความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

กิจกรรมที่ร่วมมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2  หลักสูตรมอบหมายภาระงานโดยมีอาจารย์ที่มปีระสบการณเ์ป็นพี่เลีย้ง 

1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการ

เรียนรู้ของนิสติให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 ส่งเสริมการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.4 สนับสนุนการส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 บริหารจัดการใหอ้าจารย์ได้รับการฝกึอบรมและศกึษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย หรอืสาขาวิชาที่มคีวามเช่ียวชาญทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีสว่นรว่มในการด าเนินงาน หรอืให้บริการทางวิชาการในด้าน

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มี

ความรูแ้ละทักษะที่ทันสมัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร (AUNQA) 

 

2. บัณฑติ 

     หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑติ ดังนี้ 

 2.1 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลจากผู้ใช้บัณฑิต 

 2.2 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหา 

 2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน พร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติไม่เกินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  การอุทธรณ์ของนิสิตเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิตใน

ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้แจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน และนิสิต

รับทราบโดยทั่วกัน 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือมีความเช่ียวชาญใน

สาขาเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะก าหนด 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

มีระบบการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

และผูส้อนประชุมรว่มกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ

เยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติมาให้นิสิต โดยอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้มี

ประสบการณต์รงหรอืมีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาเอก 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

5.6 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน 

5.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซือ้ต ารา 

วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้

ตามเกณฑม์าตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้รวมทั้งเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต  และหลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะส ารวจและด าเนินการให้มีหนังสือ ต ารา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยที่ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยามีหนังสอืด้านเคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห ์เคมีอินทรีย์ เคมีอ

นินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



77 

 

 

รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัยอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

6.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในการ

จัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการ

เรียนการสอน 

6.3.3 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีสว่นร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

6.3.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

6.3.5 ประสานงานและสนับสนุนให้มีต าราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึกอย่าง

เพียงพอ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝกึ มีสว่นร่วม 

6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร จากอาจารย์ นิสิต ผู้ช่วย

สอนในแหล่งฝกึทุกปี 

6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสม 

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

6.4.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศกึษา 
     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 11 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 จัดการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาหารอืผูเ้ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 

1.1.2 ก าหนดระบบและรูปแบบการประเมินผลรายวิชา ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 1-7 โดยแบ่งเป็นการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินจากนิสิตผู้

เยี่ยมสอนและผู้สังเกตการณ์ โดยอาจใชว้ิธีการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์หรอืส่งแบบสอบถามก็ได้ พร้อม

ทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามขอ้ก าหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน ผูช่้วยสอนและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

1.1.4 สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนในการใช้กล

ยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไปให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ 

1.2.3 แจ้งผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนแก่อาจารย์

ผูส้อน เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินหลักสูตรตามเกณฑก์ารประเมนิของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใชร้ะบบการประกันคุณภาพตามเกณฑม์หาวิทยาลัยพะเยา ในการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (Gap Analysis) วางแผนการสร้างตัวชี้วัดทุกพันธกิจของหลักสูตรเพื่อน าไป

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 รวบรวมความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ

เสนอแนะ 

4.4 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 



97 

 

 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของสกอ. 

พ.ศ. 2554 

หลักสูตร  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 93 92 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  32 31 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก  61 61 

     2.2.1 วชิาเอกบังคับ  52 52 

     2.2.2 วชิาเอกเลอืก  9 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 129 128 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วิชาศึกษาทัว่ไปบังคับ                30  หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไปบังคับ                  30  หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาภาษา                         12  หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา                    .      12  หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย                   3(2-2-5) 

Usage of Thai Language              

            

ปิดรายวชิา 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม      3(2-2-5) 

Ready English  

 
 

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง         3(2-2-5) 

Explorative English 

 
 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า            3(2-2-5) 

Step UP English 

  

 

 

 001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 

การอา่น ในการรับสาร และทักษะดา้นการ

พูด การเขียน ในการส่งสาร การสื่อสารใน

ชวีติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in 

Thai for receiving message, speaking and 

writing in Thai for delivering message, 

proper daily life communication 

รายวชิา

เปิดใหม่ 

 

 

 001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ       1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes     

การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับ

ศาสตร์อ่ืน การผลิตผลงานเชงิวชิาการ    

Integration of listening speaking 

reading and writing skills in Thai with 

other fields, producing academic works 

รายวชิา

เปิดใหม่ 

 

 

 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติ         3(2-2-5) 

ประจ าวัน                  

English for Daily Life    

รายวชิา

เปิดใหม่ 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผู้อ่ืนในชีวิตประจ าวัน 

    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 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

English for Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์

ภาษาอั งกฤษขั้ นกลาง  หลั กการ ใ ช้

ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในสถานการณ์การท่ีคุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งตา่ง 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 

รายวชิา

เปิดใหม่ 

 

 

 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

เชงิวชิาการและวิชาชพี      

English for Academic and Professional 

Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง  พูด อา่น เขียน การสื่อสารใน

บริบทของการศกึษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in 

รายวชิา

เปิดใหม่ 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

listening, speaking, reading and writing 

for communicating in academic and 

professional contexts 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                         8  หน่วยกิต กลุ่มวิชาบูรณาการ                      -     หน่วยกิต  

002201 

 

พลเมอืงใจอาสา                   3(3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship                                                

  

ปิดรายวชิา 

002202 

 

สังคมพหุวัฒนธรรม               3(3-2-5)                             

Multicultural  Society                  

  

003102 ความฉลาดทางดจิิทัล       3(3-2-5) 

Digital Intelligence Quotient                                    

  

003201 การจัดการสุขภาพและ           3(3-2-5) 

สิ่งแวดลอ้ม                          

Health and Environment  

Management                           

  

004101 

 

ศลิปะในการด าเนินชวีติ          3(3-2-5)                   

Art of Living 

  

004201 

 

บุคลิกภาพและการแสดง        3(3-2-5)                   

ออกในสังคม                        

Socialized Personality 

  

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและ                 

การสื่อสารยุคดิจิทลั                3   หน่วยกิต 

 

  002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิต          1(0-2-1) 

ยุคดจิิทัล    

Technology Usage in Digital Age 

      แนวคิด เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ท า ง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์

ส านักงาน หลักการท าธุรกรรมพาณิชย์

อิ เล็กทรอนิกส์  การใช้ เทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้

ซอฟแวร์ส านักงาน 

Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer 

and internet technology, usage of office 

software    

รายวชิา

เปิดใหม่ 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

  002102 ความฉลาดทางดจิิทัล             2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient     

หลั ก ก ฎหม า ย แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ท่ี

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการ

สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคัดสรร

ข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล 

การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

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 

รายวชิา

เปิดใหม่ 

  กลุ่มวิชาทักษะชวีิต                15 หน่วยกิต  

  003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัด          3(2-2-5) 

การชีวิต        

Artistic for Life Management 

       ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยา

ศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การ

จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพ

ทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าท่ีของ

ตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้ม

น้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี

งาม กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

    Life philosophy, living on social 

and cultural diversity, history and local 

way of life, Phayao studies, aesthetics of 

living, environmental management for 

รายวชิา

เปิดใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

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 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมี

วิ จ า รณญาณและคิ ด เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะห์  

หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ หลักการ

ท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติ บ โต  การพัฒนา ทักษะทางสั งคม 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

ทักษะการคิ ด   ทักษะการคิ ดอย่ า ง

ส ร้ า งส รรค์   ทั กษะกา รคิ ดอย่ า ง มี

วจิารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีจ าเป็นส าหรับ

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 

รายวชิา

เปิดใหม่ 

  003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม  2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society 

Creation    

  ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษา

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การ

ท างานรว่มกันเป็นทีม  จิตวทิยาการท างาน

รายวชิา

เปิดใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

เป็นทีม การแสดงออกในท่ีสาธารณะ การ

วางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม 

สิทธิและหน้าท่ีของตนเองตามกฎหมายใน

การด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและ

ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท่ี

เปลี่ ยนแปลง   ความ เ ป็นพลเมือง ท่ี

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักใน

คุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ท่ีดี

งามของสังคมไทย การยอมรับในความ

แตกตา่งทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพ

ผู้อ่ืน                  

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                                             

      ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การ

วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความ

ปลอดภัยในการด ารงชีวิต การค้นหา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผน

และด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม ในชุมชนแบบมสี่วนร่วม ความ

เป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ

ชุมชน 

รายวชิา

เปิดใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

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 กระบวนการคิดเชงิออกแบบ     3(2-2-5) 

สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล                  

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ

ยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรม

ทางการ เ งิ นส าห รับผู้ ป ระกอบกา ร

คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิ จิ ทั ล  ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ งมื อ วั ด ส า ห รั บ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงาน

ด้ ว ย ก ร ะบ วนก า รคิ ด เ ชิ ง อ อก แ บบ 

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   

รายวชิา

เปิดใหม่ 
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ปรับปรุง 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม 3(0-6-3) 

ทางวิชาชพี                 

Integration for Professional Innovation         

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 

การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทาง

วิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชพี 

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 

รายวชิา

เปิดใหม่ 

หลักสูตร พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะดา้น                 93   หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                        92  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี                   32  หน่วยกติ   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี                    31   หนว่ยกติ 

241111 คณิตศาสตร์ 1                    3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

และฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของ

อนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, 

derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of 

derivatives and integral 

241111 คณิตศาสตร์ 1                      3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

และฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของ

อนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, 

derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of 

derivatives and integral 

คงเดิม 

241112 คณิตศาสตร์ 2                    3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไมต่รง

แบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรม

ของจ านวนจรงิ อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper 

integrals, polar coordinate system, 

241112 คณิตศาสตร์ 2                  3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรง

แบบ ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง ลิมิตและความต่อเนื่องของ

ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

หลายตัวแปร 

ปรับปรุง

ค า อธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

sequences and series of real numbers, 

power series 

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 

241221 แคลคูลัส                           4(3-2-7) 

Calculus 

ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย

ตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร

และการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง 

ป ริพัน ธ์หลายชั้ นและการประยุกต์  

ปริพันธ์หลายช้ันในพิกัดทรงกระบอกและ

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 แคลคูลัส                  4 (3-2-7) 

Calculus 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิค การ

เขียนกราฟของผิว อนุพันธ์ระบุทิศทาง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว

แปรและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้น

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 

 

เปลี่ยน

รหัสและ

ปรับปรุง

ค า อธิบาย

รายวชิา 

 

 

 

242104 เคมี 1                               4(3-3-8) 

Chemistry I 

บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ

ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 

ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การ

เ ปลี่ ย น แปล งสถ าน ะและ เ ทอ ร์ โ ม

ไดนามิกส์เบื้องตน้ สารละลายและสมบัติ

ของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี

อนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

242104 เคม ี1                          4(3-3-8) 

Chemistry I 

      บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ

ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 

ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การ

เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามกิส์

เ บื้องต้น  สารละลายและสมบัติของ

สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ 

เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

คงเดิม 
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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 thermodynamic, solution 

and solution properties, acid-base 

theory, organic chemistry, 

environmental chemistry 

        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 

242105 เคม ี2                        4(3-3-8) 

Chemistry II 

     จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส 

สมดุลกรดเบสในน้ า สมดุลของเกลือท่ี

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 

242105 เคมี 2                                3(2-3-6) 

Chemistry II 

จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้า

เคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน 

เคมีนิ ว เคลี ย ร์  สารชี ว โม เลกุ ล  เคมี

อุตสาหกรรม 

Chemical kinetic, chemical 

equilibrium, electrochemistry, 

representative elements, transition 

elements, nuclear chemistry, 

biomolecules, industrial chemistry 

 

ลดหน่วย

กิตและ

ปรับปรุง

ค า อธิบาย

รายวชิา 

 

242251 ศัพท์วทิยาทางเคม ี              3(3-0-6) 

Terminology in Chemistry 

ศัพท์เทคนิคในบริบททางเคมี การ

อ่านบทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี 

รู ป แบบกา รน า เ สนอทา ง วิ ช า ก า ร

โดยท่ัวไป การน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ 

Technical terminology in 

chemistry, chemistry articles reading in 

English, general academic presentation 

patterns, English presentation 

242251 ศัพทวทิยาทางเคม ี               3(3-0-6) 

Chemistry Terminology  

ศัพท์เทคนิคในบริบททางเคมี การ

อ่านบทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี 

รูปแบบการน าเสนอทางวิชาการโดยท่ัวไป  

 Technical terminology in chemistry, 

chemistry articles reading in English, 

general academic presentation patterns 

ปรับชื่อ

รายวชิา 

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

243101 ชวีวทิยา 1                          4(3-3-8) 

Biology 1 

ระ เ บียบวิ ธีทางวิทยาศาสต ร์  

คุณสมบัต ิการจัดระบบ และสารเคมีของ

ชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

วิ วัฒนาการ ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ที่ของพืชและ

สัตว์ นเิวศวทิยาและพฤตกิรรม 

Scientific methodology, 

characteristics, organization and 

chemistry of life, cell and metabolism, 

genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and 

animals, ecology and behavior 

243101 ชวีวทิยาท่ัวไป                       4(3-3-8) 

General Biology 

ร ะ เ บี ยบวิ ธี ท า ง วิ ทย า ศ า ส ต ร์  

คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของ

ชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

วิ วัฒนาการ  ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชและ

สัตว์ นเิวศวทิยาและพฤตกิรรม 

Scientific methodology 

characteristics, organization and 

chemistry of life, cell and metabolism, 

genetics, evolution, biodiversity, structure 

and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

เปลี่ยนช่ือ

รายวชิา 

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น                    4(3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ท่ีใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์

เบื้องต้น กฎการเคลื่อนท่ี แรงโน้มถ่วง 

งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน

การเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เทอร์

โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 

ฟิสิกสย์ุคใหม่ 

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 

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น                     4(3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ท่ีใช้ในฟิสิกส์ กฎการ

เคลื่อนท่ี แรงโนม้ถ่วง งานและพลังงาน โม

เมนตัมและการชน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน 

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล 

ปรากฏการณ์คลื่นและการสั่น เทอร์โม

ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

เบือ้งต้น ฟิสิกสย์ุคใหม่ 

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 

ปรับปรุง

ค า 

อธิบาย

รายวชิา 

 

247221 สถิตวิเิคราะห์                     3(2-2-5) 

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ

สถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

247103 สถิตวิเิคราะห ์                      3(2-2-5)  

Statistical Analysis  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ

สถิติ  ระ เ บียบวิ ธีการทางสถิติ  หลั ก

แก้ไขรหัส

รายวชิา 

และ 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้น

ของการส ารวจด้ วยตั วอย่ า ง  สถิติ

พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก

แจงของตัวสถิต ิการประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิง เส้น การ

ทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และ

แปลผล 

Concept, extent and utility of 

statistics, the application of statistics in 

daily life, statistical methodology, 

principle of sample survey, descriptive 

statistics, probability, random variable 

and probability distribution, sampling 

distribution, estimation and hypothesis 

test, elementary analysis of variance, 

linear regression and correlation 

analysis, chi-square test, the use of 

statistical package program to analyze 

and interpret the data 

เบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติ

พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ

ความน่ าจะ เ ป็นของตั วแปรสุ่ ม  การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนเบือ้งตน้ การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง

เส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และ

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, chi- square test, the 

use of statistical package program to 

analyze and interpret the data 

ปรับปรุง

ค า 

อธิบาย

รายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาเอก                                61 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก                                61 หน่วยกิต สาระที่

ปรับปรุง วิชาเอกบงัคับ                              52 หน่วยกิต วิชาเอกบงัคับ                              52 หน่วยกิต 

242102 ความปลอดภัยในหอ้ง           2(2-0-4) 

ปฏบัิตกิารเคมี                      

Chemical Laboratory Safety 

บทน าเร่ืองความปลอดภัยทางเคมี 

ส า ร เ ค มี ไ ว ไ ฟ  ส า ร เ ค มี ไ ว ต่ อ ก า ร

เกิดปฏิกิริยาเคมี และสารเคมีเป็นพิษ 

การจัดเก็บและการก าจัดสารเคมีอย่าง

ถูกต้อง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมี  แนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการ

242102 ความปลอดภัยในหอ้ง            1(1-0-2) 

ปฏบัิตกิารเคมี                       

Chemical Laboratory Safety 

บทน าเร่ืองความปลอดภัยทางเคมี 

ส า ร เ ค มี ไ ว ไ ฟ  ส า ร เ ค มี ไ ว ต่ อ ก า ร

เกิดปฏิกิริยาเคมี และสารเคมเีป็นพษิ การ

จัดเก็บและการก าจัดสารเคมีอยา่งถูกตอ้ง 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  

แนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการป้องกัน 

ปรับลด 

หนว่ยกิต 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ

ตัวอยา่งอุบัตเิหตุเนื่องจากสารเคมี 

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 

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตัวอย่าง

อุบัตเิหตุเนื่องจากสารเคมี 

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 

242221 เคมีวิเคราะห์ 1                    3(2-3-6) 

Analytical Chemistry I 

หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ 

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการเตรียม

ตัวอยา่งก่อนท าการวเิคราะห์ สถิตท่ีิใชใ้น

เคมีวิเคราะห์ วธีิการวิเคราะห์โดยน้ าหนัก

และการตกตะกอน การวิเคราะห์โดย

ปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การ

ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ

เกิดสารประกอบเชิ งซ้อน 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 

242221 เคมีวิเคราะห์ 1                    4(3-3-8) 

Analytical Chemistry I 

หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ 

การค านวณการเตรียมสารเคมีเทคนิคการ

สุ่มตัวอยา่งและการเตรียมตัวอย่างก่อนท า

การวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในเคมีวิเคราะห์ 

วิ ธีการวิ เคราะห์โดยน้ าหนักและการ

ตกตะกอน การวเิคราะห์โดยปริมาตร 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

สารประกอบเชงิซ้อน และการไทเทรตแบบ

รีดอกซ์ การค านวณเพื่อสร้างกราฟการ

ไทเทรต การวเิคราะห์ปริมาณสารตัวอย่าง

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 

ปรับเพิ่ม

หนว่ยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

242222 เคมีวิเคราะห์ 2                   3(2-3-6) 

Analytical Chemistry II 

การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วย

ตัวท าละลาย และวิธีโครมาโทกราฟีอยา่ง

ง่าย เช่น โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

และแบบแผ่นบาง โครมาโทกราฟีแบบ

ค อลั ม น์ แ ล ะ โ ค ร ม า โ ท ก ร าฟี ช นิ ด

แลกเปลี่ยนไอออน เคมีวิเคราะห์เชงิไฟฟา้ 

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 เคมีวิเคราะห์ 2                     3(2-3-6) 

Analytical Chemistry II 

การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วย 

ตัวท าละลาย และวิธีโครมาโทกราฟี อย่าง

ง่าย เชน่ โครมาโทกราฟแีบบ กระดาษและ

แบบแผ่นบาง โครมาโทกราฟี แบบคอลัมน์

และโครมาโทกราฟีชนิดแลก เปลี่ยน

ไอออน เคมีวิเคราะห์เชงิไฟฟา้ ได้แก่ วธีิโพ

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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

242331 เคมีอนนิทรีย์ 1                    3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry I 

โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎีออร์

บิ ทั ล เ ชิ ง อ ะ ต อ ม แ ล ะ โ ม เ ล กุ ล 

ปรากฏการณ์ก าบัง สัญลักษณ์ของเทอม 

พันธะเคมีและทฤษฎีท่ีอธิบายพันธะเคมี 

โครงสร้างของโมเลกุลและทฤษฎี ท่ี

อธิบายรูปร่างของโมเลกุล ของแข็งโลหะ 

ของแข็งไอออนิกและโครงสร้างผลึก 

สารประกอบโคออร์ดิ เนชันและสาร

เชิงซ้อน เช่น ทฤษฎีอธิบายพันธะ สมบัติ

242231 เคมีอนนิทรีย์ 1                    3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry I 

โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎี ออร์

บิทัลเชงิอะตอมและโมเลกุล ปรากฏการณ์

ก าบัง สัญลักษณ์ของเทอม พันธะเคมีและ

ทฤษฎีท่ีอธิบายพันธะเคมี โครงสร้างของ

โมเลกุลและทฤษฎีท่ีอธิบายรูปร่างของ

โมเลกุล ของแข็งโลหะ ของแข็ง ไอออนิก

และโครงสร้างผลึก สาร ประกอบโคออร์ดิ

เนชันและสารเชิงซ้อน ความรู เบื้องต

นเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอนิทรีย์ 

เปลี่ยน

รหัสวชิา 

และปรับ

ค า 

อธิบาย

รายวชิา 
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ต่าง ๆ เสถียรภาพ เทอร์โมไดนามิกส์และ

สมบัติแม่เหล็กของสารประกอบโคออร์ดิ

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 

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 

 

242332 เคมีอนนิทรีย์ 2                   4(3-3-8)  

Inorganic Chemistry II 

ทฤษฎีกลุ มและสมมาตรของ

โมเลกุล ตารางคุณลักษณะ สเปกโทรส

โกปเบื้องตนของสารประกอบอนินทรีย 

กลไกการเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย 

ปฏกิิริยากรด-เบสในตัวท าละลายที่ 

เปนน้ าและไมใชน้ า และความรู

เบื้องต นเกี่ยวกับสารประกอบโลหะ

อนิทรีย์ 

Group theory and molecular 

symmetry, character tables, introduction 

of spectroscopy in inorganic compounds, 

inorganic reaction mechanisms, acid-

base reactions in aqueous and 

nonaqueous solvents and introduction of 

the organometallic compounds 

242232 เคมีอนนิทรีย์ 2                     4(3-3-8)  

Inorganic Chemistry II 

ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรของโมเลกุล 

ตารางคุณลักษณะ ส เปกโทรสโกปี  

เบื้องต้นของสารประกอบอนินทรีย์ กลไก

การ เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาของ เคมีอนินท รีย์  

ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวท าละลาย ท่ีเป็น

น้ าและไม่ใช่น้ า เทคนิคเบื้องต้น ส าหรับ

การหาลักษณะเฉพาะในสารประกอบอนิ

นทรีย์ การน าทรัพยากร ธรรมชาติทางอนิ

นทรีย์มาวิเคราะห์และ ประยุกตใ์ช ้การคิด

เชิงออกแบบเพื่อ การสร้างนวัตกรรมทาง

เคมีอนนิทรีย์ 

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 

เปลี่ยน

รหัสวชิา

และปรับ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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applications of inorganic natural 

resources, design thinking for inorganic 

chemistry innovation   

242241 เคมีอินทรีย์ 1                      4(3-3-8) 

Organic Chemistry I 

ความ รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย วกั บหมู่

ฟั งก์ชัน ไฮบริไดเซชัน พันธะเคมี ใน

สารประกอบอินทรีย์ การอ่านชื่อ ไอโซ

เมอร์และสเตอริโอเคมี  สมบัติทาง

กายภาพและปฏิกิริยาของสารประกอบ

แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก 

ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล 

อเีทอร์ รวมท้ังกลไกการเกิดปฏกิิริยาและ

การสังเคราะห์โมเลกุลของสารประกอบ

อนิทรีย์อยา่งง่าย 

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 

242241 เคมีอินทรีย์ 1                      4(3-3-8) 

Organic Chemistry I 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน 

ไฮบริไดเซชัน พันธะเคมีในสารประกอบ

อินทรีย์ การอ่านชื่อ ไอโซเมอร์และสเตอริ

โอเคมี สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยา

ของสารประกอบแอลเคน แอลคีน แอล

ไคน์  อะโรมาติก ออร์กาโนฮาโลเจน 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมท้ังกลไก

การเกิดปฏิกิ ริยาและการสัง เคราะห์

โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์อยา่งง่าย 

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 

คงเดิม 

242242 เคมีอินทรีย์ 2                     4(3-3-8) 

Organic Chemistry II 

ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดี

ไฮด์ คีโตน ปฏิกิริยาการแทนท่ีท่ีต าแหน่ง

แอลฟาคาร์บอนของสารประกอบคารบ์อ

นิล ปฏิกิริยาของสารประกอบกรดคาร์

บอกซิลิกและอนุพันธ์  ปฏิกิ ริยาของ

สารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก และ

การประยุกตใ์ช้ 

242242 เคมีอินทรีย์ 2                     4(3-3-8) 

Organic Chemistry II 

ปฏกิิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ 

คี โตน ปฏิกิ ริยาการแทนท่ี ท่ีต าแหน่ง 

แอลฟาคาร์บอนของสารประกอบคาร์บอ 

นิล ปฏิกิริยาของสารประกอบกรด คาร์

บอกซิลิกและอนุพัน ธ์  ปฏิกิ ริยาของ 

สารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก และ

การประยุกต์ใช้ การคิดเชิงออกแบบ เพื่อ

การสร้างนวัตกรรมทางเคมใีนอนาคต 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวชิา 
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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 

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 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1                   4(3-3-8) 

Physical Chemistry I 

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์

เคมีของแก๊ส   ปรากฏการณ์การส่งผ่าน  

อุณหพลศาสตร์เคมี  สมดุลวัฏภาคและ

การท านายสม บัติ ของสารละลาย  

จลนพลศาสตร์เคมี  เคมไีฟฟา้ 

Gases and chemical kinetic 

theory of gases, transport phenomena, 

chemical thermodynamics, phase 

equilibrium and properties, chemical 

kinetics, electrochemistry 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส ์1                   4(3-3-8) 

Physical Chemistry I 

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมี

ของแก๊ส   ปรากฏการณ์การส่งผ่าน  อุณ

หพลศาสตร์เคมี  สมดุลวัฏภาคและการ

ท า น า ย ส ม บั ติ ข อ ง ส า ร ล ะ ล า ย  

จลนพลศาสตร์เคมี  เคมไีฟฟา้ 

Gases and chemical kinetic theory of 

gases, transport phenomena, chemical 

thermodynamics, phase equilibrium and 

properties, chemical kinetics, 

electrochemistry 

คงเดิม 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส ์2                   4(3-3-8) 

Physical Chemistry II 

เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุล

และสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 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 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส ์2                   4(3-3-8) 

Physical Chemistry II 

เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและ 

สเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล เคมีพื้นผิว 

การดูดซับทางกายภาพและเคมี การดูด

ซับไอโซเทอม เคมีคอลลอยด์ และแมคโคร

โมเลกุล พอลิเมอร์ การ ประยุกต์ใช้ การ

คิดเชิงออกแบบ เพื่อการสร้างนวัตกรรม

ทางเคมใีนอนาคต 

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 

ปรับค า 

อธิบาย

ราย 

วชิา 
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242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์     3(2-3-5) 

ทางเคม ี                             

Instrumentation for Chemical Analysis 

ห ลั ก ก า ร  เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ ก า ร

ประยุกต์ใช้ของอัลตราไวโอเลต-วิสิ

เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อนิฟราเรดสเปก

โทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พ

ชัน สเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทก

ราฟี  และโครมาโทกราฟีของ เหลว

สมรรถนะสูง 

Principles, instrumentation and 

applications of ultraviolet- visible 

spectrophotometry, infrared spectro- 

photometry, atomic absorption spectro- 

photometry, gas chromatography and 

high performance liquid chromato- 

graphy 

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์     4(3-3-8) 

ทางเคมแีละการประยุกต์              

Instrumentation for Chemical Analysis 

and Applications 

หลั ก ก า ร  เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ ก า ร

ประยุกต์ ใช้ของอัลตราไวโอเลต-วิสิ

เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อินฟราเรดสเปก

โทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พ

ชัน สเปกโทรโฟโตเมตรี  บทน าเกี่ยวกับ

โครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี และ

โครมาโทกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง 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 

ปรับชื่อ

รายวชิา 

ปรับเพิ่ม

หนว่ยกิต 

และปรับ

เพิ่ม

ค าอธิบาย

รายวชิา 

 

 

 

242341 สเปกโทรสโกปี                   3(3-0-6) 

Spectroscopy 

หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ 

สเปกโทรสโกปีในการหาโครงสร้างทาง

เคมีโดยใช้อัลตราไวโอเลต -วิสิ เ บิล 

สเปกโทรสโกปี อนิฟราเรด สเปกโทรสโก

ปี  นิ ว เคลี ย ร์แมก เนติก เร โซแนนซ์  

สเปกโทรสโกปี และแมส สเปกโตรเมตรี  

The principle, theory and 

applications of spectroscopy used in 

chemical structure determination using 

ultraviolet-visible spectroscopy, infrared 

242341 สเปกโทรสโกปี                      3(3-0-6) 

Spectroscopy 

บทน า เกี่ ย วกับส เปกโต รสโคปี   

ทฤษฎี ของอัลตรา ไว โอ เลต-วิสิ เ บิล 

สเปกโทรสโกปี อินฟราเรด สเปกโทรสโก

ปี  นิ ว เ คลี ย ร์ แมก เนติ ก เ ร โ ซ แน นซ์  

สเปกโทรสโกปี และแมส สเปกโตรเมตรี 

และการประยุกต์สเปกโทรสโกปีในการ 

วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารสัง 

เคราะห์และสารทุตยิภูมจิากสมุนไพร 

Introduction to spectroscopy, theory 

of ultraviolet-visible spectroscopy, 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวชิา 

 

 

 

  



116 

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

spectroscopy, nuclear magnetic 

resonance spectroscopy and mass 

spectrometry 

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 

  242351 การศึกษาทางเคมีส าหรับ        2(0-6-3)

ทรัพยากรธรรมชาติ     

Chemical Study for the Natural 

Resources  

ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  กระบวนการสกัดสมุนไพร การ

แยกสารออกฤท ธ์ิ ทา งชี วภาพ  การ 

วิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิง 

ปริมาณ การประยุกต์ ใช้  การคิดเชิง 

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  

วชิาเปิด

ใหม ่

242451 สัมมนา                              1(0-3-2) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบ ข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านเคมี 

Searching, collecting data, 

analyzing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in 

chemistry 

242451 สัมมนา                              1(0-3-2) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน จัดท าสื่อ

น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านเคมี  

 Searching, collecting data, 

analyzing, report writing, media 

preparing in English, presenting, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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discussing and answering question in 

chemistry 

242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ  2(2-0-4)

ห้องปฏบัิตกิาร 

Quality System and Management  

in Laboratory 

ความรู้พื้นฐานด้านระบบและการ

จัดการคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ 

9 0 0 0 , 1 4 0 0 0 , 2 2 0 0 0  แ ล ะ 

มาตรฐานสากลซึ่ ง เ ป็นการประเมิน

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง

ห้องปฏบัิตกิาร 17025  

Introduction in quality system and 

management in laboratory standard 

quality system such as ISO 9000  ISO 

14000 ISO 22000 and ISO/IEC 17025 

242452 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

มาตรฐานสากลเบื้องต้น  ระบบการ

บ ริ ห า ร ง า น  คุ ณ ภ าพ  ก า ร จั ด ก า ร

สิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย

ของอาหาร ข้อก าหนดความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิต ระบบ

การวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้ง

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. 

ปรับลด 

จ านวน 

หนว่ยกิต 

ปรับเปลี่ย

ชื่อ 

วชิาและฃ

ค าอธิบาย 

รายวชิา 

242454 การศึกษาอิสระ*               6 หนว่ยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน า 

เสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้าน

เคม ี

Studying, collecting data, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussing in chemistry 

242454 การศึกษาอิสระ*                6 หนว่ยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลใน

การจัดท าโครงงานในหัวข้อท่ีสนใจทางเคม ี

การวิจัยบนหลักวธีิวิทยาศาสตร์ การเขียน

รายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย

โดยใชค้วามรู้ทางด้านเคมี 

Studying, collecting data for the 

preparation of interested project in 

chemistry, doing research based on 

scientific methods, report writing, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

presenting and discussing by using 

knowledge of chemistry 

242455 การฝึกงาน*                     6 หนว่ยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิ บัติ  เ รียน รู้  เพิ่ มพูน

ป ร ะ สบก า รณ์ แ ล ะ ทั กษ ะ ใ น ง า น ท่ี

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ท า ง เ ค มี  ใ น ส ถ า น

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining 

experience, improving working skills in 

chemistry in private or government 

sectors 

242455 การฝึกงาน*                      6 หนว่ยกิต 

Professional Training 

การประยุกตค์วามรู้พืน้ฐานในการฝึก

ปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน

เ ค มี  ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ง า น ใ น ส ถ า น

ประกอบการท้ังองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

เขียนรายงาน น าเสนอและการอภิปราย     

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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวชิา 

242456 สหกิจศกึษา*                    6 หนว่ยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน

ป ร ะ สบก า รณ์ แ ล ะ ทั กษ ะ ใ น ง า น ท่ี

เกี่ยวข้องกับเคมี ในฐานะพนักงานฝึกหัด

ในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Working, learning, gaining 

experience, improving working skills in 

chemistry as an apprentice in private or 

government sectors 

242456 สหกิจศกึษา*                     6 หนว่ยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิ บัติ ง าน  เ รียน รู้  เพิ่ มพู น 

ประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับเคมี ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining 

experience, improving working skills in 

chemistry as apprentice in private or 

government sectors 

คงเดิม 

365215 ชวีเคมีท่ัวไป                        4(3-3-8) 

General Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี  

คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และ

เมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลอันได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิว

คลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน 

สารอาหาร การแสดงออกของยีนและ

365215 ชวีเคมีท่ัวไป                        4(3-3-8) 

General Biochemistry 

นิ ย ามและหลั กก า รขอ งชี ว เ ค มี  

คุณสมบัตทิางเคม ีชนดิ โครงสร้าง และวิถี

เมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด 

โปรตีน และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและ

การท างานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน การถ่ายทอดข้อมูล

ปรับปรุง 

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

การควบคุ มการแสดงออกของยีน 

หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีว

พลังงานศาสตร์ หลักการและปฏิบัติการ

ของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการ

ดูดกลืนแสง การทดสอบสารชีวโมเลกุล

และการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

Definition and principle of 

biochemistry, chemical properties, 

types, structures and metabolism of 

biomolecules including carbohydrate, 

protein, lipid and nucleic acid, enzyme 

kinetic, hormone, nutrition, gene 

expression and regulation, principle and 

techniques of molecular biology, 

bioenergetics, principle and laboratory of 

buffer preparation, optical density 

determination, biomolecules characteri- 

zation and determination of enzyme 

kinetics 

ทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน 

เทคนิคทางอณูชีววทิยา ชวีพลังงานศาสตร์ 

และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ

สารชีวโมเลกุล 

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 

 วิชาเอกเลือก                              9 หน่วยกติ  วิชาเอกเลือก                                 9 หน่วยกิต  

242411 การวจิัยแนวใหมท่างเคมี       3(2-2-5) 

เชงิฟิสิกส ์  

New Frontier of Researches  

in Physical Chemistry 

หลักการและการอภิปรายหัวข้อท่ี

ได้รับความสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ใน

หั ว ข้ อ ท่ี อาจแตกต่ า งกั น ในแต่ละ ปี

การศึกษา เช่น วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมี

เ ชิ งค านวณ การออกแบบโม เลกุล 

เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ห า

ลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางเคมีเชิง

ฟิสิกส ์

Principle and discussions of 

interesting topics in physical chemistry 

with different topics each year such as 

242411 การวจิัยแนวใหมท่างเคมี         3(2-2-5) 

เชงิฟิสิกส ์  

New Frontier of Researches  

in Physical Chemistry 

หลักการและการอภิปรายหัวข้อท่ี

ได้ รับความสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ใน

หั ว ข้ อ ท่ี อ า จแตกต่ า ง กั น ใ นแ ต่ ล ะ ปี

การศึกษา วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมีเชิง

ค านวณ การออกแบบโมเลกุล เคร่ืองมือ

และ เทคนิคในการหาลักษณะเฉพาะของ

งาน วจิัยทางเคมเีชงิฟิสิกส์ 

Principles and discussions of 

interesting topics in physical chemistry 

with different topics each year 

nanomaterials, advanced materials, 

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

nanomaterials, advanced materials, 

computational chemistry, molecular 

modeling, instruments and 

characterization techniques in physical 

chemistry researches 

computational chemistry, molecular 

modeling, instruments and 

characterization techniques in physical 

chemistry researches 

242412 เคมพีอลิเมอร์และนาโน                    3(2-2-5) 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์                          

Polymer Chemistry and Polymer 

Nanotechnology 

หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ 

โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอ

ลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 

ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ 

กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การ

เปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์เนื่องจาก

ความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 

การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิ

เมอร์ คอลลอยด์ พอลิเมอร์คอลลอยด์ 

นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการและ

การอภิปรายหัวขอ้ท่ีได้รับความสนใจทาง

เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์ในหัวขอ้ท่ีอาจแตกต่างกันในแต่ละปี

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 

242412 เคมีพอลเิมอร์                         3(2-2-5) 

Polymer Chemistry  

หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ 

โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิ 

เมอร์ น้ าหนักโมเลกุลของพอลิ เมอร์ 

ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ 

กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การ

เปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์เนื่องจาก

ความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 

การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิ 

เมอร์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการ

และการอภิปรายหัวข้อท่ีได้รับ 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  

เปลี่ยนช่ือ 

รายวชิา 

และปรับ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

nanotechnology with different topics 

each year 

  242413 เคมีคอมพวิเตอร์และ                3(2-2-5) 

ออกแบบโมเลกุล                  

Computational Chemistry  

and Molecular Modeling 

ระเบียบวิธีการค านวณท่ัวไป แอบอิ

นชิโิอ เซไมเอ็มไพริกัล กลศาสตร์ ควอนตัม 

กลศาสตร์เชิงโมเลกุล วิ ธีผสม ผสาน

กลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์ เชิง

โมเลกุล ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น 

ทฤษฎีพืน้ฐานการออกแบบจ าลองโมเลกุล 

การสร้างโครงสร้างเคมีบนคอมพิวเตอร์ 

การค านวณแบบจ าลองโมเลกุล การ

ประยุกต์ด้านโครงสร้างและเสถียรภาพ

ของโครงสร้าง การประยุกต์ด้าน ปฏิกิริยา

เคมี การประยุกตด์้านสมบัติ 

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 

วชิาเปิด

ใหม ่

  242414 เคมีนวัตกรรม                    3(2-2-5) 

Innovative Chemistry 

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภท

ของนวัตกรรม แหล่งท่ีมา ของนวัตกรรม 

กระบวนการสร้าง นวัตกรรม นวัตกรรม

ท า ง เ ค มี  น วั ต ก ร ร ม  จ า ก

วชิาเปิด

ใหม ่
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ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การจัดการ

ทรัพย์สนิทางปัญญา   

Innovation concepts, type of 

innovation, sources of innovation, 

operations and process innovation, 

chemical innovations, innovation in 

natural resource-based community, 

managing intellectual property 

  242415 เคมีนาโนเทคโนโลยี                  3(2-2-5) 

และการประยุกตใ์ช ้             

Chemical Nanotechnology  

and Applications  

การหลอมรวมความรู้ทางเคมีและนา

โนเทคโนโลยีเพื่อการสร้างความเข้าใจใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากร

ท้องถิ่น คอลลอยด์และนาโนคอลลอยด์ 

สมบัติและเสถียรภาพทางคอลลอยด์ นา

โนอิมัลชัน การห่อหุ้มระดับนาโน ตัวน าพา

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 

วชิาเปิด

ใหม ่

242421 หัวขอ้ปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์  3(2-2-5) 

Current Topics in Analytical  

Chemistry 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับ

หั วข้อ ท่ีน่ าสนใจในปัจจุ บันทาง เคมี

วิ เคราะห์  วิทยาการสมัยใหม่ ท้ังทาง

ทฤษฎี  และการประยุกต์ ใช้ทางเคมี

วเิคราะห ์

242421 เทคโนโลยสีมัยใหมใ่นเคมี          3(2-2-5) 

วเิคราะห ์ 

Modern Technology in  

Analytical Chemistry 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับ 

หั วข้ อ ท่ีน่ าสนใจ ใน ปัจจุ บันทาง เคมี  

วิเคราะห์ วิทยาการสมัยใหม่ท้ังทางทฤษฎี 

และการประยุกต์ใช้ทางเคมีวิเคราะห์กับ 

ปรับชื่อ

รายวชิา

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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Description and discussion in topic 

of current interest in analytical 

chemistry, modern technology, theories, 

applications in analytical chemistry 

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 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม              3(2-2-5) 

Environmental Chemistry 

ระบบนิ เ วศ  ภาวะมลพิษ  ผล 

กระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและ

ชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและการป้องกัน

เกี่ยวกับมลพิษในสิ่ งแวดล้อม ความ

ปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการและในชีวิต 

ประจ าวัน การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

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 เคมสีภาวะแวดล้อม                 3(2-2-5) 

Environmental Chemistry 

ระบบนเิวศ ภาวะมลพิษ ผล กระทบ

ของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและ ชุมชน 

สาเหตุ การแก้ไขและการป้องกัน เกี่ยวกับ

มลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอด ภัยใน

ห้อง ปฏิบัติการและในชีวิตประจ าวัน การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าหมายใน การ

พัฒนาที่ยังย่นื 

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 

ปรับเพิ่ม 

ค าอธิบาย 

รายวชิา 

  242423 มาตรฐานเคมีวิเคราะห์              3(2-2-5) 

Standard Analytical Chemistry  

ความส าคัญของมาตรฐานการ 

วิเคราะห์ทางเคมี วัสดุอ้างอิง หลักการ

ตรวจ สอบความใชไ้ด้ของ วธีิทดสอบ การ 

ประเมินค่าความไม่ แน่นอนของการวัด 

หลักการเลือกใช้ เคร่ืองมือวิเคราะห์เพื่อ

ประยุกต์ใช้ในงาน ด้านอาหาร การแพทย์ 

สิ่ งแวดล้อม สมุนไพร และทรัพยากร 

ท้องถิ่น วิ ธีการสอบเทียบเค ร่ืองแก้ว 

อุปกรณ ์เคร่ืองทางเคมเีบือ้งต้น 

วชิาเปิด

ใหม ่
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ปรับปรุง 

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 เคมีสเีขียวเพื่อการพัฒนาที่         3(2-2-5)

ยั่งยืน 

Green Chemistry for Sustainable 

Development  

นิยามและหลักการของเคมีสี เขียว 

การศึกษาค้นควา้เทคนิค วธีิ และวิทยาการ

สมัยใหม่ท่ีน่าสนใจเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

วิธีการวิเคราะห์แบบเคมีวิเคราะห์สีเขียว 

หลักการในการเลือกใช้ วัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม การวางแผนและ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเคมีและ

กระบวนการทางเคมี การลดและก าจัด

การใช้สาร ท่ี เ ป็นอันตรายในวิ ธี ก า ร

สังเคราะห์  ตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีน ากลับมาใช้

ซ้ าได้ ในกระบวนการทางเคมี  การใช้

ประ โยชน์จากวั สดุ เหลือ ใช้ และการ

ประยุกตใ์ชเ้คมีสเีขียวในอุตสาหกรรม                                           

 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 

วชิาเปิด

ใหม ่
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ปรับปรุง 

catalyst in chemical process, utilization of 

waste materials and application of green 

chemistry for industry 

  242425 เทคนิคการวิเคราะห์                 3(2-2-5) 

ปริมาณสารตกค้างใน 

ผลิตภัณฑอ์าหารและการเกษตร                     

Quantitative Techniques for  

Residues in Food and Agricultural 

Products 

สารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและ

กา ร เกษตร  ก า ร เลื อก วิ ธี วิ เ ค ราะห์

ผลิตภัณฑ์ เทคนิคสเปกโตรสโกปี เทคนิค

โครมาโท-กราฟี การเตรียมตัวอย่างใน

การวเิคราะห์ การวเิคราะห์ผลิตภัณฑ ์การ

แปลและ วเิคราะห์ผลข้อมูล  

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  

วชิาเปิด

ใหม ่

242431 การวเิคราะห์ทางเคมอีนินทรีย์ 3(2-2-5) 

Inorganic Analysis 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพของสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์

ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 

เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด เทคนิคกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคเทอร์

โมกราวิเมตริก เทคนิคฟูเรียร์ทรานส

ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และ

เทคนิคยูว-ีวสิิเบิลสเปกโทรสโกปี 

Quantitative and qualitative 

analysis of inorganic compounds, X-ray 

diffraction, scanning electron 

242431 การวเิคราะห์ทางเคมอีนินทรีย์  3(2-2-5) 

 Inorganic Analysis 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพของสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์

ด้วย เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 

เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ 

ส่องกราด  เทคนิคกล้องจุ ลทรรศน์  

อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคเทอร์โม 

กราวิเมตริก  เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม 

อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี เทคนิคยูวี-วิสิ

เบิลสเปกโทรสโกปี 

Quantitative and qualitative analysis 

of inorganic compounds, x-ray 

diffraction, scanning electron microscopy, 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวชิา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

microscopy, transmission electron 

microscopy, thermogravimetric analysis, 

Fourier transform infrared spectroscopy 

and UV-Visible spectroscopy 

transmission electron microscopy, 

thermogravimetric analysis, Fourier 

transform infrared spectroscopy, uv-

visible spectroscopy 

242432 เคมีวัสดุอนนิทรีย์                 3(2-2-5) 

Inorganic Material Chemistry 

โครงสร้างผลึกและสมบัติของสาร 

ประกอบเคมีอนินทรีย์ การสังเคราะห์

วัสดุอนินทรีย์ การประยุกต์ใช้งานวัสดุ  

อนินทรีย์ และงานวจิัยปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้อง

กับวัสดุอนนิทรีย์ 

Crystal structures and properties 

of inorganic compounds, synthesis of 

inorganic materials, applications of 

inorganic materials and recent research 

in inorganic materials 

242432 เคมีวัสดุอนนิทรีย์                   3(2-2-5) 

Inorganic Material Chemistry 

โครงสร้างผลึกและสมบัติของสาร 

ประกอบเคมีอนินทรีย์ การสังเคราะห์  

วัสดุอนินทรีย์ การประยุกต์ใช้งานวัสดุ อนิ

นทรีย์ งานวิจัยปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้อง กับ

วัสดุอนนิทรีย์ 

Crystal structures and properties of 

inorganic compounds, synthesis of 

inorganic materials, applications of 

inorganic materials, recent research in 

inorganic materials 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวชิา 

 

  242433 วัสดุฉลาดและการ                 3(2-2-5) 

ประยุกตใ์ช ้

Smart materials and applications 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุฉลาด 

คุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุฉลาด 

การสังเคราะห์และเทคนิคการวิเคราะห์ 

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 

วชิาเปิด

ใหม ่

  242434 เคมีเซรามิก                         3(2-2-5) 

Ceramic Chemistry 

โครงสร้างพื้นฐานของสารประกอบ 

อลูมิโนซิลิเกต สมบัติทางเคมีและทาง 

กายภาพของวัสดุเซรามิก คุณลักษณะ 

วชิาเปิด

ใหม ่
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ปรับปรุง 

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 

242441 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ             3(2-2-5) 

Natural Products 

หลั ก เ กณฑ์ ก า ร จ า แ นกส า ร 

ประกอบจากธรรมชาติ   กลไกการ

สังเคราะห์ทางชีวเคมี  การแยกและการ

วิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางเคมี วิธี

ทางกายภาพและการน าผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติไปใชป้ระโยชน์ 

Classification of compounds from 

nature, studying of biosynthesis 

pathways of biomolecules, isolation and 

structures determination by chemical, 

physical methods and natural products 

utilization 

242441 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติและ          3(2-2-5) 

การประยุกต ์          

Natural Products and Applications 

หลักเกณฑ์การจ าแนกสารประกอบ

จากธรรมชาติ  กลไกการสังเคราะห์ทาง

ชี ว เคมี   การแยกและการวิ เคราะห์

โครงสร้างโดยวิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพ

และการน าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไปใช้

ประโยชน ์

Classification of compounds from 

nature, studying of biosynthesis 

pathways of biomolecules, isolation and 

structures determination by chemical, 

physical methods and natural products 

utilization 

ปรับชื่อ

รายวชิา 

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์           3(2-2-5) 

Organic Synthesis 

ก า รออกแบบ  ก า รสั ง เ ค ร า ะห์

สารอินท รีย์  เทคนิคการ เกิ ดพันธะ

คาร์บอน-คาร์บอน การสัง เคราะห์

ส า รป ร ะ กอบแบบว ง  ก า ร เ ต รี ย ม

สารอินทรีย์ในหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ โดยใช้

ปฏกิิริยาการแทนท่ีแบบนวิคลีโอไฟล์ การ

ใช้หมู่ป้องกันในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 

การออกแบบสังเคราะห์โดยวธีิสังเคราะห์

ยอ้นกลับ 

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์             3(2-2-5) 

Organic Synthesis 

หลักการออกแบบและเทคนิคของ

การสังเคราะห์สารอินทรีย์ วิธีการสร้าง 

พันธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน การ 

เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน การใช้หมู่ป้องกันใน 

เคมีอินทรีย์สัง เคราะห์  การออกแบบ 

สังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีการตัดทอน

โมเลกุลและการสังเคราะห์อย่างง่ายเพื่อ 

ปรับปรุงโครงสร้างของสารทุติภูมิจาก 

ธรรมชาติ 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

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 

 

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 สีธรรมชาติและการประยุกต ์    3(2-2-5) 

Natural Colors and Applications 

 ชนิดของสีย้อมธรรมชาต ิประโยชน์ 

และการจ าแนกของสีย้อมธรรมชาติ  

วิธีการสกัดและการย้อม การประยุกต์ใช้ 

สีย้อมธรรมชาต ิ 

Types of natural dyes, advantages 

and classification of natural dyes, 

methods of extraction and dyeing, 

applications of natural dyes 

วชิาเปิด

ใหม ่

วิชาบริการ วิชาบริการ 
สาระที่

ปรับปรุง 

242101 หลักเคม ี                            4(3-3-8) 

Principles of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม 

ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้าง

โมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยา

เคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมี

นวิเคลียร์ เคมสีิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic 

structure, periodic system, chemical 

bonding and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reactions, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, 

242101 หลักเคม ี                              4(3-3-8) 

Principles of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม 

ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้าง 

โมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏกิิริยาเคมี 

ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณ

หพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์ เคมี 

สมดุลเคมี  กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมี

นวิเคลียร์ เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

Matter and measurement, atomic 

structure, periodic system, chemical 

bonding and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reactions, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

chemical equilibrium, acids and bases, 

electrochemistry, nuclear chemistry, 

environmental chemistry 

chemical equilibrium, acids and bases, 

electrochemistry, nuclear chemistry, 

environmental chemistry 

 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอีนิทรีย์        4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

    ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม 

พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์

เคมี การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏกิิริยา

ของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่     

แ อ ล เ ค น   แ อ ล คี น   แ อ ล ไ ค น์  

สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คี

โตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมนี 

และสารชวีโมเลกุล 

      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 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอีนิทรีย์          4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

         ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม พันธะเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี 

จลนศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรียม

และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง 

ๆ ได้แก่  แอลเคน แอลคีน แอลไคน์  

สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คี

โตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน 

และสารชวีโมเลกุล 

        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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวชิา 

242104 เคม ี1                        4(3-3-8) 

Chemistry I 

    บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ

ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 

ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การ

เ ปลี่ ย น แปล งสถ าน ะและ เ ทอ ร์ โ ม

ไดนามิกส์เบื้องตน้ สารละลายและสมบัติ

ของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี

อนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

242104 เคม ี1                          4(3-3-8) 

Chemistry I 

      บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ

ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 

ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การ

เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามกิส์

เ บื้องต้น  สารละลายและสมบัติของ

สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ 

เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
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 thermodynamic, solution 

and solution properties, acid-base 

theory, organic chemistry, 

environmental chemistry 

        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 

242105 เคม ี2                        4(3-3-8) 

Chemistry II 

     จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส 

สมดุลกรดเบสในน้ า สมดุลของเกลือท่ี

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 

242105 เคมี 2                                3(2-3-6) 

Chemistry II 

จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี 

ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน 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 

 

ลดหน่วย

กิตและ

ปรับค า 

อธิบาย

รายวชิา 

  242106 เคมีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Chemistry in Daily Life 

ความ รู้ เ บื้ อ งต้นทาง เคมี  ธาตุ ใน

ธรรมชาติ สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ 

สารพิษในชีวิตประจ าวัน เคมีผู้บริโภค 

Introduction to chemistry, natural 

element, organic compounds, polymeric 

compounds, chemicals hazard in daily 

life, chemistry for consumer 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

  242107 ความรู้พืน้ฐานทางเคม ี            3(2-3-5) 

Fundamental of Chemistry 

      สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม 

ระบบพริีออดกิ ธาตุเรพริเซนเททิิฟ อโลหะ 

โลหะทรานซิซัน พันธะเคมีและโครงสร้าง

โมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏกิิริยาเคมี 

ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

ส า รล ะล าย  สมดุ ล เ ค มี  ก ร ด - เบส 

เคมไีฟฟา้   

       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 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการ           4(3-3-8) 

ประยุกต ์ 

Physical Chemistry and  

Applications 

แก๊ สและทฤษฎี จลน์ ของแก๊ส  

สมบัติการถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน 

ค ว า มหนื ด แ ล ะ ก า ร น า ค ว า ม ร้ อน 

แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์

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  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  เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจ าพวกพอ

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการ             4(3-3-8) 

ประยุกต ์ 

Physical Chemistry and  

Applications 

แก๊สและทฤษฎีจลนข์องแกส๊  สมบัติ

การถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนดื

และการน าความร้อน แนวความคิด

เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไป

ประยุกต์ ระบบองค์ประกอบ เดี่ยวและ

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 เคมีและการประยุกต ์ ความรู้  

เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ 

เคมีพื้นผิวได้แก่ แรงตึงผิว ระบบ ของ

คอลลอยด ์

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

ลิเมอร์ เคมีพื้นผิวได้แก่ แรงตึงผิว ระบบ 

ของคอลลอยด ์

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 

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 การวเิคราะห์เชงิปริมาณ         4(3-3-8) 

Quantitative Analysis 

การวิ เคราะห์ โดยน้ า หนั ก  การ

วิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร 

การสกัดด้วยตัวท าละลาย วิธีทางโคร

มาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับเคร่ืองมือทาง

เคมีวิ เคราะห์อัลตราไวโอเลต- วิสิ

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 

242120 เคมีวิเคราะห์เชงิปริมาณ          4(3-3-8) 

Quantitative Chemical analysis 

บทน าเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การใช้

สถิตใินทางเคมวีเิคราะห์ การวเิคราะห์โดย

น้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการ

แยกสาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย วิธี

ทาง โครมา โทกราฟี  บทน า เกี่ ย วกับ

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง เ ค มี วิ เ ค ร า ะ ห์  

อัลตราไวโอเลตวิสเิบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 

อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเม

ตรี แก๊สโครมาโทกราฟี  และไฮเพอร์

ฟอร์มานซ์ลิควดิโครมาโทกราฟ ี 

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 

ปรับเปลี่ย

นช่ือวชิา

และ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

and high performance liquid 

chromatography 

 

absorption spectrophotometry, gas 

chromato-graphy and high performance 

liquid chromatography 

242141 เคมีอินทรีย์                        4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

บทน าเคมีอินทรีย์  การจ าแนก

สารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ 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 

242141 เคมีอินทรีย์                          4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

บทน า เคมีอินทรีย์  การจ าแนก 

สารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การ 

เขียนสูตรโครงสร้าง และไอโซเมอร์ต่าง ๆ 

สม บัติ  ปฏิ กิ ริ ย าและกล ไกของสาร 

ประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 

อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คี

โตน คารบ์อกซิลกิและอนุพันธ์ 

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 

คงเดิม 

242453 โครงงานทางเคม ี                2(0-6-3) 

Project in Chemistry 

โครงงานในหัวข้อท่ีสนใจทางเคมี 

การประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ระเบียบ

วิธีการท าโครงงาน การเขียนรายงาน

โครงงาน 

Project in interested topic of 

chemistry, apply the basic knowledge, 

project methodology, writing a project 

report 

242453 โครงงานทางเคม ี                  3(0-6-3) 

Project in Chemistry 

การจัดท าโครงงานในหัวข้อทางเคมี 

การค้นคว้ าและรวบรวมข้อมูล  การ

ประยุกต์ความรู้พื้นฐานในการจัดท า

โครงงานท่ีสนใจ 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 

ปรับเพิ่ม

หนว่ยกิต

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชัน้ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

- - - 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชวีติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

- - - 002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล 

Technology Usage in Digital Life   
1(0-2-1) 

- - - 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) - - - 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242102 ความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิารเคมี 

Chemical Laboratory 

Safety 

2(2-0-4) 242102 ความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร

เคม ี

Chemical Laboratory Safety 

1(1-0-2) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชวีวทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 243101 ชวีวทิยาท่ัวไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย  

Usage of Thai Language 

 

3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

- - - 002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

- - - 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

Skills Development and Lifelong 

Learning 

3(2-2-5) 

003201 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

Health and Environment 

Management 

 

3(2-2-5) - - - 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

4(3-3-8) 242105 เคมี 2 

Chemistry II 

3(2-3-6) 

รวม 20 หน่วยกติ รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วชิาการและวชิาชพี  

English for Academic and 

Professional Communication 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship  

3(2-2-5) - - - 

- - - 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง

สังคม 

Collaborative Learning for 

Society Creation 

2(0-4-2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) - - - 

241221 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

242221 เคมีวิเคราะห ์1 

Analytical Chemistry I 

3(2-3-6) 242221 เคมีวิเคราะห์ 1 

Analytical Chemistry I 

4(3-3-8) 

- - - 242231 เคมีอนนิทรีย์ 1 

Inorganic Chemistry I 

3(3-0-6) 

242241 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

4(3-3-8) 242241 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) - - - 

- - - 003204   การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้มและชุมชน 

Health Environment and 

Community Management 

1(0-3-1) 

003102 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 

Digital Intelligence Quotient  

3(2-2-5) - - - 

242222 เคมีวิเคราะห ์2 

Analytical Chemistry II 

3(2-3-6) 242222 เคมีวิเคราะห์ 2 

Analytical Chemistry II 

3(2-3-6) 

- - - 242232 เคมีอนนิทรีย์ 2 

Inorganic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242242 เคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 

4(3-3-8) 242242 เคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242251 ศัพท์วทิยาทางเคมี 

Terminology in Chemistry 

3(3-0-6) 242251 ศัพทวทิยาทางเคมี 

Chemistry Terminology 

3(3-0-6) 

247221 สถิตวิเิคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 247103 สถิตวิเิคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 18 หนว่ยกติ 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

- - - 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล 

Design Thinking Process for 

Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส ์1 

Physical Chemistry I 

4(3-3-8) 242311 เคมีเชงิฟิสิกส ์1 

Physical Chemistry I 

4(3-3-8) 

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์

ทางเคม ี

Instrumentation for Chemical 

Analysis 

3(2-3-6) 242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์

ทางเคมแีละการประยุกต ์

Instrumentation for Chemical 

Analysis and Applications 

4(3-3-8) 

242331 เคมีอนนิทรีย์ 1 

Inorganic Chemistry I 

3(3-0-6) - - - 

242341 สเปกโทรสโกปี 

Spectroscopy 

3(3-0-6) 242341 สเปกโทรสโกปี 

Spectroscopy 

3(3-0-6) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

- - - 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรม

ทางวิชาชพี 

Integration for Professional 

Innovation  

3(0-6-3) 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส ์2 

Physical Chemistry II 

4(3-3-8) 242312 เคมีเชงิฟิสิกส ์2 

Physical Chemistry II 

4(3-3-8) 

242332 เคมีอนนิทรีย์ 2 

Inorganic Chemistry II 

4(3-3-8) - - - 

- - - 

242351 การศึกษาทางเคมีส าหรับ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

Chemical Study for the 

Natural Resources 

2(0-6-3) 

242xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 242xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

242xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) - - - 

365215 ชวีเคมีท่ัวไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 365215 ชวีเคมีท่ัวไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

รวม 18 หนว่ยกติ รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

242451 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 242451 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ

ห้องปฏบัิตกิาร 

Quality System and 

Management in Laboratory 

 

 

 

2(2-0-4) 242452 ระบบจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานสากล 

Quality Management and 

International Standard 

Systems 

1(1-0-2) 

242453 โครงงานทางเคม ี

Project in Chemistry 

2(0-6-3) - - - 

242xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 242xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

- - - 242xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

รวม 11 หน่วยกิต รวม 11 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลอืกเรียนรายวชิาดังต่อไปนี้ 1 รายวชิา 

242454 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

 

6 หน่วยกิต 242454 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

 

6 หน่วยกิต 

242455 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 242455 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

242456 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 242456 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพรรัตน์  ศรพีลไกล 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ลาภอนันต์นพคุณ 
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คุณจิรภา  ณ ล าพูน 
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ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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îöăúĄèć 

öĀÚûąýèöąÛąöõŢ�çö�ÛćèöăõċêëŢ�ÛćèĀŞĀììşĀô 

Associate Professor Dr� Jitrayut Jitonnom 

ÝĊėĀ-ýÔċø ìąõÛćèöăõċêëŢ�ÛćèĀŞĀììşĀô 

öþĄýîöăÛĜąèĄúîöăÝąÝì 36699002XXXXX 

èĜąĐþìŞÚêąÚúćÝąÔąö öĀÚûąýèöąÛąöõŢ 

ýéąìêĈėêĜąÚąì ýąÕąúćÝąď×ôĈ�×æăúćêõąûąýèöŢ�ôþąúćêõąøĄõñăďõą� 

ďøÕêĈė 19 þôČŞ�2�éììñþøđõëćì 

èĜąíøĐôŞÔą�ĀĜąďóĀďôĊĀÚ�ÛĄÚþúĄçñăďõą�56000 

ýéąìêĈėèćçèŞĀēçşđçõýăçúÔ ýąÕąúćÝąď×ôĈ�×æăúćêõąûąýèöŢ�ôþąúćêõąøĄõñăďõą� 

ďøÕêĈė 19 þôČŞ�2�éììñþøđõëćì 

èĜąíøĐôŞÔą�ĀĜąďóĀďôĊĀÚ�ÛĄÚþúĄçñăďõą�56000 

đêöûĄñêŢ ���-���-����èŞĀ����� 

ďíĀöŢôĊĀéĊĀ����-4695641 

Email KJUSBZVU�KJ@up.ac.th� 

îöăúĄèćÔąöûĉÔüą  

������ñ�û��2553 úćêõąûąýèöçċüáĈíĄæäćè�	ď×ôĈ
 

ôþąúćêõąøĄõďÝĈõÚĒþôŞ�ÛĄÚþúĄçďÝĈõÚĒþôŞ 

ñ�û��2548 úćêõąûąýèöíĄæäćè�	ď×ôĈ, ďÔĈõöèćìćõôĀĄìçĄíýĀÚ
 

ôþąúćêõąøĄõďÝĈõÚĒþôŞ�ÛĄÚþúĄçďÝĈõÚĒþôŞ 

ÚąìúćÛĄõ  

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, 

1677į1687.  

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.  
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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), 631į637.  

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); 6377į6388.  

Jitonnom, J., Meelua, W (2017). Effect of ligand structure in the trimethylene carbonate 

QPMZNFSJ[BUJPO�CZ�DBUJPOJD�[JSDPOPDFOF�DBUBMZTUT��"�ĴOBLFE�NPEFMĵ�%'5�TUVEZ�� Journal 

of Organometallic Chemistry. 841, 48į56.  

K Sangwijit, Jitonnom, J., S Pitakrattananukool, LD Yu, S Anuntalabhochai (2016) Low-

energy 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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ĒĚħĞĨČī 

ĚĤþğĩġČĚĩÿĩĚęŧ�ċĚ�ĚĨāĐĩĕĚ�ĵāûāĨęġīĚī 

Associate Professor�Dr. Ratchanaporn Chokchaisiri 

āĮĻĤ-ġøįĜ ĐĩþġĩĞĚĨāĐĩĕĚ�ĵāûāĨęġīĚī 

ĚĢĨġĒĚħÿŀĩČĨĞĒĚħāĩāĐ 58303000XXXXX 

ČŀĩĴĢĐţþĎĩþĞīāĩøĩĚ ĚĤþğĩġČĚĩÿĩĚęŧ 

ġčĩĐĎĬĻĎŀĩþĩĐ ġĩùĩĞīāĩĳûĘĬ�ûĊħĞīĎęĩğĩġČĚŧ�ĘĢĩĞīĎęĩĜĨęĕħĳęĩ 

ĳĜùĎĬĻ 19 ĢĘİţ�2�čĐĐĕĢĜĵęďīĐ ČŀĩđĜĴĘţøĩ�ĤŀĩĳėĤĳĘĮĤþ� 

ÿĨþĢĞĨċĕħĳęĩ�56000 

ġčĩĐĎĬĻČīċČţĤķċŤĵċęġħċĞø ġĩùĩĞīāĩĳûĘĬ�ûĊħĞīĎęĩğĩġČĚŧ�ĘĢĩĞīĎęĩĜĨęĕħĳęĩ 

ĳĜùĎĬĻ 19 ĢĘİţ�2�čĐĐĕĢĜĵęďīĐ ČŀĩđĜĴĘţøĩ�ĤŀĩĳėĤĳĘĮĤþ� 

ÿĨþĢĞĨċĕħĳęĩ�56000 

ĵĎĚğĨĕĎŧ ���-���-����ČţĤ��705  

089-7672022 

Email ratchanaporn.ch@up.ac.th 

ĒĚħĞĨČīøĩĚğĭøĠĩ  

        ĕ�ğ��2554 

 

ĒĚĨāĄĩċįĠąĬđĨĊĎīČ�	ĳûĘĬĒĚħęįøČŧ
 

ĘĢĩĞīĎęĩĜĨęĚĩĘûŀĩĴĢþ�øĚįþĳĎĕĘĢĩĐûĚ 

        ĕ�ğ��2550 ĞīĎęĩğĩġČĚĘĢĩđĨĊĎīČ�	ĳûĘĬĒĚħęįøČŧ
 

ĘĢĩĞīĎęĩĜĨęĚĩĘûŀĩĴĢþ�øĚįþĳĎĕĘĢĩĐûĚ 

  ĕ�ğ��2545 ĞīĎęĩğĩġČĚđĨĊĎīČ�	ĳûĘĬ
 

ĘĢĩĞīĎęĩĜĨęĚĩĘûŀĩĴĢþ�øĚįþĳĎĕĘĢĩĐûĚ 

 

 þĩĐĞīÿĨę  

Jumnongprakhon, P., Chokchaisiri, R., Thummayot, S., Suksamrarn, A., Tocharus, C., 

Tocharus, J. (2021). ����œ-Tetramethoxy flavanone attenuates NADPH oxidase 1/4 

and promotes sirtuin-1 to inhibit cell stress, senescence and apoptosis in AE25-35¼

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 �D, 

��D�dihydroxyisopimara-��	��
, ���diene by Cunninghamella echinulata NRRL �����

and their neuroprotective activity. Bioorg. Chem. ���, ������� 
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Pakdeepak, K., Chokchaisiri, R., Govitrapong, P., Tocharus, C., Suksamrarn, A., Tocharus, J. 

	����
�� �� �� �� �œ-Tetramethoxyflavanone alleviates neurodegeneration in a 

dexamethasoneဨinduced 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 
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คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวนชัว่โมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

วท.บ. เคม ี 2546 

15 นางสาวนฤมล เสทธยะ อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม 

วท.บ. 

เคมีอุตสาหกรรม 

เคมีอุตสาหกรรม 

เคม ี

2560 

2550 

2547 

480 480 480 480 480 

16* นางสาวบุณฑริกา  เทพสุคนธ์ อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

2556 

2549 

2546 

480 480 480 480 480 

17* นางสาวผกาสุคนธ์  เมฆรัตนชัย อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

เคม ี

เคม ี

2562 

2553 

2549 

480 480 480 480 480 

18* นางสาวพักตร์วิภา  เชาว์พานิช 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต์ 

เคมีอนินทรีย ์
เคม ี

2561 

2548 

2544 

480 480 480 480 480 

19 นางสาวรัตยิา ณ อุบล อาจารย์ D.Sc. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

เคมีวิเคราะห์ 

เคม ี

2557 

2545 

2542 

480 480 480 480 480 

20 ลลติา รัตนจิระวงศ ์ อาจารย์ Ph.D. 

MRes 

 

วท.บ. 

Chemistry 

Catalysis: Chemistry and 

Engineering 

เคมีประยุกต์ 

2563 

2558 

 

2557 

480 480 480 480 480 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวนชัว่โมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

21 นางสาววไิลวรรณ ภาคทอง อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมี  

เคมี  

เคม ี

2558 

2544 

2541 

480 480 480 480 480 

 

 

 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี (YLO) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายปี : YLO 

 

ปีที ่
ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

ของหลักสูตร 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

1 

สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ

สบืค้นขอ้มูลได้อย่างถูกต้อง  
         

แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรม 

จรยิธรรมและสามารถท างานร่วมกับอื่น

ได ้

         

อธิบายหลักการ และท าปฏบัิตกิารขั้น

พื้นฐานทางด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี 

         

อธิบายหลักการและท าปฏิบัตกิาร

ทางด้านเคมีพืน้ฐาน 
         

แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสง่ผลตอ่ความ

ปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร 
         

2 

สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
         

สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนและ

แสดงออกถึงคุณลกัษณะความเป็น

พลเมอืงท่ีด ีและแสดงออกถึงจติส านกึ

ตอ่สูชุ่มชน 

         

สามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
         

อธิบายหลักการทางด้านเคมีและท า

ปฏบัิตกิาร (เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ 

และเคมีวิเคราะห์)  ได้อยา่งถูกตอ้งตาม

หลักการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิาร 

         

3 

อธิบายหลักการและท าปฏิบัตกิาร

ทางด้านเคมี เชงิฟิสิกส ์(เคมีเชงิฟิสิกส)์ 

ได้อยา่งถูกตอ้ง  

         

อธิบายหลักการ และท าปฏบัิตกิาร

ทางด้านการใชเ้ครื่องมือขั้นสูง เชน่ GC 
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ปีที ่
ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

ของหลักสูตร 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

GC-MS HPLC UV IR และวิเคราะห์ผลได้

อย่างถูกต้อง  

4 

แสดงออกถึงการน าความรู้ทางเคมมีา

ประยุกตใ์ชใ้นการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและภูมปัิญญา

ท้องถิ่น ด้วยกรอบแนวคิดการสร้าง

นวัตกรรม 

         

สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้และ

ทักษะทางด้านเคมีในการออกแบบการ

ทดลอง การวางแผนการวจิัย ดว้ยกรอบ

แนวคิดการสร้างนวัตกรรม 

         

สามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้เรียนมาใน

การแก้ปัญหาทางวชิาชีพและการ

ด ารงชวีติได้ 
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