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หมวดที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต 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.S. (Chemistry) 
 

3. วิชาเอกของหลักสูตร 
 เคมี 
 

4. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  129   หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 
 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 

17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ 
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 23 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่12/2558 วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้

อนุมัติหลักสูตรและให้เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิทยาศาสตร์ 
8.2 นักเคมี 
8.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 
8.4 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาทางเคมี 
8.5 ตัวแทนจ าหน่ายสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ 
8.6 อาชีพอิสระ  
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9. ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และปีที่ส าเร็จ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปีที่ส าเร็จ  
 การศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวมิล  
เรืองศร ี
3-1006-01912-34-2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (เคมี)  
   (หลักสตูรโทควบเอก) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2545 
 

2539 

2 อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี 
3-8009-00750-04-6 

อาจารย ์ Ph.D. (Chemistry)  
   New Mexico State University,   
   USA 
M.S. (Chemistry)  
   New Mexico State University,   
   USA 
วท.ม. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2549 
 
 

2546 
 
 

2529 
 

2522 

3 อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา   ชิดทอง 
3-5007-00598-27-8 

อาจารย ์ ปร.ด. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.ม. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 
 

2543 
 

2540 

4 อาจารย์ ดร.อรณุรัตน ์ 
สัณฐติิกวินสกุล 
3-1901-00214-88-0 

อาจารย ์ ปร.ด. (เคมี)  
   (หลักสตูรโทควบเอก) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2548 
 

2540 

5 อาจารย์ ดร.กัญจนร์ัตน ์สุขรัตน ์
3-7403-00841-94-7 

อาจารย ์ วท.ด. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.ม. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554 
 

2547 
 

2543 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ  ทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงต้องมีการจัดการบริหารองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดความเชื่อมโยงกับ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะไปยังประเทศอ่ืนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า 
ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยการเพ่ิมแรงงานระดับกลางให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ิมสัดส่วน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา สามารถก้าวทันเทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมี
ความยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขันอยู่ในระดับที่สูงขึ้น และสามารถคงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ พร้อมทั้ง
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองต่อชุมชนและสังคมด้วย องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ
ในการบรรลุจุดหมายดังกล่าว คือ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ค าตอบที่มีทางเลือก
หลากหลายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สารเคมีของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึ้น  

แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารจัดการ ขาดแรงงานระดับกลางที่สามารถแก้ปัญหาด้านการใช้
สารเคมีอย่างมีคุณภาพ รวมถึงก าลังคนที่จะท าการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่มีในประเทศให้เกิดมูลค่า 
เพ่ิมข้ึน 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเคมีตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถทางด้านเคมี ที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติการ สามารถน าองค์ความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่า รวมถึงสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในสภาพที่ไม่เป็นมลพิษ  บุคลากรที่ผลิตต้องมีประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้  
กระตุ้นให้ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ประกอบกับปัจจุบันทางสาขาวิชาเคมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านคณาจารย์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในขอบเขตดังกล่าวที่
สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาเคมีจึง
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นการสร้าง
พ้ืนฐานในการเรียนที่น าไปสู่การประกอบวิชาชีพ สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และน าไปสู่
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่มีในชุมชนให้เกิดการสร้าง
คุณค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในงานภาคอุตสาหกรรมได้จริงในเชิงปฏิบัติ 
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12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมขีดความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน อีกทั้งมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา ควบคุมคุณภาพด้านสารเคมีอย่างมาก อีกทั้งยุทธศาสตร์
ของจังหวัดนครปฐมที่มีเป้าประสงค์ในการเพ่ิมจ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรมที่ได้ระดับมาตรฐานสากล ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทางสาขาวิชาเคมี จึงเล็งเห็น
ถึงความส าคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพ่ือให้สอดรับ
กับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
 13.2.1  รายวิชาเคมี 1 (4021111) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 13.2.2 รายวิชาเคมี 1 (4021111) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้รหัส 4021101 
 13.2.3  รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 (4021112) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 13.2.4  รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 (4021112) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โดยใช้รหัส 4021102 
 13.2.5 รายวิชาเคมี 2 (4021113) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี  
 13.2.6 รายวิชาเคมี 2 (4021113) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้รหัส 4021102 
 13.2.7 รายวิชาปฏิบัติการเคมี 2 (4021114) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี  
 13.2.8 รายวิชาปฏิบัติการเคมี 2 (4021114) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้รหัส 4021104 
 13.2.9 รายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 (4022211) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี  
 13.2.10 รายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 (4022211) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้รหัส 4022201 
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 13.2.11 รายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 (4022212) เปิดสอนให้กับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

 13.2.12 รายวิชาเคมีอนินทรีย์ 2 (4022213) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี โดยใช้รหัส 4023204 

 13.2.13 รายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 (4022311) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 13.2.14 รายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 (4022311) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้รหัส 4022301 

 13.2.15 รายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (4022312) เปิดสอนให้กับนักศึกษา        
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 13.2.16  รายวิชาเคมีอินทรีย์ 2 (4022313) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

 13.2.17 รายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 (4022611) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

 13.2.18 รายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (4022612) เปิดสอนให้กับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 13.2.19 รายวิชาเคมีออร์แกโนเมทาลิก (4023206) เปิดสอนให้กับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยใช้รหัส 4023204 

 13.2.20  รายวิชาเคมีอินทรีย์ 3 (4023306) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

 13.2.21  รายวิชาเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (4023307) เปิดสอนให้กับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 13.2.22  รายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (4023308) เปิดสอนให้กับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 13.2.23  รายวิชาเคมีพืชสมุนไพรท้องถิ ่น (4023309) เปิดสอนให้กับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยใช้รหัส 4023001 

 13.2.24 รายวิชาชีวเคมี (4023511) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 13.2.25  รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี (4023512) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

 13.2.26 รายวิชาเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 (4023605) เปิดสอนให้กับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยใช้ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 

 13.2.27 รายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 (4023606) เปิดสอนให้กับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยใช้ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 
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 13.2.28 รายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อม (4023701)  เปิดสอนให้กับนักศึกษา  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยใช้รหัส 4023709 

 13.2.29 รายวิชาเคมีอุตสาหกรรม (4023703) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

 13.2.30 รายวิชาเคมีพอลิเมอร์เบื ้องต้น (4023708) เปิดสอนให้กับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 13.2.31 รายวิชาปิโตรเคมี (4023713) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

 13.2.32 รายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเคมี (4023720) เปิดสอนให้กับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 13.2.33 รายวิชาวัสดุศาสตร์ (4023722) เปิดสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

 13.2.34  รายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (4023723) เปิดสอนให้กับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยใช้รหัส 4023002 

 

13.3   การบริหารจัดการ 
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานในบางรายวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน เพ่ือท าหน้าที่

ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัด 
การเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตร ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัด           
การเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับด้านเคมี ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน การก าหนด
โครงสร้างหลักสูตรจึงค านึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการบูรณาการความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเคมีเข้าด้วยกันให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับชุมชนและท้องถิ่น 
นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งส่งเสริมให้ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมได้ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเคม ี 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี และสามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ

ด้านเคม ี
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์

งานวิจัยทางเคม ี
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตร

ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด 

1. 
 

2. 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. 
2. 

เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

1. 
 

2. 
3. 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ท้องถิ่น 
ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หรือ
นายจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

1. 
 

2. 
 
 

รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน 
รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ 
บัณฑิตหรือนายจ้าง 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 

3. 

อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ ต้องเข้า
อบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ 
และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะตอ้งสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ท างานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 
ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ  และงานวิจัยไปใช้จริง เพื่อท า
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 
ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ 
บริการวิชาการ จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 

-  
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ข) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสามารถกระท าได้ตามความจ าเป็นของผู้เรียน และตาม

แผนการเรียนในหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคและระบบหน่วยกิต 
 1.3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 1.3.2  รายวิชาปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 1.3.3  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 1.3.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน 
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์           

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
2.2.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก าหนด 
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษาขาดความรู้พ้ืนฐานและทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นในบางรายวิชาของหลักสูตร 
2.3.2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  ควรมีการปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติมและเสริมทักษะปฏิบัติการให้กับนักศึกษา ทั้งนี้    

ให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก  
2.4.2 หาแหล่งทุน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
พ.ศ. 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 
2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปีท่ี  1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี  2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี  3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี  4 - - - 40 40 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 40 

รวม 40 80 120 160 160 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เท่ากับ 22,800.00 บาท/คน/ปี  ดังนั้น สาขาวิชาเคมี   
ขอเสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจ านวนนักศึกษาแรกเข้าปีละ 40 คน ดังนี้ 
 

 รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าบ ารุงการศึกษา (บาท) 912,000 1,824,000 2,736,000 3,648,000 3,648,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท) 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวมรายรับ 1,032,000 2,064,000 3,096,000 4,128,000 4,128,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      
    1.1  งบบุคลากร (บาท) 1,508,160 1,549,373 1,591,822 1,635,545 1,680,579 
    1.2  งบด าเนินงาน (บาท) 200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 
    1.3  ทุนการศึกษา (บาท) - - - - - 

1.4 รายจ่ายระดับ   
มหาวิทยาลยั (บาท) 

- - - - - 

รวม (ก) 1,708,000 1,949,373 2,191,822 2,435,545 2,480,579 
     ค่าครุภณัฑ์ (บาท) 250,000 467,294 1,150,178 1,897,789 2,852,754 

    งบท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง (บาท) - - 658,000 1,000,000 - 
รวม (ข) 250,000 467,294 1,808,178 2,897,789 2,852,754 
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รวม (ก) + (ข) 1,958,160 2,416,667 4,000,000 5,333,334 5,333,333 
จ านวนนักศึกษา (คน) 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 48,954 30,208 33,333 33,333 33,333 
เฉพาะงบด าเนินการ (บาท)      
รวมงบลงทุน (บาท)      

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ง) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค) 
 

3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ใช้ เวลา

ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

หน่วยกิต   (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ                                                             9 
  (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ                     6 หน่วยกิต 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 
  (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ                        6 
  ข้อก าหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดๆ อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
  (1)  วิชาแกน  จ านวนไม่น้อยกว่า                                  32 หน่วยกิต 
  (2)  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า                54 หน่วยกิต 
   -  บังคับเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า                                      48 หน่วยกิต 
   -  เลือกเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า                                          6 หน่วยกิต 
  (3)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า       7  หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
                                                                    รวม 129 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
      รายวิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
 1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  English for Communication  
 1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  3(3-0-6)  
  English at Work  
      รายวิชาเลือก   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Chinese for Communication  
 1500137 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
  Chinese Conversation at Work  
 1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 1  
 1500139  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   
  Japanese for Communication 2  
 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Basic Tagalog  
 1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6) 
  Conversation in Tagalog  
 1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Basic Malay  
 1500143 สนทนาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) 
  Conversation in Malay  
 1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Basic Lao  
 1500145 สนทนาภาษาลาว 3(3-0-6) 
  Conversation in Lao  
 1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Basic Burmese  
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500147 สนทนาภาษาพม่า 3(3-0-6) 
  Conversation in Burmese  
 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Basic Vietnamese  
 1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 
  Conversation in Vietnamese  
 

 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
      รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000112 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6)   
  Thai Government and Politics  
 2000113 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6)   
  ASEAN Studies  
 2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6)   
  Thai Society in Global Context  
      รายวิชาเลือก 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)   
  Human and Environment  
 2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6)   
  Laws in Daily Life  
 

 (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
      รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต  3(3-0-6)   
  Ethics and Life Skills  
 2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)   
  Volunteer Mindedness for Local Development  
      รายวิชาเลือก  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500116 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)   
  Aesthetic Appreciation  
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
  Psychology in Daily Life  
 2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)   
  Information for Study Skills  
 2500119 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6)   
  Dvaravati Studies  
 

 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
      รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000124 การคิดและการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making  
 4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
  Sport Science for Health  
 4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Information and Communication Technology  
      รายวิชาเลือก  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Science and Technology Development in the 

Changing World 
 

 4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 
  Well-being Promotion  
 4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
  Recreation for Health  
 4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 3(3-0-6) 
  Health Insurance System in Thailand  
 4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life  
ข้อก าหนดเฉพาะ  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   93 หน่วยกิต 
     มีรายละเอียดดังนี้   
 (1) วิชาแกน  จ านวนไม่น้อยกว่า    32 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 4014021 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
  Physics 1  
 4014022 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
  Physics Laboratory 1  
 4014023 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
  Physics 2  

 4014024 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
  Physics Laboratory 2  

 4021111 เคมี 1 3(3-0-6) 
  Chemistry 1  
 4021112 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
  Chemistry Laboratory 1  
 4021113 เคมี 2 3(3-0-6) 
  Chemistry 2  
 4021114 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 
  Chemistry Laboratory 2  
 4023803 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  English for Science 1  
 4023804 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
  English for Science 2  
 4031105 ชีววิทยา 3(3-0-6) 
  Biology  
 4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 
  Biology Laboratory  
 4091606 คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
  Mathematics for Science   
 4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 
  Statistics for Research  
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 (2) วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก  จ านวนไม่น้อยกว่า   54 หน่วยกิต 
      บังคับเรียน  จ านวนไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 4022211 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
  Inorganic Chemistry 1  
 4022212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-0) 
  Inorganic Chemistry Laboratory 1  
 4022213 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
  Inorganic Chemistry 2  
 4022311 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
  Organic Chemistry 1  
 4022312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory 1  
 4022313 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
  Organic Chemistry 2  
 4022611 เคมีวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry 1   
 4022612 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0) 
  Analytical Chemistry Laboratory 1    
 4022613 เคมีวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry 2  
 4023411 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
  Physical Chemistry 1  
 4023412 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
  Physical Chemistry Laboratory 1  
 4023413 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
  Physical Chemistry 2  
 4023511 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry   
 4023512 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
  Biochemistry Laboratory   
 4023605 เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1  3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry through Instrumentation 1  
 4023606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 1(0-3-0) 
  Analytical Chemistry through Instrumentation 

Laboratory 1 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental  Chemistry  
 4023702 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0) 
  Environmental  Chemistry  Laboratory  
 4023709 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์   3(3-0-6) 
  Spectroscopy of Organic  Chemistry  
 4023901 สัมมนาเคมี 1(0-2-1) 
  Seminar in Chemistry  
 4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี  2(2-0-4) 
  Research Methodology in Chemistry  
 4024902 โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2) 
  Research Project in Chemistry  
      เลือกเรียน  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 4022214 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  2  1(0-3-0) 
  Inorganic Chemistry Laboratory 2  
 4022314 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory 2  
 4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-0) 
  Analytical Chemistry Laboratory 2  
 4023309 เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Local Herbs Chemistry  
 4023414 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
  Physical Chemistry Laboratory 2  
 4023703 เคมีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Chemistry  
 4023704 เคมีอาหาร 3(3-0-6) 
  Food Chemistry  
 4023705 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-0) 
  Food Chemistry Laboratory  
 4023706 ยางและผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 

  Rubber and Products  
 4023707 ปฏิบัติการหน่วย 3(3-0-6) 
  Unit Operation  
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 รหัสวิชา                      ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 4023708 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Polymer Chemistry  
 4023713 ปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
  Petrochemistry  
 4023720 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเคมี 3(2-2-5) 
  Computer Application in Chemistry  
 4023721 หัวข้อที่เลือกสรรในสาขาเคมี 3(3-0-6) 
  Selected Topics in Chemistry  
 4023722 วัสดุศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Materials Science  
 4023723 เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Local Products Chemistry  
 4023724 มาตรฐานการจัดการทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Industrial Management Standards  
 4024609 เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry through Instrumentation 2  
 

 (3) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
     ให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวจ านวนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา                      ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 4023801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(45) 
  Preparation for Internship  
 4024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(540) 6(540) 
  Internship   
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รวม 129 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว  
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขตัวที่ 1 – 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา    
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

หมายเหตุ  
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

เลขตัวที่ 1 – 3 บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้ 
 150 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 200 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 250 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 400 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก 
 เลขตัวที่ 1 – 3 บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้ 
  400 หมายถึง หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
  401 หมายถึง หมู่วิชาฟิสิกส์ 
  402 หมายถึง หมู่วิชาเคมี 
  403 หมายถึง หมู่วิชาชีววิทยา 
  409 หมายถึง หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
  411 หมายถึง หมู่วิชาสถิติ 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 



  

21 
 

เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาสาขาวิชาเคมี ดังนี้ 
  1 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เป็นพ้ืนฐาน 
  2 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์ 
  3 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 
  4 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
  5 หมายถึง กลุ่มวิชาชีวเคมี 
  6 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 
  7 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ 
  8 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
  9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย 
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 3.1.4 แผนการศึกษา : สาขาวิชาเคมี 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป 
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป 
4014021 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) วิชาแกน 
4014022 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) วิชาแกน 
4021111 เคมี 1 3(3-0-6) วิชาแกน 
4021112 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) วิชาแกน 
4091606 คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์                                                             3(3-0-6) วิชาแกน 

 รวม 20  หน่วยกิต   
 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป  
4014023 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) วิชาแกน 
4014024 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) วิชาแกน 
4021113 เคมี 2 3(3-0-6) วิชาแกน 
4021114 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) วิชาแกน 
4031105 ชีววิทยา 3(3-0-6) วิชาแกน 
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) วิชาแกน 

 รวม 21  หน่วยกิต   
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(……….) การศึกษาท่ัวไป (เลือก) 
4022211 เคมีอนินทรีย์  1 3(3-0-6) วิชาเอก 
4022212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1 1(0-3-0) วิชาเอก 
4022311 เคมีอินทรีย์  1 3(3-0-6) วิชาเอก 
4022312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1 1(0-3-0) วิชาเอก 
4022611 เคมีวิเคราะห์  1 3(3-0-6) วิชาเอก 
4022612 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1 1(0-3-0) วิชาเอก 
 รวม 21  หน่วยกิต   

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4022213 เคมีอนินทรีย์  2 3(3-0-6) วิชาเอก 
4022313 เคมีอินทรีย์  2 3(3-0-6) วิชาเอก 
4022613 เคมีวิเคราะห์  2 3(3-0-6) วิชาเอก 
4023803 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) วิชาแกน 
402xxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(……….) วิชาเอก (เลือก) 
xxxxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(……….) วิชาเลือกเสรี 

 รวม 18  หน่วยกิต   
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) การศึกษาท่ัวไป 
4023411 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) วิชาเอก 
4023412 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) วิชาเอก 
4023605 เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 3(3-0-6) วิชาเอก 
4023606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 1(0-3-0) วิชาเอก 
4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) วิชาเอก 
4023702 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0) วิชาเอก 
4023804 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) วิชาแกน 
xxxxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(……….) วิชาเลือกเสรี 

 รวม 21  หน่วยกิต   
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4023413 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) วิชาเอก 
4023511 ชีวเคมี 3(3-0-6) วิชาเอก 
4023512 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) วิชาเอก 
4023901 สัมมนาเคมี    1(0-2-1) วิชาเอก 
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 2(2-0-4) วิชาเอก 
4023801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(45) วิชาชีพ 
402xxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(……….) วิชาเอก (เลือก) 
4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) วิชาแกน 
 รวม 17  หน่วยกิต   
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4023709 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) วิชาเอก 
4024902 โครงการวิจัยทางเคมี                                                                           2(0-4-2) วิชาเอก 

    
 รวม 5  หน่วยกิต   

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(540) วิชาชีพ 
 รวม 6  หน่วยกิต   

 
 
 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต   

 หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต     
 หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต  
 รวม    129  หน่วยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   (1) รายวิชากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  
 Skills in listening, speaking, reading and writing , Thai usage for 
communication in daily life   
 
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 English for Communication 
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การฟัง
เพ่ือจับใจความส าคัญและตอบค าถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความส าคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท  
 Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for 
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading 
for main ideas and details, writing sentences and paragraphs   
 
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  3(3-0-6)  
 English at Work  
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน การแนะน า
ตนเองและองค์กร การสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ การน าเสนองาน การอ่านเอกสาร การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and 
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, 
job application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 
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 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  
 Chinese for Communication 
 ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทายและการลา 
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม และการซื้อสินค้า 
 Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, 
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink 
ordering and shopping 
 
1500137 สนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน  3(3-0-6)  
 Chinese Conversation at Work 
 ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการท างาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ 
การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ และการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 Chinese listening and speaking at work, asking for information, 
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application 
form and resume writing 
 
1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)  
 Japanese for Communication 1 
 อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์และอักษรคันจิพ้ืนฐาน โครงสร้าง
ประโยคขั้นพ้ืนฐาน ค าทักทายในชีวิตประจ าวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
 Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji  
letters, basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication 
 
1500139  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)  
 Japanese for Communication 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1500138  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 
 Pre-requisite : 1500138  Japanese for Communication 1  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น การใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese 
in daily life communication 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Tagalog  
 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์  รูป
ประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  
 Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
 
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6) 
 Conversation in Tagalog  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น 
 Pre-requisite : 1500140 Basic Tagalog  
 ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งาน
อดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาตากาล็อก
ในสถานการณ์ต่างๆ วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different 
situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies 
 
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Malay  
 ภาษามาเลย์เบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยค
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  
 Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500143 สนทนาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) 
 Conversation in Malay 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1500142  ภาษามาเลย์เบื้องต้น 
 Pre-requisite : 1500142 Basic Malay 
 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป 
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษามาเลย์ใน
สถานการณ์ต่างๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different 
situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication strategies 
 
1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Lao 
 ภาษาลาวเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน 
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
 Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, 
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 
 
1500145 สนทนาภาษาลาว 3(3-0-6) 
 Conversation in Lao 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น  
 Pre-requisite : 1500144 Basic Lao  
 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื ่องทั่วไป 
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาลาวใน
สถานการณ์ต่างๆ วัฒนธรรมลาวและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations 
and contexts, Lao cultures and communication strategies 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Burmese  
 ภาษาพม่าเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน 
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
 Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories 
 
1500147 สนทนาภาษาพม่า  3(3-0-6) 
 Conversation in Burmese 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1500146  ภาษาพม่าเบื้องต้น  
 Pre-requisite : 1500146 Basic Burmese  
 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื ่องทั่วไป 
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   การใช้ภาษาพม่าใน
สถานการณ์ต่างๆ  วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different 
situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies 
 
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Vietnamese  
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิต 
ประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
 Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels 
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, 
color, cardinal numbers, clothes and accessories 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม  3(3-0-6) 
 Conversation in Vietnamese 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น  
 Pre-requisite : 1500148 Basic Vietnamese  
 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื ่องทั่วไป 
งานอดิเรกและกจิกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาเวียดนามใน
สถานการณ์ต่างๆ  วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different 
situations and contexts, Vietnamese cultures and communication strategies 

 
  (2) รายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)  
 Thai Government and Politics 
 ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การท าความเข้าใจ การวิเคราะห์ 
การแสดงทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ 
 Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing 
thoughts on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changing of 
Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, 
social, cultural dimensions and influence of globalization   
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  
 ASEAN Studies  
 การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานและบทบาทของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค์กรคู่เจรจา
อาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน 
 Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of 
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security 
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community 
(ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members, ASEAN 
historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship 
 
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6)  
 Thai Society in Global Context 
 วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก 
 Evolution of Thai politics, economy, society and culture, relation between 
Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, 
roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand 
and global community 
 

 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  
 Human and Environment  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์
เพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food 
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for 
resources and environmental management for sustainable locality development 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6)  
 Laws in Daily Life 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา การด าเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom 
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and 
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration 
of laws used in daily life 
 

 (3) รายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)
 Ethics and Life Skills 
 แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรม
เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
 Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, 
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the 
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness 
and public consciousness 
 
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)  
 Volunteer Mindedness for Local Development  
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพ่ือ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ชุมชน ท้องถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา 
การบ าเพ็ญประโยชน์ หรือเป็นอาสาสมัคร  
 Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of 
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of  
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes  
devoting to community 
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 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)  
 Aesthetic Appreciation 
 ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และ
การแสดง การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ  
 Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical 
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation 
 
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)
 Psychology in Daily Life 
 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อการด าเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์ 
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน 
มนุษยสัมพันธ์ และการท างานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 Importance of psychology for life, components and factors of human 
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of 
psychology for happiness in life 
 
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)  
 Information for Study Skills 
 ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ
การให้บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 Definitions and importance of information technology and information 
literacy, information resources and services, classification of information resources, 
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, 
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use  
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500119 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6)  
 Dvaravati Studies  
 ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย ตลอดจนความส าคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม 
 History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics 
and government,  art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different 
regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province 
 
     (4) รายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 Thinking and Decision Making 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้
เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจ าวัน 
 Principles and process of human thinking, development of cognitive 
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge 
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of 
the knowledge in daily life 
 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Sport Science for Health 
 ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์
ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่น
และผู้ดูกีฬาที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย  การปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บที่เกิดจากการออกก าลังกาย 
 Definitions and objectives of sport science, principles, categories and 
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players 
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising 
injuries 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 Information and Communication Technology 
  ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์
ด้านการประมวลผลค า ด้านตารางค านวณ ด้านการน าเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบ
ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 Definitions and components of the computer system and information 
and communication technology; use of information and communication technology 
for data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, 
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws, 
and computer ergonomics 
 

 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
 Science and Technology Development in the Changing World  
 ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 Effects of science and technology on global changes, development of 
community and country, energy and global warming, natural resources,  environment, 
disaster, agriculture and agricultural industry 
 

4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6)
 Well-being Promotion 
 ความส าคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย
ส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะ
ส่วนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 
 Importance of physical and emotional health, food, medicines and 
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality 
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, 
health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, 
health checkup and health insurance system in Thailand 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  

 Recreation for Health 
 ความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจ าวัน ผู้น านันทนาการ กิจกรรมนันทนาการส าหรับตนเองและครอบครัว  
 Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation 
activities in daily life, leaders of recreation activities, recreation activities for oneself, 
and family 
 
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 3(3-0-6)  
 Health Insurance System in Thailand 
 ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ
ต่างประเทศ  การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 Philosophy, concepts, principles and health insurance system, 
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund 
management and citizen rights under the National Health Insurance System 

 
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 Mathematics in Daily Life 
  คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า 
ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of 
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment 
systems, and actuarial science 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  (1) วิชาแกน 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4014021 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)   
 Physics 1 
 กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ และของไหล  
 Mechanics, vibration and wave, thermodynamics, and fluid 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4014022 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)   
 Physics Laboratory 1 
 ปฏิบัติการทดลองเครื่องมือวัดละเอียด การตกอย่างเสรี การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 
สมดุลของแรง การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคอย่างง่าย กฎของ
ฮุค และความจุความร้อนจ าเพาะ 
 Experiments in fine instruments, free fall motion, projectile motion, 
equilibrium of forces, simple pendulum motion, simple harmonic motion, Hook’s law, 
and specific heat capacity  
 
4014023 ฟิสิกส ์2 3(3-0-6)   
 Physics 2 
 สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง เสียง และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 Electrical field, magnetic field, light, sound, and modern physics  
 
4014024 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)   
 Physics Laboratory 2 
 ปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า กฎของโอห์ม การอัดและคายประจุ 
การสะท้อนและการหักเหของแสง การเลี้ยวเบนของแสง สมบัติของเลนส์ การใช้เครื่องมือวัดรังสีแบบ
ไกเกอร์-มูลเลอร์ และการดูดกลืนรังสี 
 Experiments in electrical measurement, Ohm’s law, charge and 
discharge, reflection and refraction of light, diffraction of light, lens, Geiger – Muller’s 
counter, and absorption 
 
4021111 เคมี 1 3(3-0-6)   
 Chemistry 1 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานสิชัน 
ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 

Atomic structure, periodic table of elements, chemical bonding, 
properties of representative and transition metal elements, stoichiometry, states of 
matter; gas, solid, liquid, and solution 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4021112 ปฏิบัติการเคมี 1   1(0-3-0)   
 Chemistry Laboratory 1 

ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและทางเคมีของสาร สมบัติของธาตุหมู่ IA และ IIA ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมีและ
ผลผลิตร้อยละ พันธะเคมีและปฏิกิริยาของสารไอออนิก ค่าคงตัวของแก๊ส และการเตรียมสารละลาย   

Experiments in fundamental apparatus, laboratory safety, physical and 
chemical change of matters, IA and IIA group elements properties, stoichiometry, 
chemical reaction and percent yield, chemical bonding, ionic reaction, gas constant, 
and preparation of solution 
 
4021113 เคมี 2 3(3-0-6)   
 Chemistry 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021111 เคมี 1 
Pre-requisite : 4021111 Chemistry 1 
สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด-เบส เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า 

เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์  และเคมีสิ่งแวดล้อม 
Chemical equilibrium, ionic equilibrium, acid and base, chemical 

thermodynamics, chemical kinetics, electrochemistry, organic chemistry, nuclear 
chemistry, and environmental chemistry 
   
4021114 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0)   
 Chemistry Laboratory 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021112 ปฏิบัติการเคมี 1 
Pre-requisite : 4021112 Chemistry Laboratory 1 
ปฏิบัติการที่เกี ่ยวข้องกับสมดุลเคมี กรด-เบส เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์ 

เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 
Experiments in chemical equilibrium, acid and base, thermodynamics, 

chemical kinetics, electrochemistry, organic chemistry, nuclear chemistry, and 
environmental chemistry 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4023803     ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
                  English for Science 1 
               ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางเคมี ชื่อสารเคมี 
และความปลอดภัยทางเคมี 
 Listening, speaking skills, reading and writing skills through chemical 
vocabulary, chemicals name and chemical safety 
 
4023804   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
                 English for Science 2 
              ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางเคมี การอ่านบทความทางวิชาการและงานวิจัย
ทางเคมี เพ่ือการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นส าคัญ การน าเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการเคมี 
 Academic English in chemistry, academic article and chemistry research 
for analyzing, discussing and presenting  
 
4031105 ชีววิทยา 3(3-0-6)   
               Biology 
 สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต 
เซลล์ การแบ่งเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยา
และพฤติกรรม 
 Properties of living things, biological organization, scientific methodology,  
biological molecules, cell, cell division, cellular respiration, photosynthesis, genetics, 
mechanism of evolution, biological variation, plant form and function, animal form 
and function, biodiversity, ecology, and behavior  
 
4031106  ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0)   
 Biological Laboratory 
 ปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การหายใจระดับ
เซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 
 Experiments in using of microscope, cell structure, cell division, cellular 
respiration, photosynthesis, genetics, plant form and function, animal form and function, 
biodiversity, and ecology  
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4091606 คณิตศาสตร์เพื่อวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)   
 Mathematics for Science  
 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
ปริพันธ์และการประยุกต์ อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร และอนุพันธ์ย่อย 
 Limits and continuity of functions, derivatives of functions of a single 
variable and applications, integrals and applications, infinite series, functions of several 
variables, limits and continuity of functions of several variables, and partial derivatives 
 
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)   
 Statistics for Research 
 แนวคิดและความส าคัญของการวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสร้างแบบสอบถาม การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน การทดสอบ
ไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 Concept and importance of  research and statistics for research, data 
collection, constructing questionnaire, data presentation, initial data checking, 
probability, probability distributions, hypothesis testing, chi-square test, correlation 
and regression analysis, variance analysis, and data analysis by software packages 
 
 (2) วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก 
  บังคับเรียน 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4022211 เคมีอนินทรีย์ 1   3(3-0-6)   
 Inorganic Chemistry 1 
 กลศาสตร์คลื่น สมบัติและแนวโน้มตามตารางธาตุ สารประกอบไอออนิก เคมีของ
สารละลาย ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก เรขาคณิตเชิงโมเลกุล สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม 
 Wave mechanics, periodic table properties and trends, ionic compounds, 
solution chemistry, inorganic solids, crystal structure, molecular geometry, symmetry, 
and group theory  
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4022212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-0)   
 Inorganic Chemistry Laboratory 1 
 ปฏิบัติการศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบ ความสามารถในการละลายของ
สารประกอบไอออนิก เรขาคณิตเชิงโมเลกุล แบบจ าลองโมเลกุล สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม 

Experiments in properties of elements and compounds, solubility of 
ionic compound, molecular geometry, molecular modeling and symmetry, and group 
theory 
 
4022213      เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
 Inorganic Chemistry 2 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : 4022211 เคมีอนินทรีย์ 1 
Pre-requisite : 4022211 Inorganic Chemistry 1 

 สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและเทอมสัญลักษณ์ เคมีโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีคริสตัล
ฟิลด์ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ สเปกตรัมของอิเล็กตรอน  ความเป็นแม่เหล็ก 
จลนพลศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาในเคมีโคออร์ดิเนชัน  
 Atomic energy states and term symbols, coordination chemistry,  
crystal field theory, molecular orbital theory, ligand field theory, electronic spectra, 
magnetism, reaction kinetics, and mechanisms in coordination chemistry 

 
4022311 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)   
 Organic Chemistry 1 

การจ าแนกสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียว สูตรโครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติ 
การเตรียม ปฏิกิริยาเคมีของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมี
อินทรีย์ ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน 
เอมีน และเอไมด์ 
 Classification of monofuntional, structural formula; group of organic 
compound;  nomenclature; properties; synthesis; reactions of  alkane, alkene, alkyne, 
stereochemistry, type and mechanism of organic reaction, hydrocarbon, alkyl halide, 
alcohol, carboxylic acid, ester, aldehyde, ketone, amine, and amide 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4022312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)   
 Organic Chemistry Laboratory 1 
 ปฏิบัติการท าสารให้บริสุทธิ์ การสกัด การกรอง การกลั่น การตกผลึก และโครมาโท-
กราฟี การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารอินทรีย์ สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรคาร์บอน 
แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิลิก แอลดีไฮด์ และคีโตน 
 Experiments in purification, extraction, filtration, distillation, recrystallization 
and chromatography, determination of melting point and boiling point of organic 
compounds, properties and reactions of hydrocarbon, alkyl halide, alcohol, carboxylic 
acid, aldehyde, and ketone 
  
4022313    เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)   
 Organic Chemistry 2 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022311 เคมีอินทรีย์ 1 
 Pre-requisite : 4022311 Organic Chemistry 1 
 สูตรโครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติ การเตรียม และปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน เฮทเทโรไซคลิก พอลิเมอร์ โปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต และแนวทางการสังเคราะห์
ย้อนกลับของสารอินทรีย์ 
 Structural formula; nomenclature; properties; synthesis; and reactions 
of aromatic hydrocarbon, heterocyclic, polymer, protein, lipid, carbohydrate, and 
retrosynthesis of organic compound 
 
4022611  เคมีวิเคราะห์ 1   3(3-0-6)   
 Analytical Chemistry 1 
 หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส 
การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน 
 Principle of quantitative and qualitative analysis, stoichiometric calculation, 
statistical data analysis, gravimetric analysis, volumetric analysis, acid-base titration, 
precipitation titration, redox titration, and complexometric titration 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4022612       ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0)   
 Analytical Chemistry Laboratory 1   
 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส 
การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน 
 Experiments in gravimetric analysis, volumetric analysis, acid-base titration, 
precipitation titration, redox titration, and complexometric titration 
 
4022613 เคมีวิเคราะห์ 2  3(3-0-6)  
  Analytical Chemistry 2 
 หลักการแยกสาร การสกัด หลักการโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีกระดาษ  
โครมาโทกราฟีเยื่อบาง แก๊สโครมาโทกราฟี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า วิธีโพเทนชิโอเมทรี วิธีคูลอมป์เมทรี 
วิธีคอนดักโทเมทรี และวิธีโวลแทมเมทรี 
 Principle of separation, extraction, principle of chromatography, paper 
chromatography, thin layer chromatography, gas chromatography, electroanalytical 
chemistry, potentiometry, coulombmetry, conductometry, and voltammetry 
 
4023411 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)   
 Physical Chemistry 1 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4091606  คณิตศาสตร์เพื่อวิทยาศาสตร์ 
Pre-requisite : 4091606 Mathematics for Science 
สมบัติและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ สารละลาย สมดุลของเฟส  กฎของ

เฟส สมดุลเคมี และเคมีไฟฟ้า  
Properties and kinetic theory of gases, thermodynamics, solution, phase 

equilibria, phase rule, chemical equilibria, and electrochemistry 
 
4023412 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)   
 Physical Chemistry Laboratory 1  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสมบัติและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์  
สารละลาย สมดุลของเฟส กฎของเฟส สมดุลเคมี และเคมีไฟฟ้า   
 Experiments in properties and kinetic theory of gases, thermodynamics, 
solution, phase equilibria, phase rule, chemical equilibria, and electrochemistry 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4023413      เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry 2 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023411 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
 Pre-requisite : 4023411 Physical Chemistry 1 
 จลนศาสตร์เคมี เคมีควอนตัม เคมีพ้ืนผิว การดูดซับ ตัวเร่งปฏิกิริยา โฟโตเคมี และ
เคมีคอลลอยด์ 
 Chemical kinetics, quantum chemistry, surface chemistry, adsorption, 
catalysts, photochemistry, and colloids chemistry 
                            
4023511 ชีวเคมี 3(3-0-6)   
 Biochemistry  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4022313 เคมีอินทรีย์ 2 
 Pre-requisite : 4022313 Organic Chemistry 2 
 โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและ
การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 
 Structure and function of biomolecules, enzymes and bio-energy, 
metabolism, and control of genetic expression 
  
4023512 ปฏิบัติการชีวเคมี    1(0-3-0)   
 Biochemistry Laboratory  
 ปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพและทางเคมี สารชีวโมเลกุล และกระบวนการ  
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  

Experiments in physical and chemical tests of biomolecules, and 
metabolism of carbohydrates 
 
4023605      เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1  3(3-0-6)   
 Analytical Chemistry through Instrumentation 1    
 หลักการทางสเปกโทรสโกปี การดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและ
โมเลกุล อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรี อะตอมมิกแอบซอร์ฟชันสเปกโทรโฟโตเมทรี 
อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรโฟโตเมทรี อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี แก๊สโครมาโทกราฟี และ 
ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี 
 Principle of spectroscopy, atomic and molecular absorption and emission, 
ultraviolet-visible spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, atomic 
emission spectrophotometry, infrared spectrophotometry, gas chromatography, and 
high performance liquid chromatography 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4023606     ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 1(0-3-0)   
 Analytical Chemistry through Instrumentation Laboratory 1 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับวิชาเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1  
 Experiments in instrumental analysis corresponding to analytical chemistry 
through instrumentation 1  
 
4023701 เคมีสิง่แวดล้อม 3(3-0-6)
 Environmental Chemistry 
  มลพิษทางน้ า ดินและอากาศ มลพิษจากเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และแนวทาง
ในการแก้ปัญหา 
 Water, soil and air pollution, pollution from agriculture, industries, and 
problem solution 
 
4023702 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)   
  Environmental Chemistry Laboratory  
 ปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรียวัตถุ การวัดความเป็นกรด-เบส การวัดปริมาณเกลือที่
ละลายได้ในดิน การวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี 
และทางเคมี การวิเคราะห์หาไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และการวิเคราะห์โลหะหนักจากแหล่งก าเนิด
มลพิษในท้องถิ่น 
 Experiments in analysis of organic matter, pH measurement, 
quantification of soluble salts in soil, analysis of dissolved oxygen in water, biochemical 
and chemical oxygen demand, analysis of nitrogen and phosphorus, and analysis of 
heavy metals from local sources of pollution 
 
4023709     สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์   3(3-0-6)   
                    Spectroscopy of Organic Chemistry  
           การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี ด้วยเทคนิคอินฟราเรด 
อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ทั้ง 1 และ 3 มิต ิและแมสสเปกโทรเมทร ี
 Structural identification of organic compound by using spectroscopic 
techniques; infrared, UV, visible, one and three dimensional nuclear magnetic resonance, 
and mass spectrometry 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4023901  สัมมนาเคมี 1(0-2-1)   
 Seminar in Chemistry 
 หัวข้องานวิจัยทางเคมีใหม่ๆ จากวารสารหรือต ารา น าเสนองานวิจัยและอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
 New chemical research topics from journals or textbooks, presentation, 
and discussion in the classroom 
 
4023902  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 2(2-0-4)   
 Research Methodology in Chemistry 
 กระบวนการวิจัย ความหมายของวิธีการ ปัญหาและสมมติฐาน เทคนิคและ  
การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์และการประมวลผล ประเด็นด้านจริยธรรมในการท าวิจัย และการเขียนรายงาน 

Research process, meaning of methodology, problems and hypotheses, 
research designs and techniques, literature review, methods of data collection, 
sampling techniques, processing and analysis of data, ethical issues in conducting 
research, and report writing 
 
4024902 โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)   
 Research Project in Chemistry 
 การศึกษางานวิจัย การค้นคว้า การทดลอง การรวบรวม การน าเสนอผลงาน และ
การเขียนรายงานผลการวิจัยจากโจทย์ปัญหาทางเคมีหรือโจทย์ท้องถิ่น 
 Research studying, searching, conducting experiments, gathering 
information, presenting, and writing research reports from chemical or local problems 
 
 เลือกเรียน 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4022214 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-0)   
 Inorganic Chemistry Laboratory 2 
 ปฏิบัติการสังเคราะห์สารโคออร์ดิเนชัน การวิเคราะห์สเปคตราเพ่ือพิสูจน์เอกลักษณ์
ของสารโคออร์ดิเนชัน เลขโคออรด์ิเนชัน และไอโซเมอริซึม 

Experiments in study coordination compound syntheses, spectral analysis 
for identification of coordination compound, coordination number, and isomerism 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4022314       ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0)   
 Organic Chemistry Laboratory 2 
       ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารอินทรีย์ การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันและจ าแนก
ประเภทของสารอินทรีย์ การวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
เยื่อบาง การตกผลึกและการหาจุดหลอมเหลว และการเตรียมสารอินทรีย์อย่างง่าย 
 Experiments in quantitative of organic compounds, analysis of functional 
group and classification of organic compound, elemental analysis, analysis with thin- 
layer chromatography (TLC), recrystallization and determination of melting point, and 
synthesis of simple organic compounds 
 
4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-0)   
 Analytical Chemistry Laboratory 2 
 ปฏิบัติการสกัดสาร โครมาโทกราฟีกระดาษ โครมาโทกราฟีเยื่อบาง แก๊สโครมาโท-
กราฟี โพเทนชิโอเมทรี คูลอมป์เมทรี คอนดักโทเมทรี และโวลแทมเมทรี 
 Experiments in extraction, paper chromatography, thin-layer chromatography, 
gas chromatography, potentiometry, coulombmetry, conductometry, and voltammetry 
 
4023309 เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น 3(2-2-5)  
 Local Herbs Chemistry 
 องคป์ระกอบทางเคมี วิธีการสกัด ตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น การแยกสารให้บริสุทธิ์ 
และตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวสังเคราะห์ 
 Active constituents, methods of extraction, preliminary phytochemical 
screening, purification and identification of traditional herbs and local wisdoms, and 
biosynthesis 
 
4023414 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)   
 Physical Chemistry Laboratory 2    
 ปฏิบัติการจลนศาสตร์เคมี เคมีควอนตัม เคมีพ้ืนผิว การดูดซับ ตัวเร่งปฏิกิริยา โฟโตเคมี 
และเคมีคอลลอยด์ 
 Experiments in chemical kinetics, quantum chemistry, surface chemistry, 
adsorption, catalysts, photochemistry, and colloids chemistry 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4023703 เคมีอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
 Industrial Chemistry 
 กระบวนการทางเคมีในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กระดาษ สบู่
และผงซักฟอก น้ าตาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปุ๋ย พลาสติก และซีเมนต์  
 Chemical process of industrial product; paper, soap and detergent, 
sugar, alcoholic beverage, fertilizer, plastic, and cement 
  
4023704 เคมีอาหาร 3(3-0-6)   
 Food Chemistry 
 องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ วิตามิน น้ า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 
และเกลือแร่ การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา 
รวมทั้งวัตถุเจือปนในอาหาร 
 Chemical food composition; vitamins, water, carbohydrate, protein, fat 
and minerals, chemical change and reaction during processing and storaging, and 
additives 
 
4023705 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-0)   
 Food Chemistry Laboratory 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร น้ าตาลรีดิวซ์ แอลกอฮอลล์ ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ ความเป็นกรด-เบส และสารเจือปนในอาหาร 
 Experiments in analysis of food composition, reducing sugar, alcohol, 
total soluble solid, pH, and food additives 
 
4023706 ยางและผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)  
 Rubber and Products 
 ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของยาง สารเคมียาง ปฏิกิริยาที่
เกี่ยวข้องและการผลิตยางจากอุตสาหกรรม 
 Natural rubber, synthetic rubbers, structure and properties of rubber, 
rubber chemicals, reactions and processing methods of rubbers in industries 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4023707 ปฏิบัติการหน่วย 3(3-0-6)  
 Unit Operation 
 หลักการของกระบวนการหน่วยในอุตสาหกรรม การวัดการไหล การผสม การกรอง 
การตกตะกอน  การลดขนาดของแข็ง  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  การผลิตไอน้ า การกลั่น การระเหย 
การอบแห้ง การดูดซึม การดูดซับ การอบแห้ง การสกัด และการแยก 
 Principle of unit operation in industry; flow measurement, mixing, 
screening, sedimentation, size reduction of solid, heat exchanger, stream production, 
distillation, evaporation, drying adsorption, absorption, extraction, and separation 
 
4023708 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)   

Introduction to Polymer Chemistry 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์  สมบัติทางกายภาพ 
สมบัติทางเคมี และการทดสอบคุณลักษณะของพอลิเมอร์ 
 Introduction to polymer, synthesis of polymers, chemical physical 
properties, and characterization of polymers 
 
4023713 ปิโตรเคมี 3(3-0-6)  
 Petrochemistry 
 แหล่งก าเนิดของปิโตรเลียม การกลั่นล าดับส่วน องค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเลียม 
เคมีภัณฑ์ของปิโตรเลียม และการผลิตเคมีภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ส าคัญ 
 Source of petroleum, fractional distillation, the chemical components 
of petroleum, petrochemical products, and important petrochemical processing 
 
4023720 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเคมี 3(2-2-5)  
 Computer Application in Chemistry 
 พ้ืนฐานและหลักการทางเคมีคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการค านวณทาง
เคมี การแก้ปัญหาทางเคมี และการวิเคราะห์ทางเคมี 
 Fundamental and principles of computational chemistry, software for 
chemistry calculation, solving chemistry problem, and chemical analysis 
 
4023721 หัวข้อที่เลือกสรรในสาขาเคมี 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Chemistry 
 หัวข้อในสาขาเคมีที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 
 Current interesting topics in chemistry 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4023722 วัสดุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Materials Science  
 โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึกและหน่วยเซลล์ ความไม่สมบูรณ์ในผลึกของแข็ง 
สมบัติเชิงกลของวัสดุ วัฏภาคและการแปลงวัฏภาค โลหะและโลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุผสม 
การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ 
 Atomic structure, crystalline structure and unit cell, imperfection in solid 
crystal, mechanical properties of materials, phase and phase change, metals and 
alloys, ceramics, polymers, composites, corrosion and degradation of materials, and 
materials properties 
 
4023723 เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3(2-2-5)  
 Local Products Chemistry 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และน าวัสดุใน
ท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 Cosmetic products from the One Tambon One Product (OTOP), and 
using local materials to create new products 
 
4023724 มาตรฐานการจัดการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Management Standards 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับมาตรฐานระบบคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบ
การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท หลักการเบื้องต้นและ
ข้อก าหนดของมาตรฐานระบบ การจัดท าระบบ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมิน
ความเสี่ยง ระบบจัดการเอกสาร การติดตามตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง การแก้ไขและ
ป้องกัน การตรวจ การประเมิน และการทบทวนโดยระดับบริหารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 Fundamental of Quality Management System (QMS), Environmental 
Management System (EMS), Occupational Health and Safety Management System 
(OH&SMS), Corporate Social Responsibility (CSR), basic principles, details of individual 
clause in these standards, environmental impacts identify, hazardous risk assessment, 
document control system,  monitoring of the concerned activities, non-conformities, 
corrective and prevention actions, performing of self-assessment to verify achievement 
and management review, and continual improvement 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4024609 เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
 Analytical Chemistry through Instrumentation 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023605  เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 
 Pre-requisite : 4023605 Analytical Chemistry through Instrumentation 1 
 วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูงที่เลือกสรร และข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของ
การวิเคราะห์แต่ละวิธี 
 Selected instrumental analysis method and analytical advantage and 
disadvantage of selected method 
 

 (3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4023801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1(45)  
 Preparation for Internship 
 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 Activities for preparation to professional experience, in field of job 
character and job opportunities, student development in appreciate knowledge, skill, 
attitude, and motivation for job 
 
4024802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(540)   
 Internship 
 ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่เป็นของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่
เหมาะสมในเรื่องเก่ียวกับงานด้านเคมี 
 Practical training in chemically approved private companies or government 
workplaces 
 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑก์ารส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และ
ภาระงานอาจารย์ผู้สอน 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุวมิล เรืองศร ี
3-1006-01912-34-2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (เคมี)  
   (หลักสตูรโทควบเอก) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 12 12 12 

2 อาจารย์ ดร.สมปอง 
ทองงามดี 
3-8009-00750-04-6 

อาจารย ์ Ph.D. (Chemistry)  
   New Mexico State University, 
   USA 
M.S. (Chemistry)  
   New Mexico State University,   
   USA 
วท.ม. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (เคมี)     
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 12 12 12 

3 อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  
ชิดทอง 
3-5007-00598-27-8 

อาจารย ์ ปร.ด. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.ม. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 12 12 12 

4 อาจารย์ ดร.อรณุรัตน์   
สัณฐติิกวินสกุล 
3-1901-00214-88-0 

อาจารย ์ ปร.ด. (เคมี)   
   (หลักสตูรโทควบเอก) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

12 12 12 12 12 

5 อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์  
สุขรัตน ์
3-7403-00841-94-7 

อาจารย ์ วท.ด. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.ม. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

12 12 12 12 12 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม 
3-7499-00036-41-5 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-เคมี) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กศ.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

12 12 12 12 12 

2 อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  
อินทร์อยู ่
3-6399-00155-67-9 

อาจารย ์ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)   
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
วท.ม. (การสอนเคมี)   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 12 12 12 

3 อาจารย์ ดร.สมปอง 
ทองงามดี 
3-8009-00750-04-6 

อาจารย ์ Ph.D. (Chemistry)  
   New Mexico State  University,   
   USA 
M.S. (Chemistry)  
   New Mexico State  University,   
   USA 
วท.ม. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 12 12 12 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุวมิล เรืองศร ี
3-1006-01912-34-2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (เคมี)  
   (หลักสตูรโทควบเอก) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 12 12 12 

5 อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  
ชิดทอง 
3-5007-00598-27-8 

อาจารย ์ ปร.ด. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.ม. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12 12 12 12 12 

6 อาจารย์ ดร.อรณุรัตน์   
สัณฐติิกวินสกุล 
3-1901-00214-88-0 

อาจารย ์ ปร.ด. (เคมี)  
   (หลักสตูรโทควบเอก) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.บ. (เคมี)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

12 12 12 12 12 



  

55 
 

3.2.2  อาจารย์ประจ า (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

7 อาจารย์ธันยนันท์  
ศรีพันธ์ลม 
3-4402-00164-62-8 

อาจารย ์ วท.ม. (การสอนเคมี)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ค.บ. (เคมี)  
   สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

12 12 12 12 12 

8 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ ์ 
จตุรพิรยี ์
3-9699-00275-51-5 

อาจารย ์ Dr.rer.nat  (Textile Chemistry  
   & Textile Physics) University  
   of Innsbruck, Austria 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.บ. (เทคโนโลยีวสัดุ)   
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12 12 12 12 12 

9 อาจารย์ ดร.เอกราชันย ์
ไชยชนะ 
3-7401-00034-03-7 

อาจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (เคมี) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12 12 12 12 12 

10 อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์   
สุขรัตน์ 
3-7403-00841-94-7 

อาจารย ์ วท.ด. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.ม. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (เคมี)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

12 12 12 12 12 

11 อาจารย์ ดร.ธนัญญา  
เสาวภาคย์ 
3-1022-00237-96-4 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   พอลิเมอร์) 
   มหาวิทยาลัยมหดิล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   พอลิเมอร์) 
   มหาวิทยาลัยมหดิล 
วท.บ. (เคมี) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12 12 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย ์
กายบริบูรณ ์
5-7007-90025-53-6 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

12 12 12 12 12 

13 อาจารย์ ดร.ทศพร  
พิพัฒน์ภานุกูล   
3-3199-0019-87-9 

อาจารย ์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 12 12 12 12 

14 อาจารย์ ดร.ญาณิกา   
วัชรเทวินทร์กุล 
4-7301-00001-58-7 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี) 
   มหาวิทยาลัยมหดิล 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี

12 12 12 12 12 

15 อาจารย์อนัญญา  ทองสิมา 
3-7402-0019-28-5 

อาจารย ์ วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

12 12 12 12 12 

16 อาจารย์วาสนา  เนียมแสวง 
3-7303-00740-55-5 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต)์ 
   สถาบันราชภัฏนครปฐม 

12 12 12 12 12 

17 อาจารย์ ดร.จารุชา  ยี่แสง 
3-9206-00832-63-1 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   สถาบันราชมงคลนครศรีธรรมราช 

12 12 12 12 12 

18 อาจารย์วันเพ็ญ  ค าเทศ 
3-7605-00473-15-1 

อาจารย ์ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

12 12 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

19 อาจารย์พฤกษ์ โปร่งส าโรง 
3-3002-00740-63-8 

อาจารย ์ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
   สถาบันราชภัฏนครปฐม 

12 12 12 12 12 

20 อาจารย์ ดร.กิติพันธ์  
บุญอินทร ์
3-3309-00182-6-38 

อาจารย ์ ปร.ด. (ฟิสิกส)์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าธนบุร ี
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

12 12 12 12 12 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สรุตันา เศรษฐชาญวิทย ์
3-7205-00055-57-1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Environmental Sciences) 
   University of Technology,    
   Sydney, Australia  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   
   ปทุมวัน 

12 12 12 12 12 

22 อาจารย์อกนิษฐ์  ศรีภูธร 
3-4116-00109-34-0 

อาจารย ์ วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)   
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

12 12 12 12 12 

23 อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์  
ทัศน์เจริญ 
3-3007-00079-64-7 

อาจารย ์ ปร.ด. (ฟิสิกส)์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 12 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว 
3-1200-00799-84-9 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ฟิสิกส)์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12 12 12 12 12 

25 อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  
บุญโญปกรณ ์
3-1006-01809-02-9 

อาจารย ์ ปร.ด. (ฟิสิกส)์  
   มหาวิทยาลัยมหดิล 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยมหดิล 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 12 12 12 12 

26 อาจารย์ ดร.พฤฒิพล  
ลิ้มกิจเจริญภรณ ์
3-1024-00590-74-9 

อาจารย ์ ปร.ด. (ฟิสิกส)์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี

12 12 12 12 12 

27 อาจารย์ ดร.กีรติ  เกิดสิริ 
3-7799-00049-1-77 

อาจารย ์ ปร.ด. (ฟิสิกส)์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12 12 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดร.ณัฐพล ศรสีิทธิโภคกุล 
3-1015-01789-8-84 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ฟิสิกส)์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
   พระจอมเกล้าธนบุร ี
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12 12 12 12 12 

29 อาจารย์ ดร.ยศกิต  
เรืองทวีป 
3-9598-00113-1-65 

อาจารย ์ ปร.ด. (ฟิสิกส)์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
   พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12 12 12 12 12 

 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (7 หน่วยกิต)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างาน 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4  

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อก าหนดในการท าโครงการวิจัยทางเคมี ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านเคมี หรือ
โจทย์ของท้องถิ่น เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือการวิจัย และเพ่ือเป็นการบริการสังคม มีการท าการวิจัย
โดยใช้ทักษะทางเคมีและรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงการวิจัยทางเคมีที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ใน

การท าโครงการวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงการวิจัย มีขอบเขตโครงการวิจัยที่สามารถ
ท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางเคมีแก้ไขปัญหาในการท าโครงการวิจัย ตลอดจนมี

ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางเคมี  
5.3  ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 2 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ/การด าเนินการ 
5.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า

และประเมินผล 
 5.5.2  นักศึกษาใช้ทักษะและความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหาโครงการวิจัย 

 5.5.3  นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการเพ่ือ
รับข้อเสนอแนะและประเมินผล 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
 5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลการสอบ โดยก าหนดเกณฑ์/
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

 5.6.2 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ
ซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการศึกษา 

 5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
 5.6.4 ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนส่งมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 

ท าโครงการปรับพื้นความรู้ทางเคมีให้กับนักศึกษาแรกเข้า 
ท าโครงการสอบวัดความรู้สาขาวิชาเคมีทุกชั้นปีในแต่ละระดับการศึกษา 
ท าโครงการสอบวัดความรู้สาขาวิชาเคมีก่อนจบ 
เชิญวิทยากรผู้ เชียวชาญเฉพาะสาขา จากมหาวิทยาลัยหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม มาให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจ 

2. มีทักษะเด่นใน
ปฏิบัติการ 

1. 
 

2. 
3. 

 
4. 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรม science shows 
มีการจัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือชั้นสูงให้นักศึกษา 
ส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของวิชาโครงการวิจัยทางเคมี 
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับวิชาทฤษฎี 

3. มีความสามารถใน 
การท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาท้องถิ่น 

1. 
2. 

 
3. 

 

มีการจัดรายวิชาที่สอดคล้องกับการบูรณาการความรู้สู่ท้องถิ่น 
มีการจัดโครงการ เช่น ค่ายอาสา เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่
ยังชุมชนและท้องถิ่น 
มีการส ารวจปัญหาของชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือน ากลับมาก าหนดเป็นโจทย์
วิจัย และน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นนั้น 

4. มีบุคลิกภาพดี 1. 
 
 

2. 

มีการสอดแทรกเรื่อง  การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

5. มีภาวะผู้น า และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงาน  เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน 
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง  เช่น  การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

6. มีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสาขาเคมี 
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2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  
   1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
 (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม  
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน 
เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

  2.1.2 ความรู้  
 1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน
ชีวิตในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล 
(3)  รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ  และ

นานาชาติ 
(4)  บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดย
การศึกษาดูงาน หรอืเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษาน าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
 (3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
 (4) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 (5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก

การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และ

สังคมโลก 
(2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
(3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
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(4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที ่ และ
ความรับผิดชอบ      

(5)  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม  

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1)  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างด ี
(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5)   มีภาวะผู้น า 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 

2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด าเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
(5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 



  

65 
 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

(2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อสอบ การท ารายงานกรณี และการวิเคราะห์ 
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก 
  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรก
เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับ
วิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 5 ข้อ
ตามท่ีระบุไว้ 

(1)   มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 (2)   มีระเบียบวินัย 
 (3)   มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (4)   เคารพสิทธิและความเห็นของผู้อื่น 

(5)   มีจิตสาธารณะ 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน/ปฏิบัติการของ
ผู้อ่ืน เป็นต้น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
 (3) ประเมินจากความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และการไม่ทุจริตในการสอบ 
 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
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 2.2.2 ด้านความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น  
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
 (1)   มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเคมีสาขาต่างๆ  
 (2)   มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ
และทฤษฎีในคณิตศาสตร์ 
 (3)   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเคม ี
 (4)  มีความร ู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาใน
ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
 (1)   การทดสอบย่อย 
 (2)   การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3)   ประเมินจากรายงานทีน่ักศึกษาจัดท า 
 (4)   ประเมินจากโครงการวิจัยที่น าเสนอ 
 (5)   ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 (6)   ประเมินจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 (7)   ประเมินจากภาวะการมีงานท า และการศึกษาต่อของนักศึกษา 
 2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเคมี  ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิด
หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนใน
ลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ  จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
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(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบหรือปฏิบัติการที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมี
ค าถามเก่ียวกับนิยามต่างๆ   
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)   การอภิปรายกลุ่ม 
(2)   ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 (3)   การท าโครงการวิจัย 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ  รายงานผลการปฏิบัติการและการสอบ
ปากเปล่า  
 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 
คนที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถ
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น า และสมาชิกที่ดี  
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

 คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
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 (1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างด ี
 (4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 (5)  มีภาวะผู้น า  
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผล 
การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2)   มีทักษะการใช้ภาพเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

(3)   มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

(4)   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 
 (1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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 (2)   การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การท ารายงาน การวิเคราะห์
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย และโครงการวิจัย 
 
3.   ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของหลักสูตรสู ่ รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
  แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) 
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  
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ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

  ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         
1500133  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

1500134  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                         

1500135  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน                         

1500136  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                         

1500137  สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน                         

1500138  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1                         

1500139  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2                         

1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น                         

1500141  สนทนาภาษาตากาล็อก                         

1500142  ภาษามาเลย์เบื้องต้น                         

1500143  สนทนาภาษามาเลย์                         

1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น                         

1500145  สนทนาภาษาลาว                         

1500146  ภาษาพม่าเบื้องต้น                         

1500147  สนทนาภาษาพม่า                         

1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                         

1500149  สนทนาภาษาเวียดนาม                         
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  ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           
2000112  การเมืองการปกครองไทย                         

2000113  อาเซียนศึกษา                         

2000114  สังคมไทยในบริบทโลก                         

2000115  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                         

2000116  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                           

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         
2500114  จริยธรรมและทักษะชีวิต                         

2000115  จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                         

2500116  สุนทรียภาพของชีวิต                         

2500117  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                         

2500118  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                         

2500119  ทวารวดีศึกษา                         

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                         
4000124  การคิดและการตัดสินใจ                         

4000125  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ                         

4000126  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                         

4000127  โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

                        

4000128  การสร้างเสริมสุขภาวะ                         



  

 

72 

  ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4000129  นันทนาการเพื่อสุขภาพ                         

4000130  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย                         

4000131  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                         
 (1) 

 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
 
 
(5) 
 

มี คุณธรรม จริยธรรมใน 
การด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ส า นึ ก ใ น 
ความเป็นไทย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 
เ ค า ร พ สิ ท ธิ แ ล ะ รั บ ฟั ง  
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 

(1) 
 
 
 
 
  
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 

มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ    
ความเข้ า ใจสาระ 
ส าคัญของหลักการ
แ ละ ท ฤ ษ ฎี ที่ เ ป็ น
พื้ น ฐ า น ชี วิ ต ใ น
เนื้อหาวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 
มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล 
รู้เท่าทันสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ทั้ ง ในระดับ
ท้องถิ่น ชาติ  และ
นานาชาติ 
บูรณาการความรู้ใน
วิ ช า ที่ ศึ ก ษ า กั บ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

(1) 
 
  
(2) 
(3) 
 
 
 
(4) 
 
 
 
(5) 
 

มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
สามารถสืบค้น วิเคราะห์ 
ป ร ะ ม ว ล แ ละ ป ร ะ เ มิ น
สารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ภาพอนาคตและแนวทาง
ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

(1) 
 
  
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
 
(5) 
 

มี จิ ต อ า ส า แ ล ะ ส า นึ ก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทย และ
สังคมโลก 
เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ต น เ อ ง  ผู ้อื ่น  ส ัง ค ม 
ศ ิล ป ว ัฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
ธรรมชาติ 
มีทักษะกระบวนการกลุ่ม
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ  
ว า ง ต ัว แ ล ะ แ ส ด ง     
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ  
มีทักษะในการสร้างเสริม
ความสามัคคีและจัดการ
ความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม 

(1) 
 
  
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
(5) 
 

สามารถประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการด า เนินชีวิ ตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภา ษ า ต่ า งป ร ะ เ ท ศ ใน   
ก า ร สื ่อ ส า ร อ ย ่า ง มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อ 
สื ่อ ส า ร แ ล ะ น า เ ส น อ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
สามารถใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ใ น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล      
การแปล ความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สามา รถ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
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ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านและวิชาชีพของหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

  ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

วิชาแกน                    

4014021  ฟิสิกส์ 1                    

4014022  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                    

4014023  ฟิสิกส์ 2                    

4014024  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                    

4021111  เคมี 1                    

4021112  ปฏิบัติการเคมี 1                    

4021113  เคมี 2                    

4021114  ปฏิบัติการเคมี 2                    

4023803  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1                    

4023804  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2                    

4031105  ชีววิทยา                    

4031106  ปฏิบัติการชีววิทยา                    

4091606  คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์                    

4113105  สถิติเพ่ือการวิจัย                    

วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก                    

4022211  เคมีอนินทรีย์ 1                    

4022212  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1                                       
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  ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

4022213  เคมีอนินทรีย์ 2                     

4022214  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2                                        

4022311  เคมีอินทรีย์ 1                    

4022312  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                    

4022313  เคมีอินทรีย์ 2                     

4022314  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2                                       

4022611  เคมีวิเคราะห์ 1                    

4022612  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                    

4022613  เคมีวิเคราะห์ 2                              

4022614  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2                                    

4023309  เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น                    

4023411  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                    

4023412  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1                    

4023413  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                    

4023414  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2                    

4023511  ชีวเคมี                    

4023512  ปฏิบัติการชีวเคมี                    

4023605  เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1                    

4023606  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1                                           
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  ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

4023701  เคมีสิ่งแวดล้อม                    

4023702  ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม                    

4023703  เคมีอุตสาหกรรม                     

4023704  เคมีอาหาร                    

4023705  ปฏิบัติการเคมีอาหาร                    

4023706  ยางและผลิตภัณฑ์                    

4023707  ปฏิบัติการหน่วย                    

4023708  เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น                    

4023709  สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์                    

4023713  ปิโตรเคมี                    

4023720  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเคมี                    

4023721  หัวข้อที่เลือกสรรในสาขาเคมี                    

4023722  วัสดุศาสตร์                    

4023723  เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น                    

4023724  มาตรฐานการจัดการทางอุตสาหกรรม                    

4023901  สัมมนาเคมี                                    

4023902  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี                    

4024609  เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2                    
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  ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                    

4023801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    

4024802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    

4024902  โครงการวิจัยทางเคมี                    

 (1) 
(2) 
(3) 
 
 

(4) 
(5) 
 

มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีระเบียบวินัย 
มี จิ ต ส า นึ กและตระหนั ก ใน    
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
เคารพสิทธิและความเห็นของผู้อื่น 
มีจิตสาธารณะ 
 

(1) 
 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 

(4) 
 

มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎี ของ เคมี สาขา
ต่างๆ  
มีความรู้ พื้ น ฐานทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์ที่จะน ามา
อธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในคณิตศาสตร์ 
ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม  
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิชาการ พัฒนาความรู้
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเคมี 
มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
ที่ จ ะน า ไป ใช้ ใ นชี วิ ต 
ประจ าวัน 
 

(1) 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 

สามารถคิดวิเคราะห์ 
อย่ า ง เป็ นระบบ  
และมี เหตุผลตาม
หลักการและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
น า ค ว า ม รู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์และ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ กั บ
สถานการณ์ต่างๆ 
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 
มีความใฝ่รู้ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความรู้จากแหล่ง 
ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ  ที่
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง   
และ เพื่ อ น า ไป สู่
ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 

มีภาวะผู้น า โดย
สามารถท างานร่วม 
กับผู้ อื่ นในฐานะ
ผู้น า และสมาชิก
ที่ด ี
มีความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
อง ค์กร  รวมทั้ ง
พัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน 
สามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์
และ วัฒน ธ รรม
องค์กร 

 
 
 
 

(1) 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 

(4) 
 

สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
เ พื่ อ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ประมวลผล การแก้ปัญหา
และน า เสนอข้ อมู ล ได้
อย่างเหมาะสม 
มีทักษะการใช้ภาพเพื่อ 
สื่ อ ส า ร ค ว า ม รู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร ว ม ทั้ ง  ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
รูปแบบการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม 
มีทักษะและความรู้ภาษา 
อั ง กฤษหรื อภาษาต่ า ง 
ประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
สามารถ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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หมวดที่ 5   
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข) 
 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดับ
หลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจั ย 
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยไดด้ าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 
 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
 2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

 2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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 2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ (ข) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (ค) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครใน
องค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถว้น ดังนี้ 

 3.1.1  มีความประพฤติดี 
 3.1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.1.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล 
 3.1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.1.6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.1.7 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา
ต่อส่วนทะเบียนและประเมินผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6   
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเคมี  หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และเพ่ือความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
  2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.   การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วยประธานหลักสูตร หรือ
ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า 
ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจัดให้มีการท าแผนการสอน 
การประเมินผลและวัดผลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านความเห็นจากกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒน า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้

ทันสมัยโดยอาจารย์
และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าใน
การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางด้านเคมี 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด 
ความใฝ่รู้   มีแนวทาง  
การ เรี ยนที่ ส ร้ างทั้ ง
ความรู้ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลั กสู ต รอย่ า ง
สม่ าเสมอ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านเคมีระดับสากลหรือระดับชาติ (หากมี
การก าหนด) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยประเมินจาก
แบบสอบถามที่ได้จากนักศึกษา บณัฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต อาจารย์ในสาขาวิชา 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั ้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   และมีแนวทาง 
การเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษา
ได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และ/หรือผู้ช่วย
สอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทและ/หรือเป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปี มีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการ และ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ด้านเคมี หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงาน           
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี  และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี (หลักสูตร + 1 ปี) 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านเคมี มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 

2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3. จ านวนและรายช่ือคณาจารย์ 
ประจ า  ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ  ประสบการณ์  และ  
การพัฒนาอบรมของอาจารย์ 

4. จ านวนบุคลากรผู้ สนับสนุน 
การเรียนรู้  และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 

5. ผลก า ร ปร ะ เ ม ิน ก า ร เ ร ีย น   
การสอนอาจารย์ผู ้สอน  และ
การสนับสนุนการเรียนรู ้ของ
ผู ้สน ับสน ุนการ เ ร ียนรู ้โ ดย
นักศึกษา 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก 2 ป ี

7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ

เรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ การศึกษา 
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต ผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกๆ  2 ปี 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา  และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ  รวมถึงฐานข้อมูล
ที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับสาขาวิชาก็มีหนังสือ  ต าราเฉพาะทาง  นอกจากนี้ คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือและ
ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า   และใช้ประกอบการเรียนการสอน       
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อ
หนังสือด้วย 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่
ด้านการปฏิบัติการเคมี ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการท าปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา และ
ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ 
และช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพื่อ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มี
ความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อม
ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการหนังสือ 
ต ารา และโครงการวิจัยทางเคมี 

1. รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน เครื่องมือ
อุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ช่ัวโมงการใช้
งานห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 

2. จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มี
การฝึกปฏิบัติ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต าราที่มีให้บริการ 
และสถิติการใช้งานหนังสือ ต ารา 

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการปฏิบัติการ 
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3.   การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทในสาขาเคมี หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน     
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญ

พิเศษหรือกรณีขาดแคลนอาจารย์ 
3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

สภาวิชาการ โดยต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 
3.3.3 สาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรง

ความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
 

4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  และมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
   บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์ สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
5.   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  สาขาวิชามีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา และให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้   และมหาวิทยาลัยก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษา  (Home Room) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง
ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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6.   ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการส ารวจความต้องการ
แรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง
การศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อน ามาใช้ใน
การวางแผนการรับนักศึกษา 
 

7.   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80     

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2       
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน ในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที ่2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  
การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนา  
การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลที่
กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้อง
ออกปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์
จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มี
ความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา 
 

3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุโดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 

ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินการครบ 10 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ  3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูลจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร ทั้งในภาพรวม และใน
แต่ละรายวิชา ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย  
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะ
กระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

89 
 

 
 



  

90 
 

 



  

91 
 

 



  

92 
 

 
 



  

93 
 

 
 



  

94 
 

 
 



  

95 
 

 
 
 



  

96 
 

 
 
 



  

97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(มคอ. 1) พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที ่1119/2558  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วท.บ. (เคมี) 
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ภาคผนวก ช 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล  เรืองศรี 

 
ชื่อ-นามสกุล  นางสุวิมล  เรืองศรี 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 
      (หลักสูตรโทควบเอก) 
      สาขาวิชาเคมี 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ปี พ.ศ. 2545 
     ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ปี พ.ศ. 2539 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย 
 - งานแต่งเรียบเรียง 
 (1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 
 (2) ต าราวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
 (3) ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
 (4) ต าราวิชาวัสดุศาสตร์ 
 

 - งานวิจัย 
  (1) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติส าหรับผลิตผ้าลายแตงโมในเขตอ าเภอก าแพงแสน และ
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2547) 
  (2) ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อประชากรจุลินทรีย์และการวิเคราะห์สมดุล
ธาตุอาหารและสมดุลจุลินทรีย์ในดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกส้มโอ (2549) 
 (3) การศึกษาสาเหตุการร่วงของผลก่อนการเก็บเกี่ยว และการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุ
อาหารในรอบปีของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ าผึ้งในเขตลุ่มแม่น้ านครชัยศรี-แม่กลอง (2550) 
  (4) การพัฒนาสูตรและประสิทธิภาพของลูกประคบสมุนไพรและขี้ผึ้งคลายเส้น (2551) 
  (5) การพัฒนาขั้วไฟฟ้าตรวจวัดโลหะหนักปริมาณน้อยจากวัสดุธรรมชาติ (2553)  
  (6) การปรับปรุงคุณภาพเพทายธรรมชาติโดยกระบวนการให้ความร้อน (2555) 
   (7) แผนงานวิจัยเรื่อง “การสร้างความเป็นเลิศทางงานวิจัยด้านแก้วและวัสดุศาสตร์” 
โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาแก้วแบเรียมบอโรซิลิเกตจากขี้เถ้าแกลบในประเทศไทย (2556) 
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 - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Ruengsri, S., Sripanlom, T., and Thongngamdee, S. Effect of carbonizing conditions 

on electrical resistivity of white popinac, bamboo, coconut shell and 
eucalyptus charcoal, Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON 2010), January 21-23, 2010, Ubon Ratchathani, Thailand. 

Baocharoen, W., Chidthong, R., Sripanlom, T. and Ruengsri, S., Effect Of Chemical 
Changes on Fruit Dropping in Preharvest Guava, Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 2010), January 21-23, 2010, 
Ubon Ratchathani, Thailand. 

Mungchamnankit A., Ruengsri S., Kaewkhao J. and Limsuwan P., The Optimized 
temperature of Heat Treatment Zircon in Argon Atmosphere, Pure and 
Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), January 11-13, 
2012, Chiang Mai, Thailand. 

Mungchamnankit A., Ruengsri S., Angnanon A., Srisittipokakun N., Kaewkhao J.,  The 
Effect of Heat Treatment and CO2 Atmosphere on Color Changing in 
Zircon, 4th  International Science, Social Science, Engineering and Energy 
Conference (ISEEC 2012), December 11-14, 2012, Golden Beach Cha-Am 
Hotel, Petchburi, Thailand. 

Ruengsri S., Kaewkhao J. and Srisittipokakun N., Fabrication and Properties of Soda-
lime borate glass doped with Fe2O3, 2

nd International Conference on 
Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2015), May 28-30, 2015, 
Garden Cliff Resort and Spa, Pattaya, Thailand. 

 

 - วารสารระดับนานาชาติ 
Ruengsri S., Kaewkhao J. and Limsuwan P., Optical Characterization of Soda Lime 

Borosilicate Glass Doped with TiO2, Procedia engineering, 2012, 32, 772-779. 
Kaewkhao J., Ruengsri S., Ruangtaweep Y. and Limsuwan P., Preparation and 

Properties of Glass Produced from Palm Ash, Advance mat. Res., 2012, 
506, 567-570. 

W. Rachniyom, Y. Ruangtaweep, J. Kaewkhao, S. Ruengsri, and K. Phachana, Effects 
of Na2O on Borosilicate Glasses Prepared from Coal Fired Ash, Advance 
mat. Res., 2014, 979, 217-274. 

Ruengsri S., Radiation Shielding Properties Comparison of Pb-Based Silicate, 
Borate, and Phosphate Glass Matrices, Science and Technology of Nuclear 
Installations, 2014, Article ID 218041. 

http://www.scientific.net/author/Pichet_Limsuwan
http://www.scientific.net/author/Jakrapong_Kaewkhao
http://www.scientific.net/author/Suwimon__Ruengsri
http://www.scientific.net/author/Y_Ruangtaweep
http://www.scientific.net/author/Pichet_Limsuwan
http://www.scientific.net/author/Suwimon__Ruengsri
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S. Ruengsri, S. Insiripong, N. Sangwaranatee, J. Kaewkhao, Development of barium 
borosilicate glasses for radiation shielding materials using rice husk ash 
as a silica source, Progress in Nuclear Energy, 2015, 83, 99-104. 

 

 - ประสบการณ์การสอน 
 สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ พ.ศ.  2545 ถึงปัจจุบัน ในรายวิชา  
 (1) เคมี 2  
 (2) เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  
 (3) ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1  
 (4) เคมีเชิงฟิสิกส์ 2  
 (5) ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2  
 (6) เคมีพอลิเมอร์  
 (7) วัสดุศาสตร์  
 (8) สัมมนาเคมี  
 (9) โครงการวิจัยทางเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

149 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ ดร. สมปอง  ทองงามดี 

 
ชื่อ-นามสกุล  นายสมปอง  ทองงามดี 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
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      New Mexico State University, USA  
      ปี พ.ศ. 2549 
    ปริญญาโท Master of Science (M.S.) 
      Chemistry 
      New Mexico State University, USA 
      ปี พ.ศ. 2546 
    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ปี พ.ศ. 2529 
     ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ปี พ.ศ. 2522 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย 
 - งานวิจัยท่ีตีพิมพ ์
Wang, J.; Thongngamdee, S.; Deo, R.P.; Ogorevc, B. “Effect of Surface-Active 

Compounds on the Stripping Voltammetric Response of Bismuth Film 
Electrodes” Electroanalysis 2000, 13, 1153.  

Flechsig, G.U.; Korbout, O.; Hocevar, S.B.; Thongngamdee, S., Ogorevc, B.; Grundler, 
P.; Wang, J. “Electrically Heated Bismuth-Film Electrode for Voltammetric 
Stripping Measurements of Trace Metals” Electroanalysis 2002, 14, 192.  

Freire, R.S.; Thongngamdee, S.; Duran, N.; Wang, J.; Kubota, L.T. “Mixed Enzyme 
(laccase/tyrosinase)-Based Remote Electrochemical Biosensor for Monitoring 
Phenolic Compounds” Analyst 2002, 127, 258. 

Wang, J.; Thongngamdee, S. “On-line Electrochemical Monitoring of (TNT) 2,4,6-
trinitrotoluene in Natural Waters” Analytica Chimica Acta 2003, 485, 139. 
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Wang, J.; Thongngamdee, S.; Kumar, A. “Highly Stable Voltammetric Detection of 
Nitroaromatic Explosives in the Presence of Organic Surfactants at a 
Polyphenol-Coated Carbon Electrode” Electroanalysis 2004, 16, 1232.  

Thongngamdee, S.; Wang, J.; Olsen, K.; Fries, D.; V. Djapic, V. “Real-Time 
Electrochemical Monitoring of Nitroaromatic Explosives in Marine 
Environments” Marine Technology Society Conference Proceedings, 
Boston, Massachusetts, 2004, 188. 

Lin, L.; Thongngamdee, S.; Wang, J.; Lin, Y.; Sadik, O.; Ly, S.Y. “Adsorptive Stripping 
Voltammetric Measurements of Trace Uranium at the Bismuth Film 
Electrode” Analytica Chimica Acta 2005, 535, 9. 

Lin, L.; Lawrence, N.S.; Thongngamdee, S.; Wang, J.; Lin, Y. “Catalytic Adsorptive 
Stripping Determination of Trace Chromium(VI) at the Bismuth Film 
Electrode” Talanta 2005, 65, 144. 

Wang, J.; Siangproh, W.; Thongngamdee, S.; Chailapakul, O. “Continuous Monitoring 
with Microfabricated Capillary Electrophoresis Chip Devices” Analyst 2005, 
130, 1390. 

Wang, J.; Thongngamdee, S.; Lu, D. “Adsorptive Stripping Voltammetric 
Measurements of Trace Molybdenum at the Bismuth Film Electrode” 
Electroanalysis 2006, 18, 59. 

Wang, J.; Lu, D.; Thongngamdee, S.; “Catalytic Adsorptive Stripping Voltammetric 
Measurements of Trace Vanadium at the Bismuth Film Electrode” Talanta 
2006, 69, 914.  

Wang, J.; Thongngamdee, S.; Lu, D. “Adsorptive Stripping Voltammetric 
Measurements of Trace Beryllium at the Mercury Film Electrode” Analytica 
Chimica Acta 2006, 564, 248. 

Wang, J.; Thongngamdee, S.; Lu, D. “Sensitive Voltammetric Sensing of the 2,3-
dimethyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) Explosive Taggant” Electroanalysis  
2006, 18, 971. 

Thongngamdee, S. “Bismuth Film Electrode for Adsorptive Stripping Voltammetric 
Measurements of Ultratrace Beryllium” Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON) Proceedings 2009, 58.  

Ruengsri, S.; Sripanlom, T.; Thongngamdee, S. “Effect of carbonizing conditions on 
electrical resistivity of white popinac, bamboo, coconut shell and 
eucalyptus charcoal” Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON) Proceedings 2010, 467. 
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Thongngamdee, S.; Ruengsri, S.; Sripanlom, T. “Bismuth-modified Electrodes from 
Eucalyptus Charcoal Powders for Anodic Stripping Voltammetric 
Determination of Lead and Cadmium” The 2nd NPRU National Conference 
Proceedings 2010, accepted.  

Thongngamdee, S.; Ruengsri, S.; Sripanlom, T. “Bismuth-modified Electrodes from 
Eucalyptus Charcoal Powders for Anodic Stripping Voltammetric 
Determination of Lead and Cadmium” NPRU Journal of Science and 
Technology 2010, 3(1), 1.  

Saowongchan, K.; Sripanlom, T.; Ruengsri, S.; Thongngamdee, S. “Frabrication of 
Graphite Electrodes from Eucalyptus for Trace Analysis of Lead” NPRU 
Journal of Science and Technology 2010, 3(1), 13. 

Pohyen, K.; Sripanlom, T.; Thongngamdee, S.; Ruengsri, S. “Comparison between the 
Efficiency of Glassy Carbon and Bamboo Charcoal Electrodes” NPRU 
Journal of Science and Technology 2010, 3(1), 22. 

Thongngamdee, S. “Modified Pencil Lead Electrode for Adsorptive Stripping 
Voltammetric Detection of Trace Levels of 2,4,6-trinitrotoluene” Pure and 
Applied Chemistry International Conference (PACCON) Proceedings, 
2015, 105. 

 

 -  งานวิจัยท่ีเสนอผลงานปากเปล่า 
 (1)  Mar. 2001, “Portable Electrochemical Systems” SensoChip group 
presentation, New Mexico State University, New Mexico, USA 
 (2)  Apr. 2002, “Determination of Explosives Using In Situ Electrochemical 
Sensors” SensoChip group presentation, New Mexico State University, New Mexico, 
USA 
 (3) Mar. 2003, “Accumulation of Reduced Products of TNT over Carbon 
Electrode” SensoChip group presentation, New Mexico State University, New Mexico, 
USA 
 (4) Nov. 2003, “Detection of Explosives by Electronic Nose based on 
Flow Injection Array” SensoChip group presentation, New Mexico State University, 
New Mexico, USA 
 (5) Apr. 2004, “Bismuth Films for On-line Metal Detection” SensoChip 
group presentation, New Mexico State University, New Mexico, USA 
 (6) Sep. 2004, “Fiber Optic Chemical Sensors” Chemistry and Biochemistry 
Departmental presentation, New Mexico State University, New Mexico, USA 
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 (7) Apr. 2005, “Cantilever Sensors for Explosives” Center for Bioelectronics 
and Biosensors group presentation, The Biodesign Institute, Arizona State University, 
Arizona, USA 
 (8) Dec. 2005, “Novel Electrochemical Sensors for Environmental 
Monitoring” Chemistry and Biochemistry Departmental presentation, New Mexico 
State University, New Mexico, USA 
 (9) Jun. 2010, “Bismuth-modified Electrodes from Eucalyptus Charcoal 
Powders for Anodic Stripping Voltammetric Determination of Lead and Cadmium” 
The 2nd Nakhon Pathom Rajabhat University National Conference, Nakhon Pathom 
Rajabhat University, Nakhon Pathom, THAILAND 
 

 -  งานวิจัยท่ีเสนอโปสเตอร์ 
 (1) Mar. 2003, “Real-Life Electroanalysis of Nitroaromatic Explosives” 
PITTCON 2003, Orlando, Florida, USA  
 (2) Mar. 2004, “Hand-Held and Unmanned Underwater Vehicle (UUV) 
Sensors for Seawater Explosives Detection” PITTCON 2004, Chicago, Illinois, USA 
 (3) Oct. 2008, “Adsorptive Stripping Voltammetric Measurements of 
Trace Beryllium at Bismuth Film Electrode” The 1st Nakhon Pathom Rajabhat 
University Academic Conference, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon 
Pathom, THAILAND 
 (4) Jan. 2009, “Bismuth Film Electrode for Adsorptive Stripping 
Voltammetric Measurements of Ultratrace Beryllium” Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON) 2009, Naresuan University, Phitsanulok, THAILAND 
 (5) Oct. 2009, “Adsorptive Stripping Voltammetric Measurements on 
Bismuth Film Electrode for Determination of Ultratrace Beryllium” The Thailand 
Research Fund (TRF) Academic Conference, Cha Am, Phetchaburi, THAILAND 
 (6) Jan. 2010, “Effect of Carbonizing Conditions on Electrical Resistivity 
of White Popinac, Bamboo, Coconut Shell and Eucalyptus Charcoal” Pure and 
Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2010, Ubon Ratchathani 
University, Ubon Ratchathani, THAILAND     
 (7) Jan. 2010, “Simplex Optimization for Simultaneous Analysis of Cobalt 
and Nickel by Square Wave Voltammetry on Bismuth Film Electrode” Pure and 
Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2010, Ubon Ratchathani 
University, Ubon Ratchathani, THAILAND  
 
 



  

153 
 

 (8) Apr. 2010, “Electrochemical Flow System for Simultaneous Real-
Time Assay of Zinc Cadmium and Lead by Square Wave Anodic Stripping 
Voltammetry Using Bismuth Film Electrodes” 16th International Conference on 
Flow Injection Analysis (16th ICFIA) 2010, Pattaya, Chonburi, THAILAND 
 (9) Apr. 2010, “Bismuth Coated Carbon Fiber Microelectrodes for 
Square Wave Adsorptive Stripping Voltammetric Measurements of Trace 
Beryllium” 16th International Conference on Flow Injection Analysis (16th ICFIA) 2010, 
Pattaya, Chonburi, THAILAND  
 (10) Apr. 2010, “Development of a Flow-Voltammetric Stripping 
Measurement of Cobalt and Nickel Using Bismuth Film Electrode” 16th 
International Conference on Flow Injection Analysis (16th ICFIA) 2010, Pattaya, 
Chonburi, THAILAND 
 

 - ประสบการณ์การท างาน 
 (1) อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (บรรยายวิชา Electrochemical 
Sensors) 
 (2) อาจารย์บรรยาย วิชาเคมีสภาวะแวดล้อมขั้นสูง หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 (3) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) และระดับ
ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
 (4) ผู้รายงานการตรวจค้นเพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร ส านัก
สิทธิบัตรแห่งชาติ 
 (5) อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 

 - ประสบการณ์การสอน 
      สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน ในรายวิชา 
 (1) เคมีวิเคราะห์ 1  
 (2) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1    
 (3) เคมีวิเคราะห์ 2  
 (4) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2  
 (5) เคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1   
 (6) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1   
 (7) สัมมนาเคมี  
 (8) โครงการวิจัยทางเคมี  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ ดร. รุ่งทิวา  ชิดทอง 

 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรุ่งทิวา  ชิดทอง 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ปี พ.ศ. 2550 
    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ปี พ.ศ. 2543 
     ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ปี พ.ศ. 2540 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย 
 - งานวิจัย 
 (1) Theoretical Investigation on Structural and Electronic Properties of Fluorene-
Pyridine Copolymer 
 (2) Electronic Transition of Conducting Polymer as Explained by Density 
Functional Theory (DFT) 
 (3) Quantum Chemical Calculations on the Structural and Electronic Properties 
of Fluorene-Phenylene Copolymer 
 (4) Structural Properties of Polyfluorene Derivatives: A Theoretical Study 
 

 - Field of Specialization 
 Computational Chemistry, Quantum Chemical Calculation, Polymer Modeling, 
Electronics Materials, Conducting Polymers, Solar Cells, Nanopolymer, Functional 
Polymers, UV protectors and Computer-Aided Molecular Modeling and Drug Design. 
 
 
 
 
 
 
 



  

155 
 

 - Publications 
Fukuda, R., Chidthong, R.*, Cammi, R., Ehara, M., Optical Absorption and 

Fluorescence of PRODAN in Solution: Quantum Chemical Study based 
on the Symmetry-Adapted Cluster-Configuration Interaction Method, 
Chem. Phys. Letts., 552, 53-57 (2012). (IF 2012 = 2.337) 

Chidthong, R.*, and Hannongbua, S., Excited state Properties, Fluorescence 
Energies, and Lifetime of a Poly,(fluorene-phenylene) Copolymer, Based 
on TD-DFT Investigation, J. Comput. Chem. , 31, 1450-1457 (2010). (IF 2012 
= 4.583)  

Chidthong, R.*, Maitarad, P., and Hannongbua, S., Structural and Electronic 
Properties of Poly(fluorene-pyrrole) copolymer: Time Dependent 
Density Functional Theory Investigation, INEC2010-2010 3rd International 
Nanoelectronics Conference, Proceedings, srt no. 5424758, 600-601 (2010). 

Chidthong, R.*, Aquino, A., Hannongbua, S., Wolchann, P., and Lischka, H., Excited 
State Properties, Fluorescence Energies, and Lifetime of a 
Poly(fluorene-pyridine) Copolymer, Based on TD-DFT Investigation, J. 
Comput. Chem. , 28, 1735-1742 (2007). (IF 2012 = 4.583) 

Chidthong, R.*, and Hannongbua, S., Structural Analysis and Electronic Transition 
of Fluorene-Pyrrole Copolymer as Explained by Time Dependent 
Density Functional Theory (TD-DFT), Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2009, Proceeding, 516-519 (2009). 

 

 - Presentations  
Chidthong, R.*, Poolmee, P., Meeto, W. and Hannnongbua, S. Ground State 

Geometry Analysis of 2-pyridine-(9,9’-diethylfluorene) Based Dyad 
Quantum Chemical Calculations Approach. 30th Congress on Science and 
Technology of Thailand (STT 2004), IMPACT Exhibition and Convention 
Center (Hall 1-8), Bangkok, Thailand, October 19-23, 2004. 

Chidthong, R.*, Poolmee, P., Suramitr, S. and Hannongbua, S. Study of the Electronic 
and Absorption Properties of the Fluorene-Pyridine Conjugated 
Polymers by Theoretical Investigation. Workshop on Modeling Interactions 
in Biomolecules II, Czech University of Agriculture, Prague , Czech Republic, 
September 5-9, 2005. 

Chidthong, R.* and Hannongbua, S. Ground State Geometry Analysis and Energy 
Gap of Poly-2,5-pyridine-alt-(9,9’-dihexlyfluorene); Quantum Chemical 
Approach. 2nd Asia Pacific Conference on Theoretical & Computational 
Chemistry, Chulalongkorn University, THAILAND, May 2-5, 2005. 

http://www.sic.czu.cz/sal_EN.html
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Poolmee, P., Suramitr, S., Chidthong, R.* and Hannongbua, S. Theoretical Investigation 
on Blue-light Emitting Conducting Polymer. 11th Asia Chemical Congress, 
Korea University, Seoul, South Korea, August 24-26, 2005. 

Chidthong, R.*, Aquino, A., Hannongbua, S., Wolchann, P., and Lischka, H. Theoretical 
Study on Structural and Electronic Properties of Fluorene-Pyridine 
Copolymer. 10th Annual National Symposium on Computational Science 
and  Engineering, Chiang Mai University ,Chiang Mai, Thailand, March 22-24, 
2006. 

Chidthong, R.*, Rotpradit, K. and Hannongbua, S. Study of the Structural and 
Electronic Properties of the Fluorene-Based Conjugated Polymers. CBES 
2006 International Conference on Modeling in Chemistry and Biological 
Engineering Sciences, The Rama Garden Hotel, Bangkok, THAILAND, October 
25-27, 2006. 

Chidthong, R.* and Hannongbua, S. Electronic transition of Fluorene-Phenylene 
Copolymer as Explained by Density Functional Theory. Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON) 2008, Sofitel Centara Grand 
Bangkok, Bangkok, THAILAND, January 30-February 1, 2008. 

Chidthong, R.* and Hannongbua, S. Structural Analysis and Electronic Properties of 
Polyfluorene Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory 
Investigation.  The Thailand Research Fund (TRF) Academic Conference,         
Cha Am, Phetchaburi, THAILAND, October 11-13, 2008.  

Chidthong, R.*, and Hannongbua, S. Structural Analysis and Electronic Transition of 
Fluorene-Pyrrole Copolymer as Explained by Time-Dependent Density 
Functional Theory (TD-DFT). Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON) 2009, Naresuan University, Phitsanulok, THAILAND, 
January 14-16, 2009.  

Chidthong, R.*, and Hannongbua, S. Fluorescence Energies and Raiative Lifetime of 
Poly(Fluorene-Pyrrole): Time-Dependent Density Functional Theory 
Investigation. The Thailand Research Fund (TRF) Academic Conference,          
Cha Am, Phetchaburi, THAILAND, October 2009.  

Chidthong, R.* and Hannongbua, S. Structural Analysis and Electronic Properties of 
Polyfluorene Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory 
Investigation. 1st Nakhon Pathom Rajabhat University Academic conference, 
Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom, THAILAND, October 
23-24, 2009. 
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Baocharoen, W., Chidthong, R.* Sripanlom, T. and Ruengsri, S. Effect of Chemical 
Changes on Fruit Dropping in Preharvest Gauva. Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON)  2010, Sunee Grand Hotel and 
Convention Center, Ubon Ratchathani, THAILAND, January 21-23, 2010.  

Chidthong, R.* Maitarad, P. and Hannongbua, S., Structural and Electronic 
Properties of poly(fluorene-pyrrole) copolymer: Time Dependent 
Density Functional Theory Investigation. 3rd IEEE International 
NanoElectronics Conference (IEEE INEC 2010), City University of Hong Kong, 
Hong Kong, January 3-8, 2010. 

Chidthong, R.* Maitarad, P. and Hannongbua, S., Understanding the excited state 
structures and fluorescence energies of fluorene-phenylene copolymer. 
The 3rd Annual Meeting Agenda The Thailand Research Fund (TRF) Senior 
Research Scholar “Innovative Research on Anti-AIDS Drug Discovery”, 
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, Thailand, 
July 31, 2010. 

Chidthong, R.* and P. Polkate, Theoretical Investigation on Fluorescence Energies 
and Radiative Lifetimes of Thienylene-Phenylene Copolymer. The IUPAC 
7th International Conference on Novel Materials and Synthesis (NMS-VII) & 
21st International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers 
(FCFP-XXI), Fudan University, Shanghai, China, October 15-21, 2011. 

 

 - Other academic and professional activities  
(1) Exchanged researcher of the Chemistry Education, University of Technology, 

Sydney, AUSTRALIA, (Mar.-May, 2005) 
(2) Exchanged researcher at the Institute of Theoretical Chemistry and 

Molecular Structural Biology, University of Vienna, AUSTRIA (Sept.-Nov. 2005) 
(3) Teaching assistant at the Department of Chemistry, Faculty of Science, 

Thammasart University, THAILAND (2003-2006).  
(4) Trainer of the SYBYL: A Powerful Computer-Assisted Drug Design Workshop. 

at Kasetsart University, Bangkok, Thailand (1 September 2006) 
(5) Trainer of the QSAR section of Advanced Protein Modeling and Drug 

Design Workshop. Kasetsart University, Bangkok, Thailand (23 – 27 April 2007) 
(6) Assistance researcher for PTT Public Company Limited Project: 3D-QSAR 

of Post-Metallocene (FI) for Polyethylene Polymerization Catalysts  
(7) Trainer of the 1st Computational Material and Nanoscience Training 

Workshop using Material Studio Software, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 
Thailand (30 March – 1 April 2008) 
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(8) Trainer of the ADMET section of the Computational Training Workshop 
for Life Science using Discover Studio Software. Chiangmai University, Chiangmai, 
Thailand (25-27 June 2008) 

(9) Committee of the PACCON2008 conference, Bangkok Thailand (January 
29-February, 2008) 

(10) Committee of  the 1st NPRU Academic Conference, Nakhon Pathom, 
Thailand (2009) 

(11) Committee of  the 2st NPRU Academic Conference, Nakhon Pathom, 
Thailand (2010) 

(12) Committee of  The 8th-Thai Summer School of Computational 
Chemistry, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand (September, 24-27 2011) 

(13) Committee of  the ISEEC 2011 Conference Nakhon Pathom, Thailand 
(2011) 

(14) Exchanged researcher at the Institute of Molecular Science, Okazaki, 
Japan (February 1-March 31, 2012) 

(15) Exchanged researcher at the Waseda University, Tokyo, Japan (April 15, 
2013-March 31, 2014) 
 

 - ประสบการณ์การสอน 
      สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน ในรายวิชา 
 (1) เคมี 1  
 (2) ปฏิบัติการเคมี 1    
 (3) เคมี 2  
 (4) ปฏิบัติการเคมี 2  
 (5) เคมีทั่วไป  
 (6) เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  
 (7) สัมมนาเคมี  
 (8) โครงการวิจัยทางเคมี  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  สัณฐิติกวินสกุล 

 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอรุณรัตน์  สัณฐิติกวินสกุล 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
      (หลักสูตรโทควบเอก) 
      สาขาวิชาเคมี 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ปี พ.ศ. 2548 
    ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ปี พ.ศ. 2540 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย 
 - งานแต่งเรียบเรียง 
 (1) ต าราเรื่อง เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น ปี 2557 
 (2) เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 ปี 2558 
    

 - การจดสิทธิบัตร  
 (1) Kongkathip, N., B. Kongkathip, A. Sunthitikawinsakul, S. Phonnakhu, C. 
Sangma and C. Yoosook.  2003.  Anti-HIV-1 coumarin and carbazoles from Clausena 
excavata.  Thailand Patent 086881. 
 (2) Kongkathip, N., B. Kongkathip, A. Sunthitikawinsakul, S. Phonnakhu, C. 
Sangma and C. Yoosook.  2003. A carbazole, O-methylmukonal, with anti-HIV-1 
activity: First isolation from Clausena excavata. Thailand Patent 086882. 
 

 -  งานวิจัย 
 (1) การพัฒนาสูตรและประสิทธิภาพของลูกประคบสมุนไพรและขี้ผึ้งนวดคลาย (ชุด
โครงการ; หัวหน้าโครงการ, ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 
2551) 
 (2) การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณกรดไขมันในน้ ามันพืชหลังการประกอบอาหารต่อ
ค่าความร้อนไบโอดีเซล (ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2551) 
 (3) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารสกัดบอระเพ็ดตามแหล่งต่างๆ ด้วยสารเอกลักษณ์ส าคัญ
โดยเทคนิค HPLC (ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2551) 
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 (4) การศึกษาผลของ Simulgel FLTM และ Sepigel 305TM ต่อคุณสมบัติโลชันนวด
คลายเส้น (ประจ าปีการศึกษา 2551) 
 (5) การศึกษาปริมาณของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อการคายความร้อนในลูกประคบ
สมุนไพร (ประจ าปีการศึกษา 2551) 
 (6) การศึกษาความเป็นไปได้ของเจลรักษาโรคชนิด 1 จากสารสกัดแป๊ะต าปึง (ทุน
สนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา2552) 
 (7) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดคลายเส้นของกลุ่มสตรีบางระก า อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม (ชุดโครงการ-โครงการย่อย; ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีการศึกษา 2554) 
 (8) การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแอนติออกซิแดนซ์ของสารสกัด 80% เอทานอลจาก
พืชสมุนไพรท้องถิ่น (อาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี , ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
ประจ าปีการศึกษา 2554) 
 (9) การแยกสารแอลคาลอยด์จากล าต้นบอระเพ็ด (อาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี , ประจ าปี
การศึกษา 2554) 
 (10) ศึกษาการสกัดสีย้อมจากอวดเชือก (ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
ประจ าปีการศึกษา 2556) 
 (11) การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากรากหนอดตายหยาก (ประจ าปีการศึกษา 2556) 
 (12) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและด้านเชื้อจุลินทรีย์: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ 
(หัวหน้าโครางการ, ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2557) 
 (13) การวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินและแอนโธไซยานินจากสารสกัดสีย้อมอวดเชือก 
(อาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี, ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2557) 
 (14) โครงการย่อย เรื่องศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการบ าบัดน้ าเสียด้วย
ผักตบชวา แบบควบคุมเขต ในคลองวังตะกู (ในชุดโครงการ การวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
คลองวังตะกูอย่างยั่งยืน, ความรับผิดชอบเป็นผู้ร่วมวิจัย, ทุนงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยฯ. 
ประจ าปี 2558) 
 (15) การตรวจสอบฤทธิ์ต้านออกซิแดนซ์ของผักเสี้ยนหลังการหมักดองของชาวลาวครั่ง 
ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ, ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2558) 
 (16) การประเมินฤทธิ์ต้านออกซิแดนซ์ของเถาวัลย์เปรียงในลูกประคบสมุนไพร 
(ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2558) 
 

 - วารสารระดับนานาชาติ 
Sunthititkawinsakul, A., N. Kongkathip, B. Kongkathip, S. Phonnakhu, J.W. Daly, T.F. 

Spande, Y. Nimit, S. Rochanaruangrai.  (2003). Coumarins and carbazoles 
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from Clausena excavata exhibiting antimycobacterial and antifungal 
activities.  Planta Med.  69: 155-157. 

Kongkathip, B., N. Kongkathip, A. Sunthitikawinsakul, C. Napaswat and C. Yoosook.  
(2005). Anti-HIV-1 constituents from Clausena excavata: Part II. Carbazoles 
and a pyranocoumarin.  Phytother. Res.  19: 728-729. 

Sunthititkawinsakul, A., N. Kongkathip, B. Kongkathip, S. Phonnakhu, J.W. Daly, T.F. 
Spande, Y. Nimit, C. Napaswat, J. Kasisit, C.Yoosook.  (2003). Anti-HIV-1 
limonoid: first isolation from Clausena excavata.  Phytother. Res.  17: 1101-
1103. 

Sunthitikawinsakul, A. and Sangatith, N. (2012). Study on the quantitative fatty acids 
correlation of fried vegetable oil for biodiesel with heating value. Procedia 
Engineering 32: 219-224. 

 

 -  วารสารระดับชาติ 
บุษกร พันเปรม ณิชา ศิลาจันทร์ สมปอง ทองงามดี และอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล. 2551. การวิเคราะห์

หาปริมาณไตรโคลซานในยาสีฟันที่จ าหน่ายใน อ. เมือง จ. นครปฐม โดยวิธียูวี-วิซิเบิล 
สเปกโทรโฟโตเมตรี. NPRU Journal Science and Technology. ปีที่ 2 (1): 43 - 52.  

A. Sunthitikawinsakul and T. Phankun. (2013). “A study on anti-free radical of 80% 
ethanolic extract from Tridax procumbens Linn”. The Proceeding of 51st 
Kasetsart University Annual Conference, February 5-7, p. 77-82. 

Arunrat Sunthitikawinsakul and Supansa Petjaranai. (2013). “Effect of the 
polysorbate-60 and laureth-7 mixtures as a non-ionic emulsifier in O/W 
emulsion”. Burapha Science Journal, 18 (2), 255-262. 

 

 -  การน าเสนอผลงานวิชาการ 
บุษกร พันเปรม ณิชา ศิลาจันทร์ สมปอง ทองงามด ีและอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล. “การวิเคราะห์

หาปริมาณไตรโคลซานในยาสีฟันที่จ าหน่ายใน อ.เมือง จ. นครปฐม โดยวิธียูวี-สเปกโตร
โฟโตเมตรี” 23-24 ตุลาคม 2551, The 1st NPRU Academic Conference. (Proceeding) 

Arunrat Sunthitikawinsakul and Chutima Meesomboon. “Approves to an anti-HSV-1 
gel from the leaved of Gynura procumbens extract”. 5th -8th September, 
2011, The 14 Asia Chemical Congress (14ACC). (Proceeding) 

Somruthai Patee, Neungrutai Sreesawad and Arunrat Sunthitikawinsakul. “Four 
flavonoids as anti-oxidant activity of Derris scandens stems”. 10th August, 
2011, The 3rd NPRU National Conference. (Proceeding) 

A. Sunthitikawinsakul and N. Sangatith. “Study on the quantitative fatty acids 
correlation of fried vegetable oil for biodiesel with heating value”. 15th-18th 
December, 2011, The ISECC2011. (Proceeding) 
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A. Sunthitikawinsakul. “Development of the Spa Products in Bangrakam Sundistrict, 
Banglen District, Nakhon Pathom Province: Primary Case Study of Derris 
scandens, Cryptolepis buchanani and Curcuma aromatica in Herbal 
Compress”. 12th-13th July, 2012, 4th NPRU conference. (Proceeding) 

A. Sunthitikawinsakul and S. Petjaranai. “Effect of the polysorbate-60 and laureth-7 
mixtures as a non-ionic emulsifier in O/W emulsion”. January 23-25, 2013, 
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2013). 
(Proceeding) 

A. Sunthitikawinsakul and T. Phankun. “A study on anti-free radical of 80% ethanolic 
extract from Tridax procumbens Linn”. February 5-7, 2013, 51st KU 
conference. (Proceeding) 

A. Sunthitikawinsakul, et al. “Isolation of aporphine alkaloids exhibiting cardiotonic 
activity from dichloromethane extract of Tinospora crispa stems”.  5th NPRU 
conference. (Proceeding) 

อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล และตรีตุฬา ศรีศักดา. ผลกระทบของมอร์แดนต์และค่าความเป็นกรดและ
ด่างต่อสีย้อมจากเถาอวดเชือก. ธันวาคม 6-7, 2556, 10th  KU conference. 
(Proceeding) 

Arunrat Sunthitikawinsakul, Nantharat Leda. Antioxidant Activity from Stemona 
collinsae Roots. May 1-3, 2014, The 3rd CDD. (Proceeding)  

ศศิมาภรณ์ สิทธิไกร และอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล. (2558). การวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานิน 
จากสีย้อมอวดเชือก. The 7th NPRU conference ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558. 
(Proceeding) 

อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล และญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล. (2558). การตรวจสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ของสมุนไพรชุมชนโพรงมะเดื่อ: ชุมเห็ดไทย ต้อยติ่ง ผักกะสัง และหญ้าหมอน้อย. The 7th 
NPRU conference ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558. (Proceeding) 

 

 - ประสบการณ์การสอน 
      สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน ในรายวิชา 
 (1) เคมีอินทรีย์ 1  
 (2) ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1    
 (3) เคมีอินทรีย์ 2  
 (4) ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  
 (5) เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
 (6) เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
 (7) สเปกโทรสโกปีของเคมีอินทรีย์ 
 (8) สัมมนาเคมี  
 (9) โครงการวิจัยทางเคมี  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ ดร. กัญจน์รัตน์  สุขรัตน์ 

 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกัญจน์รัตน์  สุขรัตน์ 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ปี พ.ศ. 2554 
    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ปี พ.ศ. 2547 
     ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
      สาขาวิชาเคมี 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ปี พ.ศ. 2543 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน/งานวิจัย 
 - งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
Sukrat, K.; Parasuk, V., Importance of hydrogen bonds to stabilities of copper–water 

complexes. Chemical Physics Letters 2007, 447 (1-3), 58-64. 
Sukrat, K.; Tunega, D.; Aquino, A. A.; Lischka, H.; Parasuk, V., Proton exchange reactions of 

C2–C4 alkanes sorbed in ZSM-5 zeolite. In Marco Antonio Chaer Nascimento, 
Ornellas, F. R.; João Ramos, M., Eds. Springer Berlin Heidelberg: 2014; Vol. 4, 
pp 27-38. 

Wanichacheva, N.; Hanmeng, O.; Kraithong, S.; Sukrat, K., Dual optical Hg2+-selective 
sensing through FRET system of fluorescein and rhodamine B fluorophores. 
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2014, 278 (0), 75-81. 

Wanichacheva, N.; Praikaew, P.; Suwanich, T.; Sukrat, K., "Naked-eye" colorimetric and 
"turn-on" fluorometric chemosensors for reversible Hg2+ detection. 
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2014, 118, 908-914. 

Tachapermpon, Y.; Piyanuch, P.; Prapawattanapol, N.; Sukrat, K.; Suwatpipat, K.; 
Wanichacheva, N., Synthesis of Novel Fluorescent Sensors Based on 
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Naphthalimide Fluorophores for the Highly Selective Hg2+-Sensing. Journal 
of Chemistry 2015, 9. 

 

 -  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Kanjarat Sukrat, Vudhichai Parasuk, Daniel Tunega, Adelia J. A. Aquino and Hans 

Lischka “Cracking reaction of C2-C4 alkanes sorbed in ZSM-5” The Seventh 
Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics 
(ISTCP-VII), 2-8 September 2011, Waseda University, Tokyo, Japan.   

Kanjarat Sukrat, Durongrad Phoo-yai and Kullatat Suwatpipat “Creating Reactive 
Surface of Glass Using Hydrofluoric Acid”, Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON2014), 8-10 January 2014, Department of 
chemistry, Faculty of Science, Khon Kean University, Khon Kean, Thailand.   

Kanjarat Sukrat, Panthip Sangsukaium and Pornpailin Chareonsuk “Investigation of 
Natural Dye Adsorption Capability on Cotton Fibre Using SEM” The 8th ASEAN 
Microscopy Conference (AMC8) and the 32nd Annual Conference and 
Meeting of The Microscopy Society of Thailand (MST32) for an intellectually 
stimulating and socially memorable gathering, 28-30 January 2015, Kasetsart 
University, Nakhon Pathom, Thailand.   

Kanjarat Sukrat, Panthip Sangsukaium and Pornpailin Chareonsuk “Development of 
natural dyes for the production of Tang-Mo pattern woven cloth” The Third 
Higher Education Research Promotion Congress, 9-11 March 2015, Nakhon Si 
Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.   

Kanjarat Sukrat and Natnitcha jantaros “Using the optimal pretreatment substances 
and the suitable conditions for hydrolysis of water hyacinth by using the 
cellulase enzyme to produce reducing sugars” The 7th NPRU National 
Academic Conference 30-31 March 2015, Nakhon Pathom Rajabhat 
University, Nakhon Pathom, Thailand. 
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 -  ประสบการณ์การสอน 
      สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน ในรายวิชา 
 (1) เคมี 1  
 (2) ปฏิบัติการเคมี 1    
 (3) เคมี 2  
 (4) ปฏิบัติการเคมี 2  
 (5) เคมีทั่วไป 
 (6) เคมีอนินทรีย์ 1 
 (7) ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 
 (8) เคมีอนินทรีย์ 2 
 (9) ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 
 (10) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
 (11) สัมมนาเคมี  
 (12) โครงการวิจัยทางเคมี  
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ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต 
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ชื่อโครงการ โครงการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วันที่จัดโครงการ  มิถุนายน – กรกฎาคม 2557  
 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาเคมี จ านวน 5 คน 
 
ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 

1. แนวคิด ที่มาของโครงการ 
 นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2547 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลาครบรอบ 10 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมด าเนินพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดังความในมาตรา 7 ความว่า ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

อีกทั้งในมาตรา 8 การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1)  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

(4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

(5)  เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอืน่ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ได้ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบ
ผู้ใช้บัณฑิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือประเมินความต้องการของผู้ประกอบการ  
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โครงการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบผู้ใช้บัณฑิตสอดคล้องกับแนวทางใน

การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ที่ก าหนดให้มี
การส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการเปิดหลักสูตร 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  และพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.1  รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน 
1)  ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี ประธานสาขาวิชา 
2)  อ.ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ 
3)  ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอ่ียม 
4)  อ.ดร.สมปอง ทองงามดี 
5)  อ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง 
6)  อ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล 
7)  อ.ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม  
8)  อ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ 
9)  อ.ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์ 
10)  อ.ดร.อดิศักด์ิ จตุรพิรีย์ 
11)  อ.ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์ 
12)  นางธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ 
13)  น.ส.รัชน ี ลิ้มปฐมชัยชาญ 
14)  น.ส. สิวารัตน ์ นุชสวาท 
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 2.2  รายช่ือหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
1)  บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
2)  บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
3)  บริษัท ชัชวาลย์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ตแอนด์แพ็คเก็จจิ้ง 
4)  บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จ ากัด 
5)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  
3. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
 1)  ระดับการศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  (1) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 5 คน ร้อยละ 100 
  (2) ระดับปริญญาโท    จ านวน - คน ร้อยละ  -  
  (3) ระดับปริญญาเอก จ านวน - คน ร้อยละ  - 
 

      4)  ท่านมอบหมายงานให้บัณฑิต ปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน 
(1)  หัวหน้าแผนก QA รอ้ยละ 40 
(2)  ผู้ควบคุมแผนก QC ร้อยละ 20 
(3)  เจ้าที่หน้าวิเคราะห์ ร้อยละ 20 
(4)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร้อยละ 20 

 

   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1)  ประเภทหน่วยงานของท่าน 
 (1)  ราชการ จ านวน 1 คน   ร้อยละ  20 
 (2)  รัฐวิสาหกิจ จ านวน   -   คน   ร้อยละ   - 
 (3) เอกชน จ านวน   4   คน   ร้อยละ  80 
 (4) ธุรกิจอิสระ/ส่วนตัว จ านวน   -   คน   ร้อยละ   - 
 (5) องค์กรท้องถิ่น จ านวน   -   คน   ร้อยละ   - 
 

 2)  ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านในฐานะ 
 (1) หัวหน้าหน่วยงาน       จ านวน   5 คน   รอ้ยละ 100 
 (2) ผู้บริหารระดับสูง  จ านวน   -  คน   ร้อยละ    - 
 (3) เจ้าของกิจการ จ านวน   -   คน   ร้อยละ    - 
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 3)  งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
 (1) ตรง/สอดคล้อง   จ านวน 5 คน   ร้อยละ 100 
 (2) ไม่ตรง/ไม่สอดคล้อง จ านวน - คน   ร้อยละ   - 
 

 4) ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยู่กับท่าน 
 (1) น้อยกว่า 3 เดือน จ านวน   -   คน   ร้อยละ  -  
 (2) ระหว่าง 3 – 6 เดือน จ านวน   -   คน   ร้อยละ  -  
 (3) ระหว่าง 7 – 12 เดือน จ านวน   1  คน   ร้อยละ 20  
 (4) มากกว่า 12 เดือน จ านวน   4  คน   รอ้ยละ 80 

 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐม 

วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในรูปตารางประกอบค าบรรยายโดยก าหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักของเบสท์ (Best, 
1977, p 174) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 3.50-4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
1 มีวินัย 4.8 0.40 มากที่สุด 
2 มีความอดทน 4.2 0.75 มาก 
3 มีความซื่อสตัย ์ 4.8 0.40 มากที่สุด 
4 เสียสละเพื่อส่วนรวม 4.4 0.80 มาก 
5 ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.2 0.75 มาก 
ด้านความรู้    
6 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 4.0 0.63 มาก 
7 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.0 0.63 มาก 
8 ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา 4.0 0.63 มาก 
9 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัตงิานให้บรรลเุป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.0 0.00 มาก 

10 เข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.4 0.49 มาก 
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ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านทักษะทางปัญญา    
11 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
3.8 0.40 มาก 

12 ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปญัหาในงานท่ีรับผดิชอบ 3.8 0.75 มาก 
13 ความสามารถในการวางแผนการท างาน 4.0 0.71 มาก 
14 การตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 3.8 0.40 มาก 
15 ความสามารถในการเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 3.4 0.49 ปานกลาง 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
16 ความสามารถในการท างานเป็นทีม 3.8 0.98 มาก 
17 ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน 3.8 0.40 มาก 
18 การรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 4.6 0.80 มากที่สุด 
19 รับผิดชอบจดัการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 4.8 0.40 มากที่สุด 
20 ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน 
5.0 0.00 มากที่สุด 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

21 ความสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตผุล 3.4 0.49 ปานกลาง 
22 ความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 3.4 0.49 ปานกลาง 
23 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 3.2 0.75 ปานกลาง 
24 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร 4.2 0.40 มาก 
25 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.4 0.49 มาก 
ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตอบเฉพาะผู้จบสาขาครุศาสตรบัณฑิต)    
26 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย        

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค ์

- - - 

27 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ส าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษปานกลางและทีม่ีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

- - - 

28 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ในวิชาเอกอย่างบูรณาการ - - - 
อัตลักษณ์บัณฑิต “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”(ตอบทุกสาขาวิชา)    
29 มีน้ าใจ มีจิตอาสา 4.6 0.80 มากที่สุด 
30 เผื่อแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไมต่้องมีใครร้องขอ 4.6 0.80 มากที่สุด 
31 มีการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยไปใช้ในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
4.0 0.80 มาก 

32 มีความรัก และภมูิใจในท้องถิ่นของตน 4.6 0.80 มากที่สุด 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
     1)  ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใน  ด้าน      
การปฏิบัติงาน อย่างไร 

 (1)  เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งความรู้จากสาขาที่ได้รับในระดับปริญญาตรี 
 (2)  ความเป็นผู้กล้าในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
 (3)  เทคนิคในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
 (4)  ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
 (5)  การท างานอย่างสร้างสรรค์ 
 

     2)  ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต อย่างไร 
 (1) การวิเคราะห์เชิงข้อมูลและเหตุผล 
 (2) การน าเสนอข้อมูล 
 (3) ความอดทนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีท่ีท างานตนเองที่รับผิดชอบ 
 

 3.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลสัมภาษณ์ด้านคุณภาพบัณฑิต 
1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาท่ีบัณฑิตจบการศึกษา 

(1) บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการเพียงพอกับการท างานในหน่วยงาน
ของท่านหรือไม่อย่างไร 

- บัณฑิตมีทักษะทางเคมี และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนผู้ตอบ  5  คน 
- บัณฑิตมีการเรียนรู้และมีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม จ านวนผู้ตอบ  5  คน 
- บัณฑิตรู้จักคิดและวิเคราะห์ จ านวนผู้ตอบ  5  คน 
- บัณฑิตมีความสามารถด้านกิจกรรมดี จ านวนผู้ตอบ  1  คน 

 (2) บัณฑิตมีทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพเพียงพอกับการท างานในหน่วยงานของท่าน
หรือไม ่

- เพียงพอ จ านวนผู้ตอบ  5  คน 
  (3) บัณฑิตควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ด้านใดเพ่ิมเติม  
 - เทคนิคการน าเสนอ จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 - ภาษาอังกฤษ จ านวนผู้ตอบ  3  คน 
 - ระบบมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับสาขาเคมี จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 -  การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 - บัณฑิตขาดประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 (4) รายวิชาใดในหลักสูตรที่ท่านคิดว่าไม่ควรจัดให้บัณฑิตเรียน 

 - ไม่มี จ านวนผู้ตอบ  5  คน 
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 (5) ท่านคิดว่า ควรจัดรายวิชาด้านใดให้บัณฑิตเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

- ความรู้มาตรฐาน ISO ต่างๆ จ านวนผู้ตอบ  2  คน 
- การเพาะเลี้ยงเชื้อ และเคมีอาหาร จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
- การสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษา จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
- การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
- จริยธรรม จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
- วิชาชีพกับประชาคมอาเซียน จ านวนผู้ตอบ  1  คน 

 

 2) ด้านการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 (1) บัณฑิตแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างไรบ้าง 
 - บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม จ านวนผู้ตอบ  3  คน 
 - มีจิตอาสา มีน้ าใจในการช่วยเหลืองานส่วนรวม จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 - เคารพผู้อาวุโส จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 - มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว จ านวนผู้ตอบ  1  คน 

 (2) บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 
แสดงออกด้วยพฤติกรรมใดบ้าง 
 - สมัครใจช่วยเหลืองานส่วนรวมโดยไม่ต้องร้องขอ จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 - บัณฑิตมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน  จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 - ทางด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานค่อนข้างน้อย จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 - รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ดีมาก ตรงต่อเวลา จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 - รับฟังค าวิจารณ์จากเพ่ือนร่วมงาน จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
 (3) บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด 
 - พอใช้ จ านวนผู้ตอบ  2  คน 
 - ภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า จ านวนผู้ตอบ  4  คน
 - เทคโนโลยีมาก จ านวนผู้ตอบ  5  คน 
 - ภาษาไทยดี จ านวนผู้ตอบ  4  คน 
 (4)  บัณฑิตมีจิตอาสาและจิตสาธารณะมากน้อยเพียงใด แสดงออกด้วยพฤติกรรม
ใดบ้าง 

 - มีมาก ช่วยเหลืองานส่วนรวมอย่างเต็มใจ มีน้ าใจ จ านวนผู้ตอบ  5  คน 
 (5) ท่านคิดว่า ควรพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านใดให้กับบัณฑิตในการท างานใน
หน่วยงานของท่าน (เช่น ทักษะทางสังคม คอมพิวเตอร์ ภาษา เป็นต้น) 

 - ภาษาอังกฤษ จ านวนผู้ตอบ  5  คน 
 - สังคม จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลสัมภาษณ์ด้านสภาพปัญหาของสถานประกอบการและแนวทาง
ความร่วมมือทางวิชาการ 
 1) สถานประกอบการ มีปัญหาในด้านใดบ้างที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ (เช่น
การอบรม) 

(1) ทางสาขาควรจัดการอบรมความรู้ในทางโรงงาน จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
    อุตสาหกรรม เช่น  ISO 9001, HACCP, GMP  เป็นต้น  
(2)  พัฒนาระบบการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
(3)  การฝึกอบรมทางวิชาการใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา จ านวนผู้ตอบ  1  คน 

คุณภาพการผลิตกับธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ 
 2) สถานประกอบการมีความประสงค์ท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
หรือไม่ ด้านใดบ้าง  

(1)  บริษัทยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน จ านวนผู้ตอบ  2  คน 
(2)  มีการสหกิจนักศึกษา จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
(3)  ให้เข้าเยี่ยมชมดูงานทุกๆ ด้าน จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
(4)  ในด้านวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษาโครงการวิทย์ฯ จ านวนผู้ตอบ  1  คน 
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ภาพโครงการ 
 

 
 

อาจารย์ในสาขาเคมีถ่ายรูปกับหัวหน้าแผนกที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท างานอยู่ 
 

 
 

การสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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การสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 
 

การสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ภาคผนวก ฌ 
เหตุผลในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูร 

และสรุปข้อวิพากษ์จากการประชุมแตล่ะครั้ง 
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เหตุผลและรายละเอียดในการปรับปรุง 
 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ 

1. เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 
1.1 เพ่ือปรับรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1.2 เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 
1.3 เพ่ือปรับตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

2. ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิมและปีการศึกษาที่ก าหนดให้ใช้หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิมเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2554 
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง 2558 ก าหนดการใช้หลักสูตร และรับนักศึกษารุ่นแรกในปี

การศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
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รายงานการประชุมสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้อง SC ๑๐๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง ประธานสาขาวิชาเคมี 
๒. อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี 
๔. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์  
๕. อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล 
๖. อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม 
๗. อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์ 
๘. อาจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ 
๙. อาจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย ์
๑๐. นางธันยากานต์  ทองธีรศรีวงษ์ 
๑๑. นางสาวรัชนี  ลิ้มปฐมชัยชาญ 
๑๒. นางสาวสิวารัตน์ นุชสวาท 

 

ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
        ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์ แสงสุขเอ่ียม 
 ๒. อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเดช  เบิกฟ้า  
๓. คุณสรไกร  วสุวานิช  

 

ระเบียบวาระ  เรื่องวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และด าเนินการวิพากษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

ข้อเสนอแนะในการวิพากษ์หลักของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเดช  เบิกฟ้า 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเดช กล่าวถึงรายวิชาคณิตศาสตร์ว่ามีรายละเอียดครบตาม 
มคอ. ๑ โครงสร้างหลักสูตร โดยให้จัดรายวิชาที่เรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ซึ่งทางสาขาได้จัดไว้ ๒
รายวิชา คือ คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย จ านวน ๖ หน่วยกิต แต่อย่างไรก็ตาม 
อาจจะต้องมีการปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม และชัดเจนขึ้นโดยค าแนะน ารองศาสตราจารย์ 
ดร.ธนิต ผิวนิ่ม  
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 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเดช กล่าวถึงค าอธิบายรายวิชาในสาขาเคมี ว่ามีความครบ
สมบูรณ์ดี แต่อย่างไรก็ตามแนะน าให้มีการทบทวนในรายวิชาชีววิทยาว่ามีรายละเอียดครบตาม มคอ. ๑ 
โครงสร้างหลักสูตรหรือไม่ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเดช กล่าวถึงค าอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ ควรเพิ่มในส่วนฟิสิกส์
ยุคใหม่ เช่น ควอนตัม เพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเดช กล่าวถึงรายวิชาวิทยาการใหม่ในสาขาเคมีว่าเป็นรายวิชาที่
มีความน่าสนใจ และแนะน าว่าควรมีรายวิชา Selected Topic in Chemistry  
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเดช กล่าวถึงรายวิชาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการว่า  มี
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ด้วยหรือไม่ หรืออาจเพ่ิมเติมส่วนเนื้อหาความปลอดภัยในห้อง 
ปฏิบัติการ ลงในรายวิชาปฏิบัติการเคมี และควรมีคู่มือห้องปฏิบัติการ นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ได้เพ่ิมเติมและเสนอให้ใช้ Wording เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ลงในรายวิชา ๔๐๒๓๗๒๔ มาตรฐานการจัดการทางอุตสาหกรรม 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเดช แนะน าให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะการน าเสนอและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะในการวิพากษ์หลักของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม  
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ได้กล่าวถึงจุดเด่นของทางมหาวิทยาลัย คือ มีความมุ่งมั่นที่ผลิต
บัณฑิตตอบสนองตามความต้องการของประเทศ 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ได้กล่าวถึงจุดเด่นของทางสาขาวิชาเคมี  ที่มีการจัดรายวิชาให้
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก โดยมี
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเคมีท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเคมีพืชสมุนไพร
ท้องถิ่น ถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตรอย่างชัดเจน 
 ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปรับทัศนคติในการเรียน การใช้
ชีวิต การท างานให้แก่นักศึกษา 
 ๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ได้กล่าวแนะน าให้ทางสาขาหาความร่วมมือในการท างานวิจัย
กับมหาวิทยาลัยอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ  
  

ข้อเสนอแนะในการวิพากย์หลักของ คุณสรไกร  วสุวานิช 
 ๑.  คุณสรไกร ได้แนะน าให้ทางสาขาเพิ่มเติมในจุดที่นักศึกษายังมีไม่เพียงพอต่อการท างาน 
รวมทั ้งการน าไปประยุกต์ใช้ เช่น นักศึกษาจะขาดความรู้ พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ โดยควรสอดแทรกรายละเอียดลงไปในวิชารายวิชาพ้ืนฐาน 
 ๒.  คุณสรไกร ได้แนะน าให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ และต่อยอดงาน รวมทั้งการแก้ปัญหางาน
หรือสถานการณ์ให้ได้ ซึ่งเป็นลักษณะของบุคลากรที่เป็นความต้องการของทางอุตสาหกรรมอย่างมาก 
 ๓.  คุณสรไกร ได้แนะน าเรื่องทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยควรเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
(การฟัง และการพูด)  
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 ๔.  คุณสรไกร ได้แนะน าเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้สารเคมี และนักศึกษาควร
ทราบเรื่องข้อควรรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารเคมี เช่น UN No., เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ 
(Material Safety Data Sheet; MSDS), CAS No. เป็นต้น  
 ๕.  คุณสรไกร ได้แนะน าเรื่องการแปลผลจากการใช้เครื่องมือที่เป็นพ้ืนฐานให้ได้ เช่น แปล
ความ pH และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้ 
 ๖. คุณสรไกร ได้แนะน าเรื่องความหมายของศัพท์เทคนิคในทางเคมีและสถิติ ที่นักศึกษาควร
ทราบ เช่น ความแม่น ความเที่ยง เป็นต้น 
 ๗.  คุณสรไกร ได้แนะน าว่าควรปลูกฝังแนวคิด หรือทัศนคติที่ดีในการท างานให้กับนักศึกษา 
เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเมื่อเริ่มก้าวสู่การท างานในอนาคต โดยรายวิชาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับทัศนคติ เช่น รายวิชาจิตวิทยา เป็นต้น 

 

 
 
 
 
  (อ.ดร.ธนัญญา  เสาวภาคย์) 

 
 
 

      (นางสาวสิวารัตน์ นุชสวาท) 
            ผู้จดรายงานการประชุม

       
 
 

     (อ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 
ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 
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สรุปการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
     1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
     1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
     2.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร ์
     ข้อก าหนดเฉพาะ ให้เลือกเรยีน
ในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีก 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                               
     2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                
     2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก    
            -   บังคับเรียน                   
            -   เลือกเรียน                       
     2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ  
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี             

30 
9 
3 
6 
6 
 

6 
 

93 
32 
54 
48 
6 
7 
 

6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
     (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
     (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร ์
     ข้อก าหนดเฉพาะ ให้เลือกเรยีน
ในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีก 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                               
     (1) วิชาแกน                
     (2) วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก    
            -   บังคับเรียน                   
            -   เลือกเรียน                       
     (3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ 
วิชาชีพ  
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี             

30 
9 
6 
6 
6 
 

3 
 

93 
32 
54 
48 
6 
7 
 

6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 

 

รายละเอียดมีดังนี้ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
           - รายวิชาบังคับ 

30 
9     

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
          รายวิชาบังคับ 

30 
9     

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

1500125 
1500126 
 
1500127 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ระดับนานาชาต ิ

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 

1500133 
1500134 
1500135 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 

           - รายวิชาเลือก             รายวิชาเลือก   
1500128 
1500129 
1500130 
1500131 
1500132 
 
 
 
 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
สนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท างาน 
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 

1500136 
1500137 
1500138 
1500139 
1500140 
1500141 
1500142 
1500143 
1500144 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
สนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น 
สนทนาภาษาตากาล็อก 
ภาษามาเลย์เบื้องต้น 
สนทนาภาษามาเลย ์
ภาษาลาวเบื้องต้น 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
   

 
 

1500145 
1500146 
1500147 
1500148 
1500149 

สนทนาภาษาลาว 
ภาษาพม่าเบื้องต้น 
สนทนาภาษาพม่า 
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
สนทนาภาษาเวยีดนาม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

     1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
           - รายวิชาบังคับ 

3     หน่วยกิต      (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6     หน่วยกิต 
           รายวิชาบังคบั (บังคบั 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 

2000106 วิถีไทย 3(3-0-6) 2000112 
2000113 
2000114 

การเมืองการปกครองไทย 
อาเซียนศึกษา 
สังคมไทยในบริบทโลก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

           - รายวิชาเลือก             รายวิชาเลือก   
2000107 
2000108 
2000109 
2000110 
2000111 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
การเมืองการปกครองไทย 
อาเซียนศึกษา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2000115 
2000116 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

     1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
           - รายวิชาบังคับ 

6     หน่วยกิต      (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
          รายวิชาบังคับ 

6     หน่วยกิต 

2500109 
2500110 

จริยธรรมและทักษะชีวิต 
สุนทรียภาพของชีวิต 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2500114 
2500115 

จริยธรรมและทักษะชีวิต 
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

3(3-0-6) 
3(3-0-6)   

          รายวิชาเลือก             รายวิชาเลือก   
2500111 
2500112 
2500113 

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
ทักษะการรูส้ารสนเทศ 
ทวารวดีศึกษา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2500116 
2500117 
2500118 
2500119 

สุนทรียภาพของชีวิต 
จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
ทวารวดีศึกษา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

     1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั
คณิตศาสตร์ 
           - รายวิชาบังคับ 

6     หน่วยกิต      (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 

6     หน่วยกิต 

           รายวิชาบังคบั (บังคบั 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 
4000116 
4000117 

การคิดและการตัดสินใจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

4000124 
4000125 
4000126 

การคิดและการตัดสินใจ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

           - รายวิชาเลือก             รายวิชาเลือก   
4000118 
4000119 
4000120 
4000121 
4000122 
4000123 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาวะ 
นันทนาการเพื่อชีวิต 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

4000127 
 
4000128 
4000129 
4000130 
4000131 

โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
การสร้างเสริมสุขภาวะ 
นันทนาการเพื่อสุขภาพ 
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 

93   
32 

หน่วยกิต
หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     (1) วิชาแกน 

93   
32 

หน่วยกิต
หน่วยกิต 

1500117 
1500118 
4011305 
4011306 
4011601 
4011602 
4021111 
4021112 
4021113 
4021114 
4031101 
4031103 
4091606 
4113105 

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 2 
ฟิสิกส์ 1 
ฟิสิกส์ 2 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 
เคมี 1 
ปฏิบัติการเคม ี1 
เคม ี2 
ปฏิบัติการเคม ี2 
ชีววิทยา 1 
ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
คณิตศาสตร์เพื่อวิทยาศาสตร ์
สถิติเพื่อการวิจยั 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

4014021 
4014022 
4014023 
4014024 
4021111 
4021112 
4021113 
4021114
4023803 
4023804 
4031105 
4031106 
4091606 
4113105 

ฟิสิกส ์1 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
ฟิสิกส์ 2 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 
เคมี 1 
ปฏิบัติการเคม ี1 
เคม ี2 
ปฏิบัติการเคม ี2 
ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
ชีววิทยา  
ปฏิบัติการชีววิทยา  
คณิตศาสตร์เพื่อวิทยาศาสตร ์
สถิติเพื่อการวิจยั 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

     2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก 
            - บังคับเรียน 

54 
48 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

     2.2) วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก 
            บังคับเรียน 

54 
48 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

4022211 
4022212 
4022213 
4022214 
4022311 
4022312 
4022313 
4022314 
4022611 
4022612 
4022613 
4022614 
4023315 
4023411 
4023412 
4023413 
4023414 
4023511 
4023512 
4023605 
4023606 
 

เคมีอนินทรีย์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี์ 1 
เคมีอนินทรีย์ 2 
ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี ์2 
เคมีอินทรีย์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 
เคมีอินทรีย์ 2 
ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 2 
เคมีวิเคราะห ์1 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
เคมีวิเคราะห ์2 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
สเปกโทรสโกปสี าหรับเคมีอินทรีย ์
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 1 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 2 
ชีวเคมี 
ปฏิบัติการชีวเคม ี
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 
ปฏิบัติการวเิคราะห์ทางเคมดี้วย
เครื่องมือ 1 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

 

4022211 
4022212 
4022213 
4022311 
4022312 
4022313 
4022611 
4022612 
4022613 
4023411 
4023412 
4023413 
4023511 
4023512 
4023605 
4023606 
 
4023701 
4023702 
4023709 
4023901 
4023902 

เคมีอนินทรีย์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี์ 1 
เคมีอนินทรีย์ 2 
เคมีอินทรีย์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 
เคมีอินทรีย์ 2 
เคมีวิเคราะห ์1 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
เคมีวิเคราะห ์2 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 1 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
ชีวเคมี 
ปฏิบัติการชีวเคม ี
เคมีวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือ 1 
เคมีสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติการเคมสีิ่งแวดล้อม 
สเปกโทรสโกปสี าหรับเคมีอินทรีย ์
สัมมนาเคม ี
ระเบียบวิธีวิจยัทางเคม ี

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4023901 
4023902 
4024902 

สัมมนาเคม ี
ระเบียบวิธีวิจยัทางเคม ี
โครงการวิจัยทางเคม ี

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

4024902 โครงการวิจัยทางเคม ี 2(0-4-2) 

            - เลือกเรียน 6 หน่วยกิต             เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
4023001 
4023002 
4023204 
4023206 
4023306 
4023307 
4023308 
4023701 
4023702 
4023703 
4023704 
4023705 
4023707 
4023708 
4023713 
4023714 
4023715 
4023720 
 
4023721 
4023722 
4024405 
4024406 
4024507 
4024609 

เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
เคมีอนินทรีย์  3 
เคมีออร์แกโนเมทาลิก 
เคมีอินทรีย์ 3 
เคมีอินทรียส์ังเคราะห ์
ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์สังเคราะห ์
เคมีสภาวะแวดล้อม 
ปฏิบัติการเคมสีภาวะแวดล้อม 
เคมีอุตสาหกรรม 
เคมีอาหาร 
ปฏิบัติการเคมีอาหาร 
การปฏิบัติการหน่วย 
เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 
ปิโตรเคม ี
เทคโนโลยีเซรามิก 
ปฏิบัติการเทคโนโลยเีซรามิก 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
สาขาเคม ี
วิทยาการใหม่ในสาขาเคม ี
วัสดุศาสตร ์
เคมีเชิงฟิสิกสส์ าหรับเซรามิก 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 
ชีวเคมีวิเคราะห ์
การวิเคราะห์ทางเคมดี้วยเครื่องมือ 2 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(1-2-3) 

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

4022214 
4022314 
4022614 
4023309 
4023414 
4023703 
4023704 
4023705 
4023706 
4023707 
4023708 
4023713 
4023720 
 
4023721 
4023722 
4023723 
4023724  
4024609 

ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี ์2 
ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 2 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 2 
เคมีอุตสาหกรรม 
เคมีอาหาร 
ปฏิบัติการเคมีอาหาร 
ยางและผลิตภณัฑ ์
ปฏิบัติการหน่วย 
เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 
ปิโตรเคม ี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
สาขาเคม ี
หัวข้อที่เลือกสรรในสาขาเคม ี
วัสดุศาสตร ์
เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
มาตรฐานการจัดการทางอุตสาหกรรม 
เคมีวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ 2 

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

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

     2.3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพีและ
วิชาชีพ 

7 หน่วยกิต      (3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ 

7 หน่วยกิต 

4024801 
4024802 
4024803 
4024804 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษา 

1(0-3-0) 
6(540) 

1(0-3-0) 
6(540) 

4023801 
4024802 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

1(45) 
6(540) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 

      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
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ส าหรับรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต และเนื้อหา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ปรับปรุงสามารถน ามาเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

Thai for Communication 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้  

1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                3(3-0-6) 
Thai for Communication 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านจับใจความ อ่าน
ตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์
ต่างๆ การน า เสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน    

ภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  Skills in listening, speaking, reading and  
writing, Thai usage for communication in daily life 

1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวัน                         3(3-0-6) 
English for Everyday Communication 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
English for Communication 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การฟังเพื่อจับใจความส าคัญและ
ตอบค าถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่าน
จับใจความส าคัญและสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท  

เพื ่อ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  การทักทายและแนะน า
ตั ว เอง  การระบุความสัมพันธ์ ของสมา ชิกใน
ครอบครัว  การถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ การเลือก
ซื้อสินค้า  การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและ
การนัดหมาย การขออนุญาต การพูดโทรศัพท์ 
ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ 
ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบ การสมัครงาน 

 Skills in listening, speaking, reading and 
writing in daily life, listening for main ideas, 
answering questions, describing, giving information, 
expression ideas, reading for main ideas and details, 
writing  sentences and paragraphs 

1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อ  

1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิต  

การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การกล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่  การอ่าน
ป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 

ประจ าวัน การทักทายและการลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น 
การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
และการซื้อสินค้า 
 Chinese skills for communication in  daily 
life, greeting and farewell, introducing oneself and 
others, expressing gratitude and apologizing, food 
and drink ordering and shopping 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน  

                                   3(3-0-6) 
Chinese Conversation for Work 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีน 

1500137 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน         3(3-0-6) 
Chinese Conversation at Work 
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการท างาน การขอ 

ข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ 
การรับฝากข้อความ และการเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 

ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท างาน การอธิบาย
ช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝาก
ข้อความ เน้นค าศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนา
ขณะท างาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 

 Chinese listening and speaking at work, asking 
for information, telephoning, making appointments, 
interviewing, leaving messages and job application 
form and resume writing 

1500130 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
Japanese for Communication 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ 

1500138 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1            3(3-0-6) 
Japanese for Communication 1 
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์และ 

การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การกล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและ
บริการ  การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และ
สถานที ่การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ม
ต่างๆ 

อักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน ค าทักทาย
ในชีวิตประจ าวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
 Japanese characters and sound system, 
vocabularies, basic Kanji letters, basic sentence 
structure, daily conversations and basic Japanese 
communication 

2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
Human and Environment 
ความหมาย  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                     3(3-0-6)  
Human and Environment 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนเิวศ 

และทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัย
ธรรมชาติ เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่ ง แวดล้ อม  ก าร จั ดก ารทรั พย ากร โ ดย เน้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร ภัย
ธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการ 
พัฒนามนุษย์เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 Natural resources and environments, eco- 
systems, biodiversity, food security, natural disaster, 
environmental crisis, human development process 
for resources and environmental management for 
sustainable locality development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

190 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

Laws in Daily Life 
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกับกฎหมายที่ มี   

2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6)  
Laws in Daily Life 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย อาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการ
การใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจ าวัน 

หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา การด าเนิน
กระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 Basic knowledge of laws used in daily life, 
fundamental rights and freedom based on 
constitutional law, rules of public and private laws, 
introduction to civil and commercial laws, criminal 
laws, administration of justice, application and 
integration of laws used in daily life 

2000110 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6)  
Thai Politics and Government 
ความหมายและความส าคัญของการเมือง 

2000112 การเมืองการปกครองไทย                3(3-0-6) 
Thai Government and Politics 
ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง  

การปกครอง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบอบการเมือง
การปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทาง 
การเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน  
สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเมือง การปกครองของไทย ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 

การท าความเข้าใจ การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
ของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเช่ือมโยงกับมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์ 
 Basic knowledge of Thai government and 
politics, analyzing and expressing thoughts on Thai 
government and politics, crucial events of Thai 
history, changing of Thai government and politics 
from Sukhothai era to present in relation to economic, 
social, cultural dimensions and influence of 
globalization 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
2000111 อาเซียนศึกษา                    3(3-0-6)  

ASEAN Studies 
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบ 

2000113 อาเซียนศึกษา                            3(3-0-6)  
ASEAN Studies  
การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม 

ภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิก
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียน
กับประเทศและกลุ่มประเทศอื่น บทบาทประเทศ
ไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 

พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป 
ประเทศและองค์กรคู่เจรจาอาเซียน และความเป็นพลเมือง
อาเซียน 
 Integration of ASEAN countries based on 
regionalism, evolution of Association of South East 
Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political 
Security Community (APSC), ASEAN Economic Community 
(AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), 
fundamental information and roles of ASEAN countries 
members, ASEAN historical background, ASEAN 
dialogue partnership and ASEAN citizenship 

2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
Ethics and Life Skills 
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา 

2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต               3(3-0-6)  
Ethics and Life Skills 
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทาง  

และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรม
เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้าน
ต่างๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญา
เพื่อการด ารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
 Concepts of life and ethics, ethical problems 
in the current society, ethical principles for life happiness, 
life skills in 21st century, life skills based on the 
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning 
skills and volunteer mindedness and public 
consciousness 

2500110 สุนทรียภาพของชีวิต           3(3-0-6) 
Aesthetic Appreciation 
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร ์

2500116 สุนทรียภาพของชีวิต               3(3-0-6)  
Aesthetic Appreciation 
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้าน 

ด้านทัศนศิลป์  ดุ ริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง         
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์ เพื่อประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และการแสดง การเสริมสร้าง
การรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ 
 Definitions and value of aesthetics, visual art, 
musical art, Thai classical drama, performance art, 
aesthetic perceptions and appreciation 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
2500113 ทวารวดีศึกษา              3(3-0-6)  

Dvaravati Studies  
ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี   

2500119 ทวารวดีศึกษา                             3(3-0-6)  
Dvaravati Studies  
ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะ 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อม
ถอยของอาณาจักรทวารวดี ความส าคัญของอารยธรรม 
ยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความเจริญรุ่งเรือง
ของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย ตลอดจนความส าคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มี
ต่อจังหวัดนครปฐม 
 History of Dvaravati kingdom, characteristics  
of society, economy, politics and government, art and 
cultural growth, historical traces of Dvaravati found 
in different regions of Thailand and importance of 
Dvaravati culture on Nakhon Pathom province 

4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
Thinking and Decision Making 
หลักการ และกระบวนการคดิของมนุษย์ 

4000124 การคิดและการตัดสินใจ                  3(3-0-6) 
Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ์การพัฒนา 

การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้
เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการ
ตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

ลักษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์   
การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Principles  and  process  of  human thinking, 
development of cognitive attributes and process, 
creative and systematic thinking, pursuit of scientific 
knowledge and methodology, logic, data analysis, 
decision making process and application of the 
knowledge in daily life 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

                                   3(3-0-6)  
Information and Communication 
Technology 
ความหมาย และองค์ประกอบของระบบ 

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
Information and Communication 
Technology 
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรม
ประยุกต์ด้านการประมวลผลค า ด้านตารางค านวณ ด้านการน า 
เสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับ   
การสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวล 
ผลค า  ด้านตารางค านวณ  ด้านการน าเสนอ  ด้าน
การสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะ
ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 Definitions  and components of the computer 
system and information and communication 
technology; use of information and communication 
technology for data retrieval, software application, 
word processing, spreadsheet, presentation, network 
communication, network security system, computer 
ethics and cyber laws, and computer ergonomics 

4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                                   3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สัดส่วน 

ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้า
และน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ และ
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ใน
การช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย 
ระบบการผ่อนช าระ สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

 Basic Mathematics in daily life, proportion, 
percentage, calculation of progressive rate for electricity 
and water, electricity and water, interest, installment 
systems and actuarial science 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                   3(3-0-6) 
World Science and Technology 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                
                                              3(3-0-6)  
Science and Technology Development 
in the Changing World 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีม่ีต่อ ที่มีต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้าน

การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน 
ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้านการพัฒนาชุมชนและ 
ประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
 Effects of science and technology on global 
changes, development of community and country, 
energy and global warming, natural resources,  
environment, disaster, agriculture, and agricultural 
industry 

4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
                                   3(3-0-6) 
Sport Science for Health 
ประวัติ  ความหมาย ขอบข่ายและ  

4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ        3(3-0-6)  
Sport Science for Health 
ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์  

การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาท
ของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
ที่เกิดจากการออกก าลังกาย 

จุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ  
ประโยชน์ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกัน  
การบาดเจ็บของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรม 
กีฬา กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่น
และผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 Definitions and objectives of sport science, 
principles, categories and advantages of exercises, 
physical activities exercises, sporting, manners of 
good players and watchers, physical efficiency 
supplement, sport habits and first aid for exercising 
injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

195 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ         3(3-0-6) 

Health Promotion 
เรียนรู้ความส าคัญของสุขภาวะทางด้าน 

4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ               3(3-0-6) 
Well-being Promotion 
ความส าคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ 

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา 
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล 
และทักษะชีวิตเช่ือมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมโรค หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบ 
องค์รวม หลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย สมรรถภาพ
ทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 

อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ทักษะส่วนบุคคล และทักษะการเช่ือมโยงระหว่างตนเองและ
ผู้อื่นให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่ งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม หลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย สมรรถภาพทางกาย
และการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 
 Importance of physical and emotional  
health, food, medicines and herbs, personal hygiene, 
community environment, diseases prevention, life 
quality development, personal skills, interpersonal 
skills, principles of holistic health promotion, health 
fitness, awareness and appreciation of benefits of 
exercise, physical fitness, health checkup and health 
insurance system in Thailand 

4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต    3(3-0-6) 
Recreation for Life 
ความหมาย  ความส าคัญ ประโยชน์และ 

4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ               3(3-0-6)  
Recreation for Health 
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของกิจกรรม 

ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  
การน ากิจกรรมนันทนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การเป็น
ผู้น านันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาท
ทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรม
นันทนาการส าหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม 

นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ผู้น า
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการส าหรับตนเองและครอบครัว 
  Definitions, importance and advantages of 
recreation activities, recreation activities in daily life, 
leaders of recreation activities, recreation activities 
for oneself and family 

1500117 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ 1 
                                   3(3-0-6) 
English for Science 1 
ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารผ่าน 

4023803 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1    3(3-0-6) 
English for Science 1 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนค าศัพท์ 

ภาษาอังกฤษทางเคมี ช่ือสารเคมี และความปลอดภัยทางเคมี 
กิจกรรม การฝึกจากการน าเนื้อหาหลักทางวิทยาศาสตร์ 
มาใช้ประกอบการพัฒนาทักษะการพูด ด้วยวิธีการ
สนทนา อธิบาย สาธิต ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน 
ขณะท ากิจกรรม สามารถเข้าใจศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

 Listening, speaking, reading and writing skills 
Through chemical vocabulary, chemicals name and 
chemical safety 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
1500118 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ 2

     3(3-0-6) 
English for Science 2 
ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร โดย 

4023804 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2    3(3-0-6)    
English for Science 2 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางเคมี การอ่าน 

บทความทางวิชาการและงานวิจัยทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์
และอภิปรายประเด็นส าคัญ การน าเสนอความคิดเห็นเชิง
วิชาการเคมี 

กิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจศัพท์เฉพาะ
ทาง การจดบันทึก การบรรยาย การเขียนไดอะแกรม 
รวมถึงการเขียนจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อพัฒนาการอ่านหลากหลายรูปแบบ โดยใช้
บทความภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ 

 Academic English in chemistry, academic  
article and chemistry research for analyzing, discussing 
and presenting 

4011305 ฟิสิกส์ 1                         3(3-0-6)   
Physics 1 
การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรงใน 

4014021 ฟิสิกส์ 1                                   3(3-0-6)   
Physics 1 
กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ และ 

การวัดหน่วยปริมาณสเกลาร์ และเวกเตอร์ ต าแหน่ง
และการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน ก าลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและ
โมเมนตัม ความยืดหยุ่นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ์ 
ทางความร้อน หลักการเบื้องต้นทาง อุณหพลศาสตร์ 
การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถ่ายเท
ความร้อน 

ของไหล 
 Mechanics, vibration and wave, thermodynamics, 
and fluid 

4011306 ฟิสิกส์ 2              3(3-0-6)   
Physics 2 
ประจุไฟฟ้า กฏของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า 

4014023 ฟิสิกส์ 2                        3(3-0-6) 
Physics 2 
สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง เสียง และฟิสิกส์ 

กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ชอพฟ์ แรงของรอเรนซ์ 
สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อน 
ไฟฟ้าเหนี่ยวน า สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนาม 
ไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม  
กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียส และการสลายนิวเคลียส 

ยุคใหม ่
 Electrical filed, magnetic field, light, sound,  

and modern physics 

4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1            1(0-3-0)   
Physics Laboratory 1 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาฟิสิกส์ 1 จ านวน 

4014022 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                       1(0-3-0)   
Physics Laboratory 1 
ปฏิบัติการทดลองเครื่องมือวัดละเอียด  การตก 

10 ปฏิบัติการ อย่างเสรี การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ สมดุลของแรง       
การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบ    
ฮาร์โมนิคอย่างง่าย กฎของฮุค และความจุความร้อนจ าเพาะ 
 Experiments in fine instruments, free fall 
motion, projectile motion, equilibrium of forces, 
simple pendulum motion, simple harmonic motion, 
Hook’s law, and specific heat capacity 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2            1(0-3-0)   

Physics Laboratory 2 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาฟิสิกส์ 2 จ านวน 

4014024 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                       1(0-3-0)   
Physics Laboratory 2 
ปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า กฎของ 

10 ปฏิบัติการ โอห์ม การอัดและการคายประจุ การสะท้อนและการหักเหของ
แสง การเลี้ยวเบนของแสง สมบัติของเลนส์ การใช้เครื่องมือวัด
ทางรังสีแบบไกเกอร์-มูลเลอร์ และการดูดกลืนรังสี 
 Experiments in electrical measurement,  
Ohm’s law, charge and discharge, reflection and 
refraction of light, diffraction of light, lens, Geiger-
Muller’s counter, and absorption  

4021111 เคมี1                             3(3-0-6)   
Chemistry 1 
โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี 

4021111 เคมี 1                                    3(3-0-6)   
Chemistry 1 
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของ 

สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานสิชัน ปริมาณ 
สารสัมพันธ์  แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 

ธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานสิชัน ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย  
 Atomic structure, periodic table of elements,  
chemical bonding, properties of representative 
and transition metal elements, stoichiometry, 
states of matter; gas, solid, liquid, and solution 

4021112 ปฏิบัติการเคมี 1                1(0-3-0)   
Chemistry Laboratory 1 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน 

4021112 ปฏิบัติการเคมี 1                 1(0-3-0)   
Chemistry Laboratory 1 
ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัย 

ทา ง เ คมี  ค ว าม ปลอดภั ย ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร            
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสาร 
สมบัติของธาตุหมู่ 1A และ 2A ปริมาณสารสัมพันธ์  
ปฏิกิริยาเคมีและผลผลิตร้อยละ พันธะเคมีและ
ปฏิกิริยาของสารไอออนิก ค่าคงตัวของแก๊ส  การเตรียม
สารละลาย 

ในห้องปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
ของสาร สมบัติของธาตุหมู่ IA และ IIA ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ปฏิกิริยาเคมีและผลผลิตร้อยละ พันธะเคมีและปฏิกิริยาของ
สารไอออนิก ค่าคงตัวของแก๊ส และการเตรียมสารละลาย   
 Experiments in fundamental apparatus, 
laboratory safety, physical and chemical change of 
matters, IA and IIA group elements properties, 
stoichiometry, chemical reaction and percent yield, 
chemical bonding, ionic reaction, gas constant, and 
preparation of solution 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4021113 เคมี 2                    3(3-0-6)   

Chemistry   2 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  เคมี 1 
(4021111) 
สมดลุเคมี  กรด-เบส  เทอร์โมไดนามิกส ์

4021113 เคมี 2                               3(3-0-6)   
Chemistry 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021111 เคมี 1 
Pre-requisite : 4021111 Chemistry 1 
สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด-เบส เทอร์โมไดนามิกส์ 

จลนศาสตร์ เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ และ 
เคมีสิ่งแวดล้อม 
 Chemical equilibrium, ionic equilibrium,  
acid and base, chemical thermodynamics, chemical 
kinetics, electrochemistry, organic chemistry, nuclear 
chemistry, and environmental chemistry 

4021114 ปฏิบัติการเคมี  2     1(0-3-0)   
Chemistry Laboratory 2 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี กรด-เบส 

4021114 ปฏิบัติการเคมี 2               1(0-3-0)   
Chemistry Laboratory 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021112  
ปฏิบัติการเคมี 1 
Pre-requisite : 4021112 Chemistry 
Laboratory 1 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเคมี กรด-เบส  

และอินดิเคเตอร์ pH และสารละลายบัฟเฟอร์  เทคนิค
การไทเทรต  อุณหเคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมี 
ไฟฟ้า การตกผลึก เคมีสิ่งแวดล้อม 

เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ เคมี
นิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 
 Experiments in chemical equilibrium, acid 
and base, thermodynamics, chemical kinetics, 
electrochemistry, organic chemistry, nuclear chemistry, 
and environmental chemistry 

4091606 คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์  
                                    3(3-0-6)   
Mathematics for Science  
สมการเส้นตรง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  

4091606 คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์            3(3-0-6)   
Mathematics for Science  
ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของ 

ฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ 
อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร และอนุพันธ์ย่อย 

ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม การแก้
สมการเอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม การหา
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์
ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

 Limits  and cont inuity of funct ions,   
derivatives of function of a single variable and 
applications, integrals and applications, infinite series, 
functions of several variables, limits and continuity 
of functions of several variables, and partial derivatives 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย                3(3-0-6) 

Statistics for Research 
ความหมายของสถิติ  การวิ เคราะห์  

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย                          3(3-0-6)   
Statistics for Research 
แนวคิดและความส าคัญของการวิจัยและสถิติเพื่อ 

เปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม ประชากรและการสุ่ม
ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์
ระหว่ างตั วแปร การพยากรณ์  การวิ เคราะห์          
ความแปรปรวนแบบทาง เดี ยวและสองทาง         
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การน า 
เสนอข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ 
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของ 
ตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน การทดสอบ  
ไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์
ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 Concept and importance of research and 
statistics for research, data collection, constructing 
questionnaire, data presentation, initial data 
checking, probability, probability distributions, 
hypothesis testing, chi-square test, correlation and 
regression analysis, variance analysis, and data 
analysis by software packages 

4022211 เคมีอนินทรีย์  1                 3(3-0-6)   
Inorganic Chemistry 1 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  เคมี 2 
(4021113) 
ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตาราง 

4022211 เคมีอนินทรีย ์1                            3(3-0-6) 
Inorganic Chemistry 1 
กลศาสตร์คลื่น สมบัติและแนวโนม้ตามตารางธาตุ 

สารประกอบไอออนิก เคมีของสารละลาย ของแข็งอนินทรีย์ 
โครงสร้างผลึก เรขาคณิตเชิงโมเลกุล สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม 

ธาตุ ธาตุแทรนซิชัน สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและสัญลักษณ์เทอม 
สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น พันธะโคเวเลนต์ 
ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุลและแผนภาพแสดงระดับ
พลังงาน 

 Wave mechanics, periodic table properties  
and trends, ionic compounds, solution chemistry, 
inorganic solids, crystal structure, molecular geometry, 
symmetry, and group theory 

4022212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์1      1(0-3-0)   
Inorganic Chemistry Laboratory 1 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาสมบัติของ 

4022212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1               1(0-3-0)   
Inorganic Chemistry Laboratory 1 
ปฏิบัติการศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบ 

ธาตุ การเตรียมสารประกอบโคออร์ดิเนชัน และ  
การตรวจสอบสารประกอบโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น 

ความสามารถในการละลายของสารประกอบไอออนิก เรขาคณิต
เชิงโมเลกุล แบบจ าลองโมเลกุล สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม 
 Experiments in study properties of  element 
and compounds, solubility of ionic compound, 
molecular geometry, molecular modeling, symmetry, 
and group theory 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4022213 เคมีอนินทรีย์ 2              3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry 2 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : เคมี 
อนินทรีย์ 1 (4022211) 
โครงสร้างผลึก และเคมีสถานะของแข็ง 

4022213 เคมีอนินทรีย์ 2                        3(3-0-6) 
Inorganic Chemistry 2 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4022211  
เคมีอนินทรีย์ 1 
Pre-requisite : 4022211 Inorganic 
Chemistry 1 
สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและเทอมสัญลักษณ ์

เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎี 
ลิแกนด์ฟิลด์ การเกิดพันธะในสารประกอบเชิงซ้อน 
อิเล็กโทรนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อน 
สมบัติทางแม่ เหล็กของสารประกอบเ ชิงซ้อน 
จลนพลศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาในเคมี    
โคออร์ดิเนชัน 

เคมีโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิง
โมเลกุล ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ สเปกตรัมของอิเล็กตรอน ความเป็น
แม่เหล็ก จลนพลศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาในเคมี   
โคออร์ดิเนชัน  
 Atomic energy states and term symbols, 
coordination chemistry, crystal field theory, molecular 
orbital theory, ligand field theory, electronic spectra, 
magnetism, reaction kinetics, and mechanisms in 
coordination chemistry 

4022214 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  2     1(0-3-0)   
Inorganic Chemistry Laboratory 2 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสังเคราะห์   

4022214 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  2               1(0-3-0)   
Inorganic Chemistry Laboratory 2 
ปฏิบัติการสังเคราะห์สารโคออร์ดิเนชัน การวิเคราะห์ 

การตรวจสอบลักษณะเฉพาะ และการศึกษาปฏิกิริยา
ของสารประกอบอนินทรีย์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  
และสารประกอบโลหะอินทรีย์ 

สเปคตราเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารโคออร์ดิเนชัน เลข   
โคออร์ดิเนชัน และไอโซเมอริซึม 
 Experiments in study coordination compound 
syntheses, spectral analysis for identification of  
coordination compound, coordination number, and 
isomerism  

4022311 เคมีอินทรีย์ 1     3(3-0-6)   
Organic Chemistry 1 
การจ าแนกสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียว 

4022311 เคมีอินทรีย์ 1                              3(3-0-6)   
Organic Chemistry 1 
การจ าแนกสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียว สูตร 

สูตรโครงสร้าง การเรียกช่ือ สมบัติ การเตรียม 
ปฏิกิริยาเคมีของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สเตอริโอ
เคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  ไฮโดร- 
คาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิลิก  
เอสเทอร์  แอลดีไฮน์และคีโตน  

โครงสร้าง การเรียกช่ือ สมบัติ การเตรียม ปฏิกิริยาเคมีของ 
แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของ
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ 
กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน และเอไมด์ 
 Classification  of  monofuntional, structural  
formula; group of organic compound; nomenclature; 
properties; synthesis; reactions of alkane, alkene, 
alkyne, stereochemistry, type and mechanism of 
organic reaction, hydrocarbon, alkyl halide, alcohol, 
carboxylic acid, ester, aldehyde, ketone, amine, and 
amide 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4022312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1      1(0-3-0)   

Organic Chemistry Laboratory 1 
เทคนิคเบื้องต้นในการท าสารให้บริสุทธิ์ 

4022312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1               1(0-3-0)   
Organic Chemistry Laboratory 1 
ปฏิบัติการท าสารให้บริสุทธิ์ การสกัด การกรอง 

เช่น การสกัด การกรอง การกลั่น การตกผลึก และ
โครมาโทกราฟี การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด
ของสารอินทรีย์ การศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาเคมี
ของไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรด
คาร์บอกซิลิก แอลดีไฮด์ คีโตน 

การกลั่น การตกผลึกและโครมาโทกราฟี การหาจุดหลอมเหลว
และจุดเดือดของสารอินทรีย์ สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของ
ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิลิก 
แอลดีไฮด์ และคีโตน 
 Experiments in purification, extraction, 
filtration, distillation, recrystallization  and 
chromatography, determination of melting point 
and boiling point of organic compounds, properties 
and reactions of hydrocarbon, alkyl halide, alcohol, 
carboxylic acid, aldehyde and ketone 

4022313 เคมีอินทรีย์ 2              3(3-0-6)   
Organic Chemistry 2 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : เคมี
อินทรีย์ 1 (4022311) 
ศึกษาสูตรโครงสร้าง การเรียกช่ือ สมบัติ 

4022313 เคมีอินทรีย์ 2                              3(3-0-6)   
Organic Chemistry 2 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4022311  
เคมีอินทรีย์ 1 
Pre-requisite : 4022311 Organic Chemistry 1 
สูตรโครงสร้าง การเรียกช่ือ สมบัติ การเตรียม และ การเตรียม ปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน 

เฮทเทโรไซคลิก พอลิเมอร์ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต 
แนวทางการสังเคราะห์ย้อนกลับสารอินทรีย์ 

ปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮทเทโรไซคลิก 
พอลิเมอร ์ โปรตีน ล ิพิด คาร์โบไฮเดรต และแนวทาง    
การสังเคราะห์ย้อนกลับของสารอินทรีย์ 
 Structural formula; nomenclature; properties;  
synthesis; and reactions of aromatic hydrocarbon, 
heterocyclic, polymer, protein, lipid, carbohydrate, 
and retrosynthesis of organic compound 

4022314 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2    1(0-3-0)   
Organic Chemistry Laboratory 2 
เทคนิคการวิเคราะห์สารอินทรีย์เบื้องต้น 

4022314 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2               1(0-3-0)   
Organic Chemistry Laboratory 2 
ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารอินทรีย์ 

ทดลองเกี่ยวกับการใช้หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ และ
คุณสมบัติ บอกชนิดของสารอินทรีย์ประเภท แอลเคน 
แอลคีน แอลไคน์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิลิก 
แอลดีไฮด์ คีโตน ศึกษาวิธีการเตรียมสารอินทรีย์
อย่างง่าย 

การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันและจ าแนกประเภทของสารอินทรีย์ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีเยื่อบาง การตกผลึกและการหาจุดหลอมเหลว 
และการเตรียมสารอินทรีย์อย่างง่าย 
 Experiments  in  quantitative  of  organic  
compounds, analysis of functional group and 
classification of organic compound, elemental 
analysis, analysis with thin-layer chromatography 
(TLC), recrystallization and determination of melting 
point, and synthesis of simple organic compound 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรเดิม 

4022611 เคมีวิเคราะห์ 1                3(3-0-6)   
Analytical Chemistry 1 
บทน าเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการ 

4022611 เคมีวิเคราะห์ 1                 3(3-0-6)   
Analytical Chemistry 1 
หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

วิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงความร้อน  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห์โดยน้ าหนกั  
การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตสารละลาย
ประเภทต่างๆ ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรต กรด – 
เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ   
รีดอกซ์ การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อนและ
การวิเคราะห์โดยการช่ังน้ าหนัก รวมทั้งการตกตะกอน
และการระเหย 

การค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรต
กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ 
และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน 
 Principle of quantitative and qualitative  
analysis, stoichiometric calculation, statistical data 
analysis, gravimetric analysis, volumetric analysis, 
acid-base titration, precipitation titration, redox 
titration, and complexometric titration 

4022612 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1    1(0-3-0)   
Analytical Chemistry Laboratory 1   
การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดปริมาตร 

4022612 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1               1(0-3-0)   
Analytical Chemistry Laboratory 1   
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย 

วิธีการวิ เคราะห์หาปริมาณโดยการวัดปริมาตร    
การไทเทรตสารละลายประเภทต่างๆ การวิเคราะห์
โดยน้ าหนักโดยใช้ตัวตกตะกอนอินทรีย์และอนินทรีย์ 

ปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน 
การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบ
เชิงซ้อน 
 Experiments in gravimetric analysis, volumetric 
analysis, acid-base titration, precipitation titration, 
redox titration, and complexometric titration 

4022613 เคมีวิเคราะห์ 2                3(3-0-6)  
Analytical Chemistry 2 
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ การแยกสาร 

4022613 เคมีวิเคราะห์ 2                          3(3-0-6)  
Analytical Chemistry 2 
หลักการแยกสาร การสกัด หลักการโครมาโทกราฟี 

โดยวิธีการสกัด วิธีโพเทนซิโอเมตรี คูลอมป์เมตรี 
คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี การแยกสารโดย
วิธีทางโครมาโทกราฟี เช่น โครมาโทกราฟีชนิดกระดาษ 
ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี และแก๊สโครมาโทกราฟี 

โครมาโทกราฟีกระดาษ โครมาโทกราฟีเยื่อบาง แก๊สโครมาโท 
กราฟี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า วิธีโพเทนชิโอเมทรี วิธีคูลอมป์
เมทรี วิธีคอนดักโทเมทรี และวิธีโวลแทมเมทรี 
 Principle of separation, extraction, principle 
of chromatography, paper chromatography, thin layer 
chromatography, gas chromatography, electroanalytical 
chemistry, potentiometry, coulombmetry, 
conductometry, and voltammetry 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2    1(0-3-0)   

Analytical Chemistry Laboratory 2 
วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโดยเทคนิคเชิง 

4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2               1(0-3-0)   
Analytical Chemistry Laboratory 2 
ปฏิบัติการสกัดสาร โครมาโทกราฟีกระดาษ 

ไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพเทนซิโอเมตรี คูลอมป์เมตรี คอนดัก
โทเมตรี และโวลแทมเมตรี รวมทั้งการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพและปริมาณด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

โครมาโทกราฟีเยื่อบาง แก๊สโครมาโทกราฟี โพเทนชิโอเมทรี 
คูลอมป์เมทรี คอนดักโทเมทรี และโวลแทมเมทรี 
 Experiments in extraction, paper chromato-  
graphy, thin layer chromatography, gas chromato-
graphy, potentiometry, coulombmetry, conductometry, 
and voltammetry 

4023001 เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น     3(2-2-5)  
Local Herbs Chemistry 
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี วิธีการสกัด 

4023309 เคมีพืชสมุนไพรท้องถิ่น               3(2-2-5)  
Local Herbs Chemistry 
องค์ประกอบทางเคมี วิธีการสกัด ตรวจสอบพฤกษ 

ตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น การแยกสารให้บริสุทธิ์ 
และตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เคมีเบื้องต้น การแยกสารให้บริสุทธิ์และตรวจสอบเอกลักษณ์
ของพืชสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวสังเคราะห์ 
 Active constituents, methods of extraction, 
preliminary phytochemical screening, purification 
and identification of traditional herbs and local 
wisdoms, and biosynthesis 

4023002 เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น     3(2-2-5) 
Local Products Chemistry 
ศึกษา  วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

4023723 เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น               3(2-2-5)  
Local Products Chemistry 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่ง 

และสารท าความสะอาด จากกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) น าวัสดุในท้องถิ่นสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ และน าวัสดุในท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 Cosmetic products from the One Tambon 
One Product (OTOP), and using local materials to 
create new products 

4023315 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์   
              3(3-0-6)   
Spectroscopy of Organic Chemistry 
การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 

4023709 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์       3(3-0-6)   
Spectroscopy of Organic Chemistry 
การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยวิธี 

สเปกโทรสโกปี ด้วยเทคนิคอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล 
นิวเคลี ยร์ แมกเนติ กเรโซแนนซ์ทั้ ง  1 และ 3 มิ ติ  และ 
แมสสเปกโทรเมทรี 

โดยวิธีสเปกโทรสโกปี ด้วยเทคนิคอินฟราเรด อัลตรา 
ไวโอเลต วิสิเบิล นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และ 
แมสสเปกโทรเมตรี  Structural identification of organic compound 

by using spectroscopic techniques; infrared, UV, 
visible, one and three dimensional nuclear magnetic 
resonance, and mass spectrometry 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4023411 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)   

Physical Chemistry 1 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 4091606  
คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 
สมบัติและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของ 

4023411 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1               3(3-0-6)   
Physical Chemistry 1 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4091606  
คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์ 
Pre-requisite : 4091606 Mathematics for 
Science 
สมบัติและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ 

อุณหพลศาสตร์ สารละลาย สมดุลของเฟส กฎของ
เฟส สมดุลเคมี  เคมีไฟฟ้า ไอออนและขั้วไฟฟ้า  
สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล เคมีเชิงแสง เคมีค านวณ สารละลาย สมดุลของเฟส กฎของเฟส สมดุลเคมี และเคมีไฟฟ้า  

 Properties and kinetic theory of gases,  
thermodynamics, solution, phase equilibria, phase 
rule, chemical equilibria, and electrochemistry 

4023412 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1     1(0-3-0) 
Physical Chemistry Laboratory 1  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติและทฤษฎีจลน์ 

4023412 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1               1(0-3-0)   
Physical Chemistry Laboratory 1  
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับสมบตัิและทฤษฎีจลน์ของ 

ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สารละลาย สมดุล
ของเฟส กฎของเฟส สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า ไอออน
และขั้วไฟฟ้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเคมี
เชิงฟิสิกส์ 1 

แก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สารละลาย สมดุลของเฟส กฎ
ของเฟส สมดุลเคมี และเคมีไฟฟ้า   
 Experiments  in properties and kinetic theory 
of gases, thermodynamics, solution, phase equilibria, 
phase rule, chemical equilibria, and electrochemistry 

4023413 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2              3(3-0-6) 
Physical Chemistry 2 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : เคมี 
เชิงฟิสิกส์ 1 (4023411) 
อัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมี จลนพลศาสตร ์

4023413 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2               3(3-0-6) 
Physical Chemistry 2 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4023411 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
Pre-requisite : 4023411 Physical 
Chemistry 1 
จลนศาสตร์เคมี เคมีควอนตัม เคมีพื้นผิว การดูดซับ 

ของปฏิกิริยาเชิงซ้อน จลนพลศาสตร์ของโมเลกุล 
โครงสร้างอะตอมและโมเลกุล เคมีควอนตัม เคมี
พื้นผิว เคมีคอลลอยด์ ตัวเร่งปฏิกิริยา โฟโตเคมี และเคมีคอลลอยด์ 

 Chemical kinetics, quantum chemistry,  
surface chemistry, adsorption, catalysts, photochemistry, 
and colloids chemistry 

4023414 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2     1(0-3-0)   
Physical Chemistry Laboratory 2    
ปฏิบัติการเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิรยิา 

4023414 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2               1(0-3-0)   
Physical Chemistry Laboratory 2    
ปฏิบัติการจลนศาสตร์เคมี เคมีควอนตัม เคมีพื้นผิว 

เคมี จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเชิงซ้อน จลนศาสตร์
ของโมเลกุล  โครงสร้างอะตอมและโมเลกุล เคมี
พื้นผิว และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเคมีเชิง
ฟิสิกส์ 2 

การดูดซับ ตัวเร่งปฏิกิริยา โฟโตเคมี และเคมีคอลลอยด์ 
 Experiments in chemical kinetics, quantum 
chemistry, surface chemistry, adsorption, catalysts, 
photochemistry, and colloids chemistry 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4023511 ชีวเคมี                 3(3-0-6)   

Biochemistry  
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน (สาขาเคมี) :  
เคมีอินทรีย์ 2 (4022313) 
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน (สาขาอื่น) :  
เคมีอินทรีย์ 1 (4022311) 
โครงสร้าง และหน้าที่ของชีวโมเลกุล 

4023511 ชีวเคมี                                    3(3-0-6)   
Biochemistry  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4022313  
เคมีอินทรีย์ 2 
Pre-requisite : 4022313 Organic 
Chemistry 2 
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และ 

เอนไซม์ และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการ
ควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 

ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทาง
พันธุกรรม 
 Structure and function of biomolecules, 
enzymes and bio-energy, metabolism, and control of 
genetic expression 

4023512 ปฏิบัติการชีวเคมี                1(0-3-0)   
Biochemistry Laboratory  
การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี สาร 

4023512 ปฏิบัติการชีวเคมี                  1(0-3-0)   
Biochemistry Laboratory  
ปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพและทางเคมี สาร 

ชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์
ของเอนไซม์ การศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอ
ลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ใน 
ทางชีวเคมี 

ชีวโมเลกุล และกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  
 Experiments in physical and chemical tests  
of biomolecules, and metabolism of carbohydrates 

4023605 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 1    
                                    3(3-0-6)   
Instrumental Analysis in Chemistry 1  
ศึกษาหลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือ 

4023605 เคมีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 1            3(3-0-6) 
Analytical Chemistry through 
Instrumentation 1   
หลักการทางสเปกโทรสโกปี การดูดกลืนแสงและ 

และการประยุกต์ทางสเปกโทรสโกปีที่ เกี่ยวกับ     
การดูดกลืนแสงและการคายแสงของอะตอมและ
โม เลกุ ล  เ ช่น  การวิ เ ค ร าะห์ โ ดยอิ นฟรา เ รด 
อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล อะตอมมิกแอบซอร์พชัน 
อะตอมมิกอีมิสชัน เฟลมอีมิสชัน สเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ โครมาโทกราฟีขั้นสูง เช่น แก๊สโครมาโทกราฟี 
และไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ ลิควิดโครมาโทกราฟี 

การคายแสงของอะตอมและโมเลกุล อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล 
สเปกโทรโฟโตเมทรี อะตอมมิกแอบซอร์ฟชันสเปกโทรโฟโต
เมทรี อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรโฟโตเมทรี อินฟราเรดสเปก
โทรโฟโตเมทรี แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์
ลิควิดโครมาโทกราฟี 

 Principle of spectroscopy, atomic and  
molecular absorption and emission, ultraviolet-visible 
spectrophotometry, atomic absorption spectrophoto 
metry, atomic emission spectrophotometry, infrared 
spectrophotometry, gas chromatography, and high 
performance liquid chromatography 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4023606 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 1 

                                    1(0-3-0) 
Instrumental Analysis in Chemistry 
Laboratory 1 
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ  

4023606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 1 
                                              1(0-3-0) 
Analytical Chemistry through  
Instrumentation Laboratory 1 
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้อง 

วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาการวิเคราะห์ทาง
เคมีด้วยเครื่องมือ 

กับวิชาเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1  
 Experiments  in  instrumental analysis  
corresponding to analytical chemistry through 
instrumentation 1  

4023701 เคมีสภาวะแวดล้อม     3(3-0-6) 
Environmental Chemistry 
ศึกษาส ารวจมลพิษทางน้ า ดิน และอากาศ 

4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 
Environmental Chemistry 
มลพิษทางน้ า ดินและอากาศ มลพิษจากเกษตรกรรม 

มลพิษทางเกษตรกรรม มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในท้องถิ่น น าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 

โรงงานอุตสาหกรรม และน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
 Water, soil and air pollution,  pollution  
from agriculture, industries, and problem solution 

4023702 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-0)   
Environmental Chemistry Laboratory
การวิเคราะห์อินทรียวัตถุ การวัด pH และ 

4023702 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม          1(0-3-0)   
Environmental Chemistry Laboratory 
ปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์วัตถ ุการวัดความเป็น 

การวัดปริมาณเกลือที่ละลายได้ในดิน การวิเคราะห์หา
ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า ค่าความต้องการออกซิเจน
ทางชีวเคมี และทางเคมี การวิเคราะห์หาไนโตรเจน  
และฟอสฟอรัส การวิเคราะห์โลหะหนักจากแหล่งก าเนิด 
มลพิษในท้องถิ่น 

กรด-เบส การวัดปริมาณเกลือท่ีละลายได้ในดิน การวิเคราะห์
หาค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า ค่าความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี  และทางเคมี  การวิ เคราะห์หาไนโตรเจน  และ
ฟอสฟอรัส และการวิเคราะห์โลหะหนักจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ในท้องถิ่น 
 Experiments in analysis of organic matter,  
pH measurement, quantification of soluble salts in  
soil, analysis of dissolved oxygen in water,  
biochemical and chemical oxygen demand, analysis 
of nitrogen and phosphorus, and analysis of heavy 
metals from local sources of pollution 

4023703 เคมีอุตสาหกรรม              3(3-0-6)   
Industrial Chemistry 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : เคมี    
เชิงฟิสิกส์ 1 (4023411) 
ศึกษาการท างานโดยหลักทางกายภาพที ่

4023703 เคมีอุตสาหกรรม                         3(3-0-6)   
Industrial Chemistry 
กระบวนการทางเคมี ในการผลิตผลิตภัณฑ์  

อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กระดาษ สบู่และผงซักฟอก น้ าตาล 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปุ๋ย พลาสติก และซีเมนต์  

เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมียูนิตโอเปอเรชัน การประยุกต์
หลักทางเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการ
ท าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เช่น การผลิตกรดซัลฟิวริก 
เซรามิก พอลิเมอร์ และสารอื่นๆ ที่ส าคัญ ระบบ    
การจัดการในอุตสาหกรรม เช่น ISO 17025 

 Chemical process of industrial product;   
paper, soap and detergent, sugar, alcoholic beverage, 
fertilizer, plastic, and cement 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4023704 เคมีอาหาร              3(3-0-6)   

Food Chemistry 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและสมบัติ 

4023704 เคมีอาหาร                              3(3-0-6)   
Food Chemistry 
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ วิตามิน น้ า 

ทางเคมีของสารอาหารในกระบวนการ รวมทั้งการเติม
แต่งสี กลิ่น รส และสามารถถนอมอาหาร 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และเกลือแร่ การเปลี่ยนแปลง
และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างการแปรรูปและการเก็บ
รักษา รวมทั้งวัตถุเจือปนในอาหาร 
 Chemical food composition; vitamins, water, 
carbohydrate, protein, fat and minerals, chemical 
change and reaction during processing and storaging, 
and additives 

4023705 ปฏิบัติการเคมีอาหาร     1(0-3-0)   
Food Chemistry Laboratory 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณและของแข็ง 

4023705 ปฏิบัติการเคมีอาหาร               1(0-3-0)   
Food Chemistry Laboratory 
ปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร  

ทั้งหมด น้ าตาล แอลกอฮอล์ สารอาหาร ความเป็นกรด 
เปอร์เซ็นต์ความช้ืน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ สารปนเปื้อน 

น้ าตาลรีดิวซ์ แอลกอฮอลล์ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้     
ความเป็นกรด-เบส และสารเจือปนในอาหาร 
 Experiments in analysis of food composition,  
reducing sugar, alcohol, total soluble solid, pH, and 
food additives 

4023707 การปฏิบัติการหน่วย            3(3-0-6)  
Unit Operation 
ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย มิติ ของไหล การผสม 

4023707 ปฏิบัติการหน่วย                           3(3-0-6)  
Unit Operation 
หลักการของกระบวนการหน่วยในอุตสาหกรรม  

สารตะกอน การกรองในอุตสาหกรรม การลดขนาด
ของแข็ง การขนส่งของแข็งโดยใช้ลม การถ่ายโอน
ความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การผลิต
ความร้อน การผลิตไอน้ า การละลาย การระเหย 
การตกผลึก รี เวิร์สออสโมซีส อัลตราฟิลเตร ชัน           
การดูดซึม การดูดซับ การอบแห้ง การสกัดแยกสาร 

การวัดการไหล การผสม การกรอง การตกตะกอน การลด
ขนาดของแข็ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การผลิตไอน้ า  
การกลั่น การระเหย การอบแห้ง การดูดซึม การดูดซับ        
การอบแห้ง การสกัด และการแยก  
 Principle of unit operation in industry; flow 
measurement, mixing, screening, sedimentation, size 
reduction of solid, heat exchanger, stream production, 
distillation, evaporation, drying adsorption, absorption, 
extraction, and separation 

4023708 เคมีพอลิเมอร์เบ้ืองต้น          3(3-0-6)   
Introduction to Polymer Chemistry 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การเกิด 

4023708 เคมีพอลิเมอร์เบ้ืองต้น                    3(3-0-6)  
Introduction to Polymer Chemistry 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การสังเคราะห์ 

พอลิเมอร์ไรเซชัน การสังเคราะห์พอลิเมอร์ กลไกของ
การเกิดพอลิเมอร์ การหาขนาดโมเลกุล  การทดสอบ
สมบัติของพอลิเมอร์ 

พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และการทดสอบ
คุณลักษณะของพอลิเมอร์ 
 Introduction to polymer, synthesis of  
polymers, chemical physical properties , and 
characterization of polymers 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4023713 ปิโตรเคมี      3(3-0-6)  

Petrochemistry 
ธรรมชาติและองค์ประกอบของปิโตรเลียม 

4023713 ปิโตรเคมี                                    3(3-0-6)  
Petrochemistry 
แหล่งก าเนิดของปิโตรเลียม การกลั่นล าดับส่วน 

กระบวนการกลั่นล าดับส่วน น้ ามันเช้ือเพลิงและ
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการแยกปิโตรเลียม การท า
อุตสาหกรรมจากส่วนต่างๆ ของปิโตรเลียม 

องค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ของปิโตรเลียม 
และการผลิตเคมีภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ส าคัญ 
 Source of petroleum,  fractional distillation, 
the chemical components of petroleum, petrochemical 
products, and important petrochemical processing 

4023720 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเคมี
      2(1-2-3)  
Computer Application in Chemistry 
เป็นการน าความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 

4023720 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเคมี 3(2-2-5) 
Computer Application in Chemistry 
พื้นฐานและหลักการทางเคมีคอมพิวเตอร์ การใช้ 

ซอฟต์แวร์ส าหรับการค านวณทางเคมี การแก้ปัญหาทางเคมี 
และการวิเคราะห์ทางเคมี ร่วมกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ศึกษาและแก้ 

ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาเคมี 
ทฤษฎีภาคปฏิบัติ จะเน้นการฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ตามเนื้อหาของภาคบรรยาย 

 Fundamental and principles of computational 
chemistry, software for chemistry calculation, solving 
chemistry problem, and chemical analysis 

4023721 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมี     2(2-0-4)  
New Technology in Chemistry 
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีที่ก าลังอยู่ใน 

4023721 หัวข้อที่เลือกสรรในสาขาเคมี            3(3-0-6)  
Selected Topics in Chemistry 
หัวข้อในสาขาเคมีที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 
Current interesting topics in chemistry ความสนใจ 

4023722 วัสดุศาสตร์      3(3-0-6) 
Material Science  
ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของวัสดุประเภท 

4023722 วัสดุศาสตร์                              3(3-0-6) 
Materials Science  
โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึกและหน่วยเซลล์ 

ต่างๆ เช่น โลหะ โลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร์ ฯลฯ  
ศึกษาแผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติ
ต่างๆ เช่น สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเชิงความร้อน สมบัติ
ทางแม่เหล็ก และสมบัติทางแสง เป็นต้น 

ความไม่สมบูรณ์ในผลึกของแข็ง สมบัติเชิงกลของวัสดุ วัฏภาค
และการแปลงวัฏภาค โลหะและโลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร์ 
วัสดุผสม การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ และสมบัติ
ของวัสดุ 
 Atomic structure, crystalline structure and 
unit cell, imperfection in solid crystal, mechanical 
properties of materials, phase and phase change, 
metals and alloys, ceramics, polymers, composites, 
corrosion and degradation of materials, and materials 
properties 

4023901 สัมมนาเคมี              1(0-2-1)   
Seminar in Current Issue 
Chemistry 
ศึกษางานวิจัยทางเคมีใหม่ๆ จากวารสาร 

4023901 สัมมนาเคมี                              1(0-2-1)   
Seminar in Chemistry 
หัวข้องานวิจัยทางเคมีใหม่ๆ จากวารสารหรือต ารา  

น าเสนองานวิจัยและอภิปรายแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 
หรือต าราแล้วน าผลการค้นคว้ามาอภิปราย แลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน 

 New chemical research topics  from  
journals or textbooks, presentation and discussion 
in the classroom 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี     2(2-0-4)   

Research Methodology in Chemistry 
ประเภท ขั้นตอน การออกแบบ ตัวแปร 

4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี                   2(2-0-4)   
Research Methodology in Chemistry 
กระบวนการวิจัย ความหมายของวิธีการ ปัญหาและ 

สมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและ
การเขียนรายงานการวิจัย 

สมมติฐาน เทคนิคและการออกแบบการวิจัย การทบทวน 
วรรณกรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์และการประมวลผล ประเด็นด้านจริยธรรมใน
การท าวิจัย และการเขียนรายงาน 
 Research process, meaning of methodology, 
problems and hypotheses, research designs and 
techniques, literature review, methods of data 
collection, sampling techniques, processing and 
analysis of data, ethical issues in conducting research, 
and report writing 

4024609 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 2
      2(2-0-4) 
Instrumental Analysis in Chemistry 2 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 4023605  
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 1 
หลักการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูงโดย 

4024609 เคมีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 2            3(3-0-6) 
Analytical Chemistry through 
Instrumentation 2 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4023605   
เคมีวิเคราะหด้์วยเคร่ืองมือ 1 
Pre-requisite : 4023605 Analytical 
Chemistry through Instrumentation 1 
วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูงที่เลือกสรร และ 

เน้นข้อดีข้อเสียของวิธีวิเคราะห์แต่ละวิธี และวิธีการ
ออปติไมซ์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและ
แม่นย า ข้อได้เปรยีบและเสียเปรียบของการวิเคราะห์แตล่ะวิธ ี

 Selected instrumental analysis method and 
analytical advantage and disadvantage of selected 
method 

4024902 โครงการวิจัยทางเคมี           2(0-4-2)                                                              
Research Project in Chemistry 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม เสนอ 

4024902 โครงการวิจัยทางเคมี               2(0-4-2)   
Research Project in Chemistry 
การศึกษางานวิจัย การค้นคว้า การทดลอง  

ผลงานเขียนรายงานผลการวิจัยจากโจทย์ปัญหาทาง
เคมีหรือโจทย์ท้องถิ่น 

การรวบรวม การน าเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน
ผลการวิจัยจากโจทย์ปัญหาทางเคมีหรือโจทย์ท้องถิ่น 
 Research studying, searching, conducting  
experiments, gathering information, presenting and 
writing research reports from chemical or local 
problems 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4024801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

      1(0-3-0) 
Preparation for Professional Experience 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ 

4023801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         1(45) 
Preparation for Internship 
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านลักษณะและโอกาสของ     
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดย
การกระท าในสถานการณ์ หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพน้ันๆ 

 Activities for preparation to Professional 
Experience, in field of job character and job 
opportunities, student development in appreciate 
knowledge, skill, attitude, and motivation for job 

4024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     6(540)   
Field Experience 
ให้มีการฝึกไม่ต่ ากว่า 540 ช่ัวโมง ในสถาน 

4024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               6(540)   
Internship 
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่เป็นของ 

ประกอบการที่เป็นของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเคมี 

เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับงาน
ด้านเคมี 
 Practical training in chemically approved 
private companies or government workplaces 
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ส าหรับรายวิชาที่มีการเพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม มีดังนี้ 
 

รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 
1 1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน                                                      3(3-0-6)  

English at Work  
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การแนะน า 

ตนเองและองค์กร การสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ การน าเสนองาน การอ่านเอกสาร การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and  organization 
introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job application 
form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 

2 1500140 ภาษาตากาล็อกเบ้ืองต้น                                                           3(3-0-6) 
Basic Tagalog  
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยค 

พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  
 Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress   
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, 
color, cardinal numbers, clothes and accessories 

3 1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก                                                            3(3-0-6) 
Conversation in Tagalog  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 1500140  ภาษาตากาล็อกเบ้ืองต้น 
Pre-requisite : 1500140 Basic Tagalog  
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป  งาน 

อดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาตากาล็อกใน
สถานการณ์ต่างๆ วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different 
situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies 

4 1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น                                                               3(3-0-6) 
Basic Malay  
ภาษามาเลย์เบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสยีงและพยางค์ รูปประโยค 

พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  
 Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress 
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, 
color, cardinal numbers, clothes and accessories 
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รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 
5 1500143 สนทนาภาษามาเลย์                                                               3(3-0-6) 

Conversation in Malay 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 1500142  ภาษามาเลย์เบื้องต้น 
Pre-requisite : 1500142 Basic Malay 
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก 

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ 
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษามาเลย์ในสถานการณ์
ต่างๆ วัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different 
situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication strategies 

6 1500144 ภาษาลาวเบ้ืองต้น                                                               3(3-0-6) 
Basic Lao 
ภาษาลาวเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย 

และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
 Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,  
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, 
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 

7 1500145 สนทนาภาษาลาว                                                               3(3-0-6) 
Conversation in Lao 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 1500144  ภาษาลาวเบ้ืองต้น  
Pre-requisite : 1500144 Basic Lao  
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก 

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ 
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาลาวในสถานการณ์ต่างๆ 
วัฒนธรรมลาวและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations 
and contexts, Lao cultures and communication strategies 
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รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 
8 1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น                                                                  3(3-0-6) 

Basic Burmese  
ภาษาพม่าเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย 

และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
 Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, 
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 

9 1500147 สนทนาภาษาพม่า                                                               3(3-0-6) 
Conversation in Burmese 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 1500146  ภาษาพม่าเบื้องต้น  
Pre-requisite : 1500146 Basic Burmese  
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก 

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ 
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์ต่างๆ  
วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different 
situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies 

10 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                                          3(3-0-6) 
Basic Vietnamese  
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน 

การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิต 
ประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
 Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and  
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories 
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รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 
11 1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม                                                          3(3-0-6) 

Conversation in Vietnamese 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น  
Pre-requisite : 1500148 Basic Vietnamese  
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก 

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ 
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์
ต่างๆ  วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 
sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different 
situations and contexts, Vietnamese cultures and communication strategies 

12 2000114 สังคมไทยในบริบทโลก                                                          3(3-0-6)  
Thai Society in Global Context 
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทย 

กับสังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล 
การปรับตัวและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก 
 Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between  
Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, 
roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand 
and global community 

13 2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                                                             3(3-0-6)  
Volunteer Mindedness for Local Development  
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อ  

การพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง 
ชุมชน ท้องถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา 
การบ าเพ็ญประโยชน์ หรือเป็นอาสาสมัคร  
 Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of  
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of  
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting 
to community 
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รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 
14 2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                                                         3(3-0-6) 

Psychology in Daily Life 
ความส าคัญของจิตวิทยาต่อการด าเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์ 

ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน 
มนุษยสัมพันธ์ และการท างานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 Importance of psychology for life, components and factors of human 
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of psychology 
for happiness in life 

15 2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                                                  3(3-0-6)  
Information for Study Skills 
ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการให้ 

บริการการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน์ (OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 Definitions and importance of information technology and information  
literacy, information resources and services, classification of information resources, 
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, 
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use  

16 4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย                                                     3(3-0-6)  
Health Insurance System in Thailand 
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและต่าง   

ประเทศ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development 
of health insurance system of Thailand and other countries, fund management and 
citizen rights under the National Health Insurance System 

17 4031105 ชีววิทยา                                                               3(3-0-6)   
Biology  
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต 

เซลล์ การแบ่งเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช โครงสร้างและหน้าท่ีของสัตว์ นิเวศวิทยา 
และพฤติกรรม 
 Properties of living things, biological organization, scientific methodology,  
biological molecules, cell, cell division, cellular respiration, photosynthesis, genetics, 
mechanism of evolution, biological variation, plant form and function, animal form 
and function, biodiversity, ecology, and behavior 
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รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 
18 4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา                                                                  1(0-3-0)   

Biological Laboratory 
ปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ 

การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์        
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 
 Experiments in using of microscope, cell structure, cell division, cellular  
respiration, photosynthesis, genetics, plant form and function, animal form and 
function, biodiversity and  ecology 

19 4023706 ยางและผลิตภัณฑ ์                                                                 3(3-0-6)  
Rubber and Products 
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของยาง สารเคมียาง ปฏิกิริยาที่ 

เกี่ยวข้องและการผลิตยางจากอุตสาหกรรม 
 Natural rubber, synthetic rubbers, structure and properties of rubber,  
rubber chemicals, reactions and processing methods of rubbers in industries 

20 4023724 มาตรฐานการจัดการทางอุตสาหกรรม                                            3(3-0-6) 
Industrial Management Standards 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบ 

การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท หลักการเบื้องต้นและ
ข้อก าหนดของมาตรฐานระบบ การจัดท าระบบ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมิน
ความเสี่ยง ระบบจัดการเอกสาร การติดตามตรวจสอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง การแก้ไขและ
ป้องกัน การตรวจ การประเมิน และการทบทวนโดยระดับบริหารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 Fundamental of  Quality Management System (QMS),  Environmental  
Management System (EMS), Occupational Health and Safety Management System 
(OH&SMS), Corporate Social Responsibility (CSR), basic principles, details of individual 
clause in these standards, environmental impacts identify, hazardous risk assessment, 
document control system, monitoring of the concerned activities, non-conformities, 
corrective and prevention actions, performing of self-assessment to verify achievement 
and management review, and continual improvement 
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ส าหรับรายวิชาที่มีการถอนออกจากหลักสูตรเดิมมีดังนี้ 
 เหตุผลที่ถอนรายวิชาดังกล่าวออก  คือ 

ก. เพ่ือปรับรายวิชาให้เป็นไปตามรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  
ข. เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554  
ค. เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  

 
รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 

1 1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ                                 3(3-0-6)  
English for International Communication  
การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 

และอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้าและบริการ การให้ค าแนะน าและแสดงความคิดเห็น  การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 

2 1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน                                                            3(3-0-6)  
Language of Neighboring Country  
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน  ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3 2000106 วิถีไทย                                                                    3(3-0-6)  
Thai Living 
วิวัฒนาการ  และความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์   การตั้ง 

ถิ่นฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและ
แนวพระราชด าริที่ส่งเสริมการปรับตัวและด าเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

4 2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                          3(3-0-6)  
Sufficiency Economy Ways of Life 
ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การน าองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชน  

5 2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                                 3(3-0-6) 
Human Behavior and Self Development 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา 

จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความส าคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว  
การท างานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 
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รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 
6 2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                              3(3-0-6)  

Information Literacy Skills 
ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อ  

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะ
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐาน ข้อมูลออนไลน์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
เพื่อการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

7 4000120 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                                                            3(3-0-6) 
Agriculture in Daily Life 
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด ารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์   

สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 

8 4031101 ชีววิทยา 1                                                          3(3-0-6)   
Biology 1 
หลักการชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 
9 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                         1(0-3-0)   

Biological Laboratory 1 
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก  การใช้กล้อง 

จุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจ าแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต 

10 4023204 เคมีอนินทรีย์ 3                                                                  3(3-0-6) 
Inorganic Chemistry 3 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 4022213  เคมีอนินทรีย์ 2 
เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนด์ และแอกติไนด์ เคมีของสารประกอบออร์กาโนเมทัลลิก 

11 4023206 เคมีออร์แกโนเมทาลิก                                                      2(2-0-4)  
Organometallic Chemistry 
หลักการเบื้องต้นของการก่อเกิดพันธะและโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนออร์แกโน 

แทรนซิชันปฏิกิริยาแทนที่ลิแกนด์ ซึ่งโคออร์ดิเนตกับโลหะออกซิเดทีฟแอดดิชัน และรีดักทีฟอิลิมิเนชัน 
ปฏิกิริยาการแทรกสอดภายในโมเลกุล ปฏิกิริยาการแทนท่ีแบบ นิวคลิโอฟิลิก  และอิเล็กโตรฟิลิกบน    
ลิแกนด์ ซึ่งโคออร์ดิเนตอยู่กับโลหะแทรนซิชัน การเร่งในปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ในปฏิกิริยาการเติม
ไฮโดรเจน ตัวเร่งในปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของโอลิฟิน และอะเซติเลชัน การประยุกต์ของ
สารประกอบเชิงซ้อนออร์แกโน แทรนซิชันในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ 

12 4023306 เคมีอินทรีย์ 3                                                       3(3-0-6) 
Organic Chemistry 3 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 4022313  เคมีอินทรีย์ 2 
คาร์บอเนียมไอออน คาร์แบนไอออนอนุมูลเสรีและคาร์บีน การจัดเรียงตัวในโมเลกุล 

กลไกของปฏิกิริยาชนิดต่างๆ และวิธีการตรวจสอบไอออนที่กล่าวข้างต้น 
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รายวิชาท่ี ค าอธิบายรายวิชา 
13 4023307 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์                                                            2(2-0-4)  

Organic Chemistry Synthesis 
การออกแบบสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ และการสังเคราะห์ 

สารอินทรีย์ที่น่าสนใจ 
14 4023308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สังเคราะห ์                                                 1(0-3-0) 

Organic Chemistry Synthesis Laboratory 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารอินทรีย์บางชนิด 

15 4023714 เทคโนโลยีเซรามิก                                                       3(3-0-6)  
Ceramic Technology  
ความเป็นมาของเซรามิกถงึปัจจุบัน บทบาทที่ส าคัญของการท าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 

เครื่องปั้นดินเผา  (Pottery) ในส่วนขั้นตอนการผลิตและความรู้ความเข้าใจสมบัติทางเคมีและกายภาพที่
เกี่ยวกับวัตถุดิบ ดินปั้นวัสดุ เคลือบ สีเขียน การขึ้นรูป การตกแต่ง การตากแห้ง และการเผา ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและการทดสอบ 

16 4023715 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซรามิก                                                      1(0-3-0)  
Ceramic Technology Laboratory  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุดบิ ดินปั้น เคลือบ สเีขียน การขึ้นรูป การตกแต่ง การตากแห้งและ 

การเผา ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา 

17 4024405 เคมีเชิงฟิสิกสส์ าหรับเซรามิก                                                      2(2-0-4)  
Physical Chemistry Ceramic 
การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การเปลี่ยนแปลงของของแข็งเมื่อเผาจน 

ถึงจุดสุดตัวอ่อนตัวและหลอมสภาพของของเหลวเมื่อไหลตัวโดยไม่มีสารเคมีเป็นตวัช่วยไหล อิทธิพลและ
บทบาทของแก๊สที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีเชิงฟิสิกส์ในเตาเผาผลิตภัณฑ์ 

18 4024406 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3                                                           3(3-0-6)  
Physical Chemistry 3 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 4023413 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
ศึกษาเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์กลุ่มสมมาตรเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 

19 4024507 ชีวเคมีวิเคราะห ์                                                          2(2-0-4)  
Analytical Biochemistry  
หลักการและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ 

การประยุกต์ ใช้วิธีการเหล่านี้ ศึกษาและติดตามปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารเหล่านี้ 
20 4024803 การเตรียมสหกิจศึกษา                                                              1(0-3-0) 

Preparation for Cooperative Education   
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกสหกิจศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษา 

มีโอกาสฝึกปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การบริหารงานคุณภาพ เป็นต้น 

21 4024804 สหกิจศึกษา                                                                            6(540) 
Cooperative Education   
ให้มีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการที่เป็นของเอกชน 

หรือหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเคมี ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา 
 


