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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

Bachelor of Science Program in Chemistry 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะวทิยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0801 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Chemistry 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

 ชื่อยอ่ (ไทย)    :     วท.บ. (เคมี) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Chemistry) 

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

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 129 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 

            5.2  ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรทางวิชาการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
 

            5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่มี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่.....6/2559......วันที่.....28......เดือน....กรกฎาคม....พ.ศ....2559......... 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ....10/2559.... วันที่ ....11.......เดือน ...พฤศจกิายน...พ.ศ. ...2559......   

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ...118(2/2560)... วันที่ .....8.....เดือน ..กุมภาพันธ์....พ.ศ. ...2560........             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ....3/2560..............   

    วันที่ .........23...........เดือน ...เมษายน........พ.ศ. ....2560...............   

  6.6 สภาวิชาชีพ.......................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิปริญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  

ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัย บุคลากรทางดา้นการศกึษา นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

คุณภาพทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคม ี

และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวณัชชา อนิทร์จันทร์ 36704005XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2545 

2 นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิริ 58303000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต์ 

เคมีประยุกต์ 

เคมี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 

2550 

2546 

3 นางสาวบัลวี  ยศน้อย 

 

15099000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคมี  

เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2550 

4 นางสาวบุณฑรกิา เทพสุคนธ์ 35599002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม.  

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2549 

2546 

5 นายรักสกุล แก่นเรณู 3530800XXXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม.  

วท.บ.  

เคมี  

เคมี 

เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

2548 

2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเป็นโอกาสส าคัญในการท าให้ประเทศได้

ด าเนินนโยบายเชิงรุกในการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา

คุณภาพคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับการเพิ่มการผลิต เพิ่มคุณค่าและมาตรฐานสินค้าและ

บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเป็นไปได้ของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

แขง่ขันในเวทีโลกได้  รวมทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ เพิ่มขึน้   

  ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดัน

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่อาศัยการผสมผสานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ 

เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และความรู้ที่เหมาะสมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ   ปัจจุบันการน า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานต่อยอดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม ท าให้เกิดการเพิ่ม

คุณค่าของสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งเสริม

กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดทรัพยากรได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จาก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้คนไทยได้เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารและความรูไ้ด้อย่างกว้างขวาง 

  การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเป้าหมายส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงปัจจัยด้านการศึกษา การ

พัฒนาให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ มีการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย

ประเด็นส าคัญในเป้าหมายของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้กล่าวว่าถึงการ เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการ

ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 10,000 คน ต่อ

ประชากร 25 คน เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน

เทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล าดับในล าดับ 30 ใน 1 จะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นจะต้องมีการบริหาร

จัดการองค์ความรู้และการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะผสมผสานจุดแข็งใน

ชุมชนและสังคม ส าหรับการรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน  

  มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ก าลังมีความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพหลักของผู้คนในชุมชนจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม 

และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และมีการใช้ภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณในการผลิตผลิตภัณฑ์
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เพื่อส่งออกจ าหน่ายทั้งในชุมชน ภูมิภาคและต่างประเทศ ซึ่งท ารายได้ให้กับผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดี  

การพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวิชาเคมีถือเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการท างานวิจัย ซึ่งจะมีส่วนเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ ยังผลท าให้เศรษฐกิจและสังคมมคีวามเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมทางสังคมที่หลากหลายและโดดเด่น มีระบบความสัมพันธ์ที่เป็น

วัฒนธรรมและเป็นรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยและเป็นตาข่ายนิรภัยทางสังคม  

รวมทั้งมีภูมิปัญญาไทยที่สั่งสม สืบทอด และรักษาไว้อย่างรู้คุณค่า มีปราชญ์และผู้รู้ที่กระจายอยู่ทั่ว

ประเทศ  หากมีการถ่ายทอด สืบค้น รวบรวม และพัฒนาก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้จึง

มุ่งพัฒนาคนและสังคมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทางด้านคุณธรรม โดยพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่

กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคน พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงาน ให้

สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมกับการก้าวสู่โลกของการท างานและการเเข่งขันอย่างมีคุณภาพ 

สร้างและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้

เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต จัดองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชน

ถึงระดับประเทศ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทาง

สังคมที่สั่งสม สืบทอดมาช้านาน จงึมคีวามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรใหม้ีความสามารถในวิชาชีพต่างๆ 

โดยเฉพาะ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความมุง่มั่นที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีที่

มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้

ก้าวหน้า รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้ เกิดขึ้น ในการจัดท าหลักสูตรครั้งนี้ ทางสาขาวิชาเคมี  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ค านึงถึงการพัฒนาการเรียนรูว้ิชาการทางด้านเคมีและพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ เพื่อจะเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้ดีขึ้น พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นใน

การจัดท าหลักสูตรในวิชาชีพตา่งๆ และองค์ความรูส้มัยใหม่ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลาย

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  และรองรับกับการแข่งขันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  โดยการผลิตบุคลากรทางเคมีจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที 

และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงความ

เข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์ทางเคมีต่อสังคมและท้องถิ่น  โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มี

คุณธรรม จรยิธรรม ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 
 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มพีันธกิจในการ 

12.2.1 ผลติบัณฑิตที่มีความรู ้คุณธรรม จรยิธรรม มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่และสังคม 

12.2.2 พัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

สังคมและประเทศชาติ 

12.2.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ

คนในสังคม 

12.2.4 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English  

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจติอล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 
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003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.1.2.1 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241221 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

13.1.2.2 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาชีววิทยา 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

13.1.2.3 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาฟิสิกส์ 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

13.1.2.4 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาสถิต ิ

247221 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

13.1.2.5 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

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

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

4(3-3-8) 

 

13.3  กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

242111 เคมีเชงิฟิสิกส์และการประยุกต์  

Physical Chemistry and Applications 

4(3-3-8) 

242120 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  

Quantitative Analysis 

4(3-3-8) 

   242141       เคมีอินทรีย์             4(3-3-8) 

 Organic Chemistry 

 

13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงานเพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชาท าหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
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13.4.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือ

คณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด

ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสาน งานการ

วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ

การประเมนิผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางเคมี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์ วางแผน 

ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน 

 

1.2 ความส าคัญ  

หลักสูตรเคมี เป็นหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ผลิต

บุคคลกรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรด็ตามยังคงมีความต้องการใน

การสร้างบุคคลากรเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศอีกจ านวนมาก การศึกษาด้านเคมีเป็นหนึ่งใน

ศาสตร์พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการงานด้านต่างๆ หลาย

ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพ การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้าน

ต่างๆ การพัฒนางานทั้งในภาครัฐและเอกชน  ดังนั้น สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา จึงมีพันธกิจในการที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีที่มีความรู้ความสามารถ 

มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อออกไปพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ต่อไป  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมีที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าความรู้ที่ได้

ไปปรับใช้ในการท างานหรอืศกึษาต่อในระดับสูงขึน้ 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู่้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห ์แก้ปัญหา

และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยองค์ความรู้ ทั้งทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตรแ์ละสถิต ิ

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้ มีความมุง่มั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสังคม 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

สื่อสารในชีวติประจ าวัน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตร 

ฐานตามที่ สกอ. ก าหนด และ

สอดคล้ อ งกั บน โยบายขอ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากลและ

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง             

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอใหส้อดคล้องกบัมาตรฐาน 

สกอ. 

1.1 เอกสารหลักสูตร 

1.2 เอกสารประกอบหลักสูตร 

1.3 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 

2.  ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้

สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย และการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน

โลกปัจจุบัน 

2.1 ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

เทคโนโลยี 

2.1 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน

ประกอบการ 

2.2 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้   

ความสามารถในการท างานของบัณฑติ  

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและบริการวิชาการให้มี

ประสบการณ์จากการน าความรู้

ไปปฏิบัติงานจรงิ 

3.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 

3.2 สนับสนุนบุคลากรให้ท างาน

บริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 

3.1 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ 

3.2 ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 

4. พัฒนานิสิตให้มีความพร้อม

ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้

เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  

4.2 บูรณาการการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรกับกิจกรรม

หลักสูตร การบริการวิชาการ และ

การวิจัย 

4. 3 จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภาคปฏิบัติ  โดยเน้นให้นิสิตฝึก

ทักษะและความช านาญในวิชาชีพ

อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

4.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ

พร้ อม ในการ เรี ยนการสอนทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4.2 รายวิชาที่จัดใหม้ีการบูรณาการ 

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น

หลักสูตรกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริการวิชาการและการวิจัย 

4.3 ร้อยละของรายวิชาภาคปฏิบัติที่

เน้นให้นิสิตฝึกทักษะและความ

ช านาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอและ

ต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

การจัดการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ี 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น   เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย   เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ความแตกต่างของระดับความรูพ้ืน้ฐานภาษาอังกฤษ 

2.3.2 ความแตกต่างของระดับความรูพ้ืน้ฐานคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 

2.3.3 ความแตกต่างของระดับความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน 

2.4.2 จัดให้มกีารเรียนการสอนเพื่อปรับพืน้ฐานก่อนเปิดภาคเรียนในรายวิชาที่มปีัญหา 
 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     60 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณตามแผนของหลักสูตรเคมี (วท.บ.เคมี) ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายได้

ของคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายของ

มหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีงบประมาณ  

หนว่ย : บาท 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   -หมวดเงินเดอืน 

 

14,268,204 

 

14,981,616 

 

15,730,692 

 

16,517,220 

 

17,343,084 

2. งบด าเนนิการ 

  -หมวดค่าตอบแทน 

  -หมวดค่าใชส้อย 

  -หมวดค่าวัสด ุ

  -หมวดสาธารณูปโภค 

 

95,150 

284,000 

1,100,000 

- 

 

95,150 

284,000 

1,100,000 

- 

 

95,150 

284,000 

1,100,000 

- 

 

95,150 

284,000 

1,100,000 

- 

 

95,150 

284,000 

1,100,000 

- 

3. งบลงทุน 

   -หมวดครุภัณฑ์ 
 

541,597 

 

541,597 

 

541,597 

 

541,597 

 

541,597 

4. งบเงินอุดหนุน 3,991,293 4,137,971 4,291,982 4,453,695 4,623,493 

รวมรายจ่าย 20,280,244 21,140,334 22,043,421 22,991,662 23,987,324 
 

หมายเหตุ   ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย  
       ค่าด าเนินการส่วนกลางบริการ 7 หลักสูตร 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หนว่ยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน มคอ. 1 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 93 93 

   2.1 วชิาแกน  35 32 

   2.2 วชิาเฉพาะด้าน  58 61 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 129 หน่วยกิต 129 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    จ านวน  30   หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจติอล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management  

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวชิาแกน    จ านวน   32  หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241221 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 
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242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

4(3-3-8) 

242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี 

Terminology in Chemistry 

3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

247221  สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      จ านวน   61  หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาเฉพาะด้านบงัคับ     จ านวน  52 หน่วยกิต 

242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 

Chemical Laboratory Safety 

2(2-0-4) 

242221 เคมีวิเคราะห์ 1 

Analytical Chemistry I  

3(2-3-6) 

242222 เคมีวิเคราะห์ 2 

Analytical Chemistry II  

3(2-3-6) 

242241 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

4(3-3-8) 

242242 เคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry I 

4(3-3-8) 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2 

Physical Chemistry II 

4(3-3-8) 

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 

Instrumentation for Chemical Analysis 

3(2-3-6) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 

Inorganic Chemistry I 

3(3-0-6) 
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242332 เคมีอนินทรีย์ 2 

Inorganic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242341 สเปกโทรสโกป ี

Spectroscopy 

3(3-0-6) 

242451 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

242452 

 

 242453 

 

ระบบและการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

Quality System and Management in Laboratory 

โครงงานทางเคมี 

Project in Chemistry 

2(2-0-4) 

 

2(0-6-3) 

 

 242454 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

 242455 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

242456 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

หมายเหตุ  : * ให้นิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

2.2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก        จ านวน  9  หน่วยกิต 

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 

New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

3(2-2-5) 

242412 เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology 

3(2-2-5) 

242421 หัวข้อปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์ 

Current Topics in Analytical Chemistry 

3(2-2-5) 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม 

Environmental Chemistry 

3(2-2-5) 

242431 การวิเคราะหท์างเคมีอนินทรีย์ 

Inorganic Analysis 

3(2-2-5) 
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242432 เคมีวัสดุอนินทรีย์ 

Inorganic Material Chemistry 

3(2-2-5) 

242441 ผลติภัณฑธ์รรมชาติและการประยุกต์ 

Natural Products and Application 

3(2-2-5) 

 

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 

Organic Synthesis 

3(2-2-5) 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวน        6 หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรอืสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม    3(2-2-5) 

   Ready English            

               004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

   Arts of Living 

 241111 คณิตศาสตร ์1     3(2-2-5) 

   Mathematics I 

 242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  2(2-0-4) 

   Chemical Laboratory Safety 

 242104 เคมี 1      4(3-3-8) 

   Chemistry I 

 243101 ชีววิทยา 1     4(3-3-8) 

   Biology I 

 

   รวม     19  หน่วยกิต 

       

ภาคการศึกษาปลาย 

 001101 การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

   Usage of Thai Language 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

   Explorative English 

 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

   Health and Environment Management 

  241112 คณิตศาสตร ์2                                           3(2-2-5) 

   Mathematics II 

 242105 เคมี 2      4(3-3-8) 

   Chemistry II 

 244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้     4(3-3-8) 

   Introductory Physics 
 

   รวม     20  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

   Step UP English 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

   Socialized Personality 

  002201 พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 241221 แคลคูลัส     4(3-2-7) 

   Calculus 

 242221     เคมีวิเคราะห์ 1                                          3(2-3-6) 

   Analytical Chemistry I  

 242241 เคมีอินทรีย์ 1                                           4(3-3-8) 

   Organic Chemistry I 

 

   รวม     20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

   Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจติอล   3(2-2-5) 

   Communication in Digital Society 

 242251  ศัพท์วทิยาทางเคม ี    3(3-0-6) 

    Terminology in Chemistry 

 242222 เคมีวิเคราะห์ 2                                           3(2-3-6) 

   Analytical Chemistry II  

 242242    เคมีอินทรีย์ 2                                  4(3-3-8) 

   Organic Chemistry II 

 247221 สถิตวิิเคราะห์                                            3(2-2-5) 

   Statistical Analysis 

 

   รวม     19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1                                          4(3-3-8) 

   Physical Chemistry I 

 242321     เครื่องมอืเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี        3(2-3-6) 

   Instrumentation for Chemical Analysis 

 242331 เคมีอนินทรีย์ 1                                           3(3-0-6) 

   Inorganic Chemistry I 

 242341 สเปกโทรสโกปี                         3(3-0-6)  

   Spectroscopy  

 xxxxxx วิชาเลือกเสรี     3(x-x-x) 

   Free Elective  

 

 รวม     16  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 242312     เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                                          4(3-3-8) 

   Physical Chemistry II 

 242332 เคมีอนินทรีย์ 2                                         4(3-3-8) 

   Inorganic Chemistry II 

 242xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

   Major Elective 

 242xxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

   Major Elective  

 365215 ชีวเคมีทั่วไป       4(3-3-8) 

   General Biochemistry 

 

 รวม     18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

 242451 สัมมนา               1(0-3-2) 

   Seminar 

 242452 ระบบและการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4)  

  Quality System and Management in Laboratory 

 242453 โครงงานทางเคมี    2(0-6-3) 

   Project in Chemistry 

 242xxx วิชาเอกเลือก     3(x-x-x) 

   Major Elective  

  xxxxxx วิชาเลือกเสรี     3(x-x-x) 

   Free Elective  

   

 รวม      11  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี ้1 รายวิชา 

 242454 การศกึษาอิสระ     6 หนว่ยกิต 

   Independent Study 

 242455 การฝึกงาน     6 หนว่ยกิต 

   Professional Training 

 242456 สหกิจศึกษา     6 หนว่ยกิต 

   Co-operative Education 

 

   รวม      6  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแตง่ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing 

including thinking expression through the use of appropriate Thai  
 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม         3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading 

and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, 

accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation 

in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 
 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง       3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  
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Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including 

trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 
 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล ์การเขียนสรุปความจากสื่อ การอา่นและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 
 

002201 พลเมืองใจอาสา        3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 
 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society, 

social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao 

and University of Phayao dimensions  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล       3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation  
 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 
 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and 

management 
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 
 

241111 คณติศาสตร์ 1           3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral 
 

241112 คณติศาสตร์ 2           3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอนิทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper integrals, polar coordinate system, sequences and 

series of real numbers, power series 
 

241221 แคลคูลัส         4(3-2-7) 

Calculus 

ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ 

ปริพันธ์หลายชัน้ในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม 

Euclidean space, sketch graphic surface, limits and continuity of several variable functions, 

derivative of several variable function and applications, directional derivative, multiple integrals and 

applications, multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates 
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242101 หลักเคมี         4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสรา้งอะตอม ระบบพีรอิอดิก พันธะเคมีและโครงสรา้งโมเลกุล ปริมาณ

สารสัมพันธ์ ปฏิกิรยิาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 
 

242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการเคมี      2(2-0-4) 

Chemical Laboratory Safety 

บทน าเรื่องความปลอดภัยทางเคมี สารเคมีไวไฟ สารเคมีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ

สารเคมีเป็นพิษ การจัดเก็บและการก าจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมี  แนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตัวอย่างอุบัติเหตุ

เนื่องจากสารเคมี 

Introduction to chemical safety, volatile chemicals, reactive chemicals and toxic chemicals, 

chemical storage and disposal, materials safety data sheets, standard guidelines for safety, personal 

protective devices, examples of chemical accidents 
 

242103  เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี์         4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การ

เรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิ

กและอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and theirs 

derivatives, amines, and biomolecules 
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242104 เคมี 1          4(3-3-8) 

Chemistry I  

บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of 

elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry, 

environmental chemistry 
 

242105 เคมี 2          4(3-3-8) 

Chemistry II 

จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบสในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้

น้อย สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน  เคมีนิวเคลียร์ สาร

ชีวโมเลกุล เคมีอุตสาหกรรม  

Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid- base equilibrium in water, salt equilibrium, 

complex equilibrium, electrochemistry, representative element, transition element, nuclear chemistry, 

bimolecular substances, industrial chemistry 
 

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์       4(3-3-8) 

Physical Chemistry and Applications 

แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  สมบัติการถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการน า

ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและ

หลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎี

กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพืน้ผิวได้แก่ แรงตึงผวิ ระบบของคอลลอยด์  

Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena such as diffusion, viscosity and 

thermal conductivity, ideas about thermodynamics and its applications, pure substances and 

multicomponent systems, phase diagram, chemical equilibrium, solutions of nonelectrolytes and 

electrolytes, acid-base theory, electrochemistry, molecular binding equilibrium, chemical kinetics and 

its applications, introduction to polymer materials, surface chemistry, including surface tension, 

colloidal system 
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242120 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ       4(3-3-8) 

Quantitative Analysis  

การวิเคราะหโดยน้ าหนัก การวิเคราะห โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัว 

ท าละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟ  บทน าเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห  อัลตราไวโอเลต- 

วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตร ีอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัสเปกโทรโฟโตเมตร ีแกสโครมาโทกราฟ และ 

ไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโทกราฟ 

Gravimetric analysis, volumetric analysis, separation technique, solvent extraction, 

chromatographic method, introduction to instrumentation in analytical chemistry, UV- visible 

spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography and high 

performance liquid chromatography 
 

242141 เคมีอินทรยี์         4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง และ

ไอโซเมอร์ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก 

เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมนี แอลดีไฮด์ คีโตน คารบ์อกซิลกิและอนุพันธ์ 

Introduction of organic chemistry, classification, nomenclature and isomerism of organic 

compounds, properties, reactions and reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, aromatic, 

heterocyclic, alkyl halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their 

derivatives 
 

242221 เคมีวิเคราะห์ 1        3(2-3-6) 

Analytical Chemistry I 

หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท าการ

วิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้ าหนักและการตกตะกอน การวิเคราะห์โดย

ปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 

และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ 

Introduction of analytical chemistry, sampling techniques and sample preparation, statistical 

concepts for analytical chemistry, gravimetric analysis and precipitation methods, volumetric analysis, 

acid-base titration, precipitation titration, complexometric titration and redox titration 
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242222 เคมีวิเคราะห์ 2          3(2-3-6) 

Analytical Chemistry II 

การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย และวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่าย เช่น  

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษและแบบแผ่นบาง โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์และโครมาโทกราฟีชนิด

แลกเปลี่ยนไอออน เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพเทนชิโอเมตรี อิเล็กโทรกราวิเมตรี คูลอมเมตรี  

คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี 

Sample separation by solvent extraction and elemental chromatography including paper 

chromatography and thin layer chromatography, column chromatography and ion exchange 

chromatography, electroanalytical chemistry such as potentiometry, electrogravimetry, coulometry, 

conductometry and voltammetry 
 

242241 เคมีอินทรยี์ 1         4(3-3-8) 

Organic Chemistry I 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน ไฮบริไดเซชัน พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การอ่าน

ชื่อ ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี  สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาของสารประกอบแอลเคน  

แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์  รวมทั้งกลไกการ

เกิดปฏิกิริยาและการสังเคราะหโ์มเลกุลของสารประกอบอินทรีย์อย่างง่าย 

Fundamental concepts of functional groups, hybridization, chemical bonding of organic 

compounds, nomenclature, isomerism and stereochemistry, physical properties and reactions of 

alkanes, alkenes, alkynes, aromatic compounds, organohalogens, alcohols, phenols, ethers including 

reaction mechanisms and synthesize simple organic molecules 
 

242242 เคมีอินทรยี์ 2         4(3-3-8) 

Organic Chemistry II 

ปฏิกิรยิาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน ปฏิกิรยิาการแทนที่ที่ต าแหน่งแอลฟาคาร์บอนของ

สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ ปฏิกิริยาของ

สารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก และการประยุกต์ใช ้

Reactions of aldehydes, ketones, substitution reaction at -carbon of carbonyl compounds, 

reaction of carboxylic acids and their derivatives, reaction of amines, heterocyclic compounds and 

their applications 
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242251 ศัพท์วทิยาทางเคมี        3(3-0-6)  

Terminology in Chemistry 

ศัพท์เทคนิคในบริบททางเคมี การอา่นบทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี รูปแบบการน าเสนอ

ทางวิชาการโดยทั่วไป การน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ 

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

presentation patterns, English presentation 
 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1        4(3-3-8) 

Physical Chemistry I 

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส   ปรากฏการณ์การส่งผ่าน  อุณหพลศาสตร์เคมี  

สมดุลวัฏภาคและการท านายสมบัติของสารละลาย  จลนพลศาสตร์เคมี  เคมีไฟฟ้า  

Gases and the chemical kinetic theory of gases, transport phenomena, chemical 

thermodynamics, phase equilibrium and properties, chemical kinetics, electrochemistry 
 

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2        4(3-3-8) 

Physical Chemistry II 

   เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล เคมีพื้นผิว การดูดซับทาง

กายภาพและเคมี การดูดซับไอโซเทอม เคมคีอลลอยด์และแมคโครโมเลกุล 

   Quantum chemistry, atom, molecule and molecular spectroscopy, surface chemistry, 

physical and chemical adsorption, adsorption isotherm, colloid chemistry and macromolecules 
 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี       3(2-3-6) 

Instrumentation for Chemical Analysis 

หลักการ เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 

อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี 

และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  

Principles, instrumentation and applications of ultraviolet- visible spectrophotometry, 

infrared spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography and high 

performance liquid chromatography  
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242331 เคมีอนนิทรยี์ 1         3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry I     

โครงสรางของอะตอม ทฤษฎอีอรบิทัลเชิงอะตอมและโมเลกุล ปรากฏการณ์ก าบัง สัญลักษณ

ของเทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี โครงสรางของโมเลกุลและทฤษฎีที่อธิบายรูปราง

ของโมเลกุล  ของแข็ ง โลหะ ของแข็ ง ไอออนิกและโครงสร้างผลึก  สารประกอบโคออร - 

ดิเนชันและสารเชิงซ้อน เช่น ทฤษฎีอธิบายพันธะ สมบัติตางๆ   เสถียรภาพ เทอรโมไดนามิกส และ

สมบัติแมเหล็กของสารประกอบโคออรดิเนชัน 

Atomic structure, atomic orbital theory and molecular orbital theory, shielding effect, term 

symbols, chemical bonding and chemical bonding theories, molecular structures and theories, metallic 

solids, ionic solids and crystal structures, coordination compounds and complexes including chemical 

bonding theories, properties, stability, thermodynamics and magnetic properties of coordination 

compounds 
 

242332 เคมีอนนิทรยี์ 2         4(3-3-8) 

Inorganic Chemistry II      

ทฤษฎีกลุ มและสมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะ สเปกโทรสโกป เบื้องตนของ

สารประกอบอนินทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวท าละลายที่ 

เปนน้ าและไมใชน้ า และความรเูบือ้งตนเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์ 

Group theory and molecular symmetry, character tables, introduction of spectroscopy in 

inorganic compounds, inorganic reaction mechanisms, acid- base reactions in aqueous and 

nonaqueous solvents and introduction of the organometallic compounds 
 

242341 สเปกโทรสโกป ี        3(3-0-6) 

Spectroscopy  

หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์สเปกโทรสโกปีในการหาโครงสร้างทางเคมีโดยใช้

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์

สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี  

The principle, theory and applications of spectroscopy used in chemical structure  

determination using ultraviolet- visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic 

resonance spectroscopy and mass spectrometry 
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242411 การวจิัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์      3(2-2-5)  

New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่าง

กันในแต่ละปีการศึกษา เช่น วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมีเชิงค านวณ การออกแบบโมเลกุล เครื่องมือและ

เทคนิคในการหาลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 

Principle and discussions of interesting topics in physical chemistry with different topics each 

year such as nanomaterials, advanced materials, computational chemistry, molecular modeling, 

instruments and characterization techniques in physical chemistry researches 
 

242412 เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์    3(2-2-5) 

Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology 

หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ น้ าหนัก

โมเลกุลของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การ

เปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพและ

เสถียรภาพของพอลิเมอร์ คอลลอยด์ พอลิเมอร์คอลลอยด์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร ์หลักการและการ

อภิปรายหัวข้อที่ได้รับความสนใจทางเคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ในหัวข้อที่อาจ

แตกต่างกันในแตล่ะปีการศึกษา 

Introduction of polymer chemistry, chemical structure and chemical bonding of polymers, 

molecular weight of polymers preparation methods of polymers, polymerization processes, thermal 

transition, mechanical properties of polymers, degradation and stability, colloids, colloidal polymers, 

polymer nanotechnology, principle and discussions of interesting topics in polymer chemistry and 

polymer nanotechnology with different topics each year 
 

242421 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวเิคราะห์        3(2-2-5) 

Current Topics in Analytical Chemistry 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ วิทยาการ

สมัยใหมท่ั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใชท้างเคมีวเิคราะห์ 

Description and discussion in topic of current interest in analytical chemistry, modern 

technology, theories, applications in analytical chemistry 
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242422 เคมีสภาวะแวดล้อม        3(2-2-5) 

Environmental Chemistry  

ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและการ

ป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการและในชีวติประจ าวัน การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  

Ecosystem, pollution, effect of the environment to society and community, causes, correction 

and protection of environmental pollution, safety in the laboratory and everyday life, environmental 

conservation 
 

242431 การวเิคราะห์ทางเคมีอนินทรยี์      3(2-2-5) 

Inorganic Analysis 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสาร อนินทรีย์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ

เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริก เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรส

โกปี และเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี  

Quantitative and qualitative analysis of inorganic compounds, X- ray diffraction, scanning 

electron microscopy, transmission electron microscopy, thermogravimetric analysis, Fourier transform 

infrared spectroscopy and UV-Visible spectroscopy 
 

242432  เคมีวัสดุอนินทรยี        3(2-2-5) 

Inorganic Materials Chemistry 

โครงสร้างผลึกและสมบัติของสารประกอบเคมีอนินทรีย์ การสังเคราะหวัสดุอนินทรีย การ

ประยุกต์ใชง้านวัสดุอนินทรีย์ และงานวิจัยปจจุบันที่เกี่ยวของกับวัสดุอนินทรีย 

Crystal structures and properties of inorganic compounds, synthesis of inorganic materials, 

applications of inorganic materials and recent research in inorganic materials 
 

242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์     3(2-2-5) 

Natural Products and Application 

การจ าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  กลไกการสังเคราะห์ทางชีวเคมี  การแยกและการ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งโดยวิธีทางเคมี การน าผลติภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 

Classification of compounds from nature, studying of biosynthesis pathways of biomolecules, 

isolation and structures determination, natural products utilization 
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242442 เคมีอินทรยี์สังเคราะห์       3(2-2-5) 

Organic Synthesis 

การออกแบบ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ เทคนิคการเกิดพันธะคาร์บอน-คาร์บอน การ

สังเคราะห์สารประกอบแบบวง การเตรียมสารอินทรีย์ในหมู่ฟังก์ชันต่างๆ โดยใช้ปฏิกิริยาการแทนที่

แบบนิวคลีโอไฟล์ การใช้หมู่ป้องกันในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ การออกแบบสังเคราะห์โดยวิธีสังเคราะห์

ย้อนกลับ    

Design, synthesis, methods for carbon- carbon bond formation, synthesis of cyclic 

compounds, functional group interconversion by nucleophilic substitution, protecting group in organic 

synthesis, Retrosynthesis analysis  
 

242451 สัมมนา         1(0-3-2) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นเคมี 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question in chemistry 
 

242452 ระบบและการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ    2(2-0-4) 

Quality System and Management in Laboratory 

ความรูพ้ืน้ฐานด้านระบบและการจัดการคุณภาพในหอ้งปฏิบัติการ ได้แก่ มาตรฐานระบบการ

บริหารงานคุณภาพ 9000, 14000, 22000 และ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทาง

วิชาการของห้องปฏิบัติการ 17025  

Introduction in quality system and management in laboratory standard quality system such 

as ISO 9000 ISO 14000 ISO 22000 and ISO/IEC 17025 
 

242453 โครงงานทางเคมี        2(0-6-3) 

            Project in Chemistry 

 โครงงานในหัวข้อที่สนใจทางเคมี การประยุกต์ความรูพ้ื้นฐาน ระเบียบวิธีการท าโครงงานการ

เขียนรายงานโครงงาน 

 Project in interested topic of chemistry, apply the basic knowledge, project methodology, 

writing a project report 

 

  



36 

 

242454 การศึกษาอิสระ       6 หน่วยกิต 

Independent Study  

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภปิราย ในหัวข้อทางดา้นเคมี 

Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in chemistry 
 

242455 การฝึกงาน        6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับทางเคมี ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry in private or 

government sectors 
 

242456 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเคมี ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

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

apprentice in private or government sectors 
 

243101 ชีววทิยา 1         4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ 

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรา้งและหน้าที่ของพืชและ

สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 
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244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น        4(3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน 

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น   

เทอร์โมไดนามกิส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational force, work 

and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids mechanics, wave 

and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern physics 
 

247221 สถิติวเิคราะห์         3(2-2-5)  

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทาง

สถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่มและความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ  การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วย  

ไคก าลังสอง และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test, elementary analysis of 

variance, linear regression and correlation analysis, chi- square test, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data 
 

365215  ชีวเคมทีั่วไป                  4(3-3-8) 

General Biochemistry 

 นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, 

hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics 

and biochemical properties testing for biomolecules 
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3.1.1 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

     3.1 เลข 0 หมายถึง   ไม่จ าแนกกลุ่มวชิา 

                 3.2 เลข 1 หมายถึง   กลุ่มวชิาเคมีเชงิฟิสิกส์  

3.3 เลข 2 หมายถึง   กลุ่มวชิาเคมีวิเคราะห์ 

3.4 เลข 3 หมายถึง   กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์ 

3.5 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาเคมีอินทรีย์ 

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

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

1 นางสาวณัชชา อนิทร์จันทร์ 36704005XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิริ 58303000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต์ 

เคมีประยุกต์ 

เคมี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3 นางสาวบัลวี  ยศน้อย 

 

15099000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคมี  

เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 นางสาวบุณฑรกิา เทพสุคนธ์ 35599002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม.  

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 นายรักสกุล แก่นเรณู 3530800XXXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม.  

วท.บ.  

เคมี  

เคมี 

เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

1* นางสาวณัชชา อนิทร์จันทร์ 36704005XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2* นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิริ 58303000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต์ 

เคมีประยุกต์ 

เคมี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3* นางสาวบัลวี  ยศน้อย 

 

15099000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคมี  

เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4* นางสาวบุณฑรกิา เทพสุคนธ์ 35599002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม.  

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5* นายรักสกุล แก่นเรณู 3530800XXXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม.  

วท.บ.  

เคมี  

เคมี 

เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายกฤษณะ จิตมณี อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Analytical Chemistry 

เคมีวิเคราะห์ 

เคมี 

2 นางชินานาฏ วทิยาประภากร อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

เคมี 

3 นายโยธิน ฉิมอุปละ 

 

 

อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. (เกียรตนิิยม

อันดับ 1) 

Chemical and Process Engineering 

เคมี 

เคมี 

4 นายนัทธี สุรีย์ 

 

อาจารย์ Ph.D. 

วท.บ. 

Biochemistry and Molecular Biology 

เคมี 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต ระบุความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น หลักสูตรจึงก าหนดให้มีรายวิชาการฝึกงาน รหัสวิชา 242452 

ให้นสิิตได้เลือกเรียน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

4.1.2 บูรณาการความรู้ และกระบวนการที่ได้เรียนมาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน และในการประกอบอาชีพสบืต่อไป 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 

4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
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4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ ผลงานวิจัย คิดค้นงานวิจัยใหม่ หรือสร้าง

นวัตกรรมทางเคมี (รายวิชา 242455 การศกึษาอิสระ Independent Study) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้จากการท าโครงงานหรอืงานวิจัยของนสิิตมีดังนี้ 

5.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ผลงานทางวชิาการหรืองานวิจัย 

5.2.2 ทักษะในการน าเสนอผลงานทางวชิาการ นวัตกรรมทางเคมีหรอืงานวิจัย 

5.2.3 มีทักษะในการบูรณาการความรู้ และกระบวนการ ที่ได้เรียนมาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน

การท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หนว่ยกิต 

 

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.2 ด าเนนิการศึกษา ค้นคว้า 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6.2 น าเสนอผลงาน 

5.6.3 ส่งรายงานผลการด าเนนิงาน 

5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ บูรณาการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการแต่งกาย การเข้า

สังคมเทคนิคการเจรจาสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธที่ดีและการ

วางตัวในการท างาน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรม 

ปจฉิมนเิทศกอนที่นิสิตจะส าเร็จการศกึษา  

2. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการ

จัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

2.2 มีการตรวจสอบและสง่เสริมให้นสิิตมคีุณธรรม 

จรยิธรรมในการด ารงชีวติอย่างตอ่เนื่องตลอดหลักสูตร 

2.3 ใหความรู ถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่

เกี่ยวของกับเคมี    

3. ด้านภาวะผูน้ า 3.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้นิสิต

ต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและสมาชิก

กลุ่ม 

3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้นิสิต

ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออก 

3.3 ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝังการมี

วินัย ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

3.4 มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหน้า

กลุ่มในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝ กใหนิสิตมีความ

รับผดิชอบ 

3.5 มกีารสรางระเบียบวินัยในตัวเอง เชน การเข้าเรียนอยาง

ตรงตอเวลาและสม่ าเสมอ การมีสวนรวมในช้ันเรียน

เสริมความกลา ในการแสดงความคิดเห็น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจรติ 

(2) มีระเบียบวินัย  

(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

(5) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

(6) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

(7) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์  สุจริต และ

เคารพกฎระเบียบของนสิิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

(2) ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวติรว่มกับผูอ้ื่นในสังคม 

(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า 

ท างานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคดิเห็นและรับฟังความคิดเห็น 

(4) จัดการเรยีนการสอนให้นสิิตตระหนักในสิทธิและศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทั้งในช้ัน

เรียนและแหล่งฝกึงาน โดยผูส้อน เพื่อนนิสติ ตนเอง ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึ และผูร้ับบริการ 

(2) ประเมินพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  สรุปและ

ประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข 
 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎใีนศาสตรเ์ฉพาะ 



 

 

45 

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา การใหความรูถึงภาพรวมของเนื้อหาก่อนเขาสู

บทเรียน  การสรุปย้ าความรู้ใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมความรูใหมกับความรูเดิม  

การเชื่อมโยงความรูจากสาขาวิชาหนึ่งไปยังอีกสาขาวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น  การเลือก

ใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา  ใชการสอนหลายรูปแบบตามลักษณะของเนื้อหา

สาระ  ไดแก่ การบรรยาย การทบทวน การฝกปฏิบัติ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู

เรียนเปนส าคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปัญหาเปนฐานการเรียนโดย

การคนควาดวยตัวเอง  การเรียนรูจากสถานการณจริงจากการฝกงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมและการทัศนศึกษา จากวิทยากรภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอก

สถาบันในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย  การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในชั้นเรียน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย 

การน าเสนอรายงานการ คนควาหนาช้ันเรียน ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบ

ปฏิบัติ ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใชบัณฑติ 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น

ระบบ  

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะและการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรค์นวัตกรรม 

(4) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 

แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบด้วยตนเองและในกลุ่มใน



 

 

46 

สถานการณท์ั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน

ที่หลากหลาย  เ ช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา  

การวิเคราะหก์รณีศกึษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ประชุมปรึกษา การสอนโดย

ใช้เกม การเรียน การปฏิบัติจรงิ และการจัดท าโครงงาน เป็นต้น 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

(1) การประเมนิกระบวนการคิด 

(2) การทดสอบความสามารถในการคิด 

(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษา และ

วิเคราะหก์รณีศกึษา รายงานการศกึษาอิสระ รายงานการศกึษาสถานการณจ์ าลอง 

รายงานผลการประชุม รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นในฐานะผูน้ าและสมาชิกที่ดี 

(2) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 

(4) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับ

ผู้สอน ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้รับบริการ โดยการ

มอบหมายใหท้ ากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการท างาน

เป็นทีมทั้งในชัน้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร 

และระหว่างสถาบัน 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(3) การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 



 

 

47 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล

การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น

เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย อย่าง

สร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการ

เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลนีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะหแ์ละใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติประจ าวันและทักษะการสื่อสารกับผูร้ับบริการ 

(3) ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

(4) ประเมินผลงานที่นิสติได้วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.6 สุนทรียศิลป์ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

   มีความรู้  ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

จัดการเรียนการสอนโดยที่น าสุนทรียศิลป์มาประยุกต์เข้ากับเนื้อหารายวิชา 

มอบหมายให้ท ากิจกรรมหรอืผลงานที่ใช้สุนทรียศิลป์กับกระบวนการเรียนรู้ทางเคมี 
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผูส้อน ผูเ้รียน เพื่อนนิสติ 

(1) การประเมนิชิน้งาน 

(2) การประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

(3) อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ส ารวจสุขภาพของผู้เรยีนทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

(2) ตรวจการแต่งกายที่ถูกระเบียบทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

(3) การน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) จ านวนผูเ้รียนที่มสีุขภาพกายและใจที่ดี 

(2) การประเมนิการแต่งกายที่ถูกระเบียบ 

(3) การประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีนด้านบุคลิกภาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
          

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ                            

001101 การใชภ้าษาไทย                             

001102 ภาษาอังกฤษ

เตรยีมพร้อม 
                           

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลก

กว้าง 
                           

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้                            

002201 พลเมอืงใจอาสา                            

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                             

003201 การสื่อสารในสังคม 

ดจิทัิล 
                           

003202 การจัดการสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 
                           

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต                             
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม  
                           

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                            

วิชาแกน                            

241111 คณิตศาสตร ์1                            

241112 คณิตศาสตร ์2                            

241221 แคลคูลัส                            

242104 เคม ี1                            

242105 เคม ี2                            

242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี                            

243101 ชีววิทยา 1                            

244103 ฟิสกิสเ์บื้องต้น                            

247221 สถิติวิเคราะห์                            

วิชาเฉพาะด้าน                            

วิชาเฉพาะด้านบังคับ                            

242102 ความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิติการเคมี 
                           

242221 เคมวีิเคราะห์ 1                            
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

242222 เคมวีิเคราะห์ 2                            

242241 เคมอิีนทรยี์ 1                            

242242 เคมีอินทรยี์ 2                            

242311 เคมเีชิงฟิสิกส์ 1                            

242312 เคมเีชิงฟิสิกส์ 2                            

242321 เครื่องมอืเพื่อการ

วิเคราะห์ทางเคมี 
                           

242331 เคมอีนินทรยี์ 1                            

242332 เคมีอนินทรยี์ 2                            

242341 สเปกโทรสโกปี                            

242451 สัมมนา                            

242452 ระบบและการจัดการ

คุณภาพ

ห้องปฏบัิติการ 
                           

242453 โครงงานทางเคมี                            

242454 การศึกษาอสิระ                            

242455 การฝึกงาน                            

242456 สหกิจศึกษา                            
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

365215 ชีวเคมท่ัีวไป                            

วิชาเฉพาะด้านเลือก                            

242411 การวิจัยแนวใหมท่าง

เคมเีชิงฟิสิกส์ 
                           

242412 เคมพีอลเิมอรแ์ละนา

โนเทคโนโลยีพอลเิมอร์ 
                           

242421 หัวข้อปัจจุบันทางเคมี

วิเคราะห์ 
                           

242422 เคมสีภาวะแวดล้อม                            

242431 การวิเคราะห์ทางเคม ี

          อนินทรยี์ 
                           

242432 เคมวีัสดุอนินทรยี์                            

242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

และการประยุกต์ 
                           

242442 เคมีอินทรยี์สังเคราะห์                            

รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขา/

หลักสูตรอื่น 
                           

กลุ่มวิชาเคมีบริการ                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

242101 หลักเคมี                            

242103 เคมท่ัีวไปและเคมี

อินทรยี์ 
                           

242104 เคม ี1                            

242105 เคม ี2                            

242111 เคมเีชิงฟิสิกส์และการ

ประยุกต์ 
                           

242120 การวเิคราะหเ์ชิงปรมิาณ                            

242141 เคมอิีนทรยี์                            
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะ ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งคณะ และน าไปด าเนินการ

จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการ

สอน และมีการประเมินข้อสอบโดยคณะกรรมการที่หลักสูตรแต่งตั้ง 

  2.1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ตามร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้กับตารางวิเคราะห์หลักสูตร การตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงผลงานของนสิิต และการสัมภาษณ์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝกึ 

  2.1.4 การทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และรายงานผล ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  ด าเนินการโดยการศึกษา ติดตามบัณฑิตเพื่อน าผลการติดตามมาพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

           เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หนา้ที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่รว่มมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.2  คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มปีระสบการณ์เป็นพี่เลีย้ง 

 1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการ

เรียนรู้ของนิสติให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 ส่งเสริมการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศกึษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.4 สนับสนุนการส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1  บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย หรอืสาขาวิชาที่มคีวามเช่ียวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือให้บริการทางวิชาการในด้านที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มี

ความรูแ้ละทักษะที่ทันสมัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. บัณฑติ 

หลักสูตรมกีารประกันคุณภาพบัณฑติ ดังนี้ 

 2.1 จัดระบบและด าเนินการประเมินผลจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 2.2 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหา 

 2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

      

3. นิสิต 

  3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน พร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติไม่เกินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  การอุทธรณ์ของนิสิตเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิตใน

ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้แจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน และนิสิต

รับทราบโดยทั่วกัน 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

          มีระบบและด าเนนิการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือมีความเช่ียวชาญใน

สาขาเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะก าหนด 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

         มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล การเยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

         ส าหรับอาจารย์พิเศษถือวา่มีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติมาให้นิสิต โดยอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้มี

ประสบการณต์รงหรอืมีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาเอก 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

 5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

 5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

 5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

 5.6 จัดระบบและด าเนินการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน 

 5.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

          คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อ

ต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนสิิต 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

          คณะส ารวจและด าเนินการให้มีหนังสือ ต ารา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยที่

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามีหนังสือด้านเคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ 

เคมีอนินทรีย์ เคมีเชงิฟิสิกส์ เคมีพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัยอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 มีการศกึษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

                    6.3.2 ขอความรว่มมอืจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา ในการ

จัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการ

เรียนการสอน 

                    6.3.3 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

                    6.3.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

                    6.3.5 ประสานงานและสนับสนุนให้มีต าราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึกอย่าง

เพียงพอ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                    6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึ มีสว่นร่วม 

                    6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร จากอาจารย์ นิสิต ผู้ช่วย

สอนในแหล่งฝกึทุกปี 

                    6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสม 

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

                    6.4.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 จัดการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก 

สูตรและอาจารย์ผูส้อน และ/หรือมีการปรึกษาหารอืผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรอืวิธีการสอน 

1.1.2 ก าหนดระบบและรูปแบบการประเมินผลรายวิชา ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 1-7 โดยแบ่งเป็นการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินจากนิสิต ผู้

เยี่ยมสอนและผู้สังเกตการณ์ โดยอาจใช้วิธีการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์หรือส่ง แบบสอบถามก็ได้ 

พร้อมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามขอ้ก าหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน ผูช่้วยสอนและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

1.1.4 สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสติประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนในการใช้กลยุทธ์

ตามที่ได้วางแผนไว้ เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไปให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินหลักสูตรตามเกณฑก์ารประเมินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประเมินผล

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 รวบรวมความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ

การเสนอแนะ 

4.4 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร 

ความต้องการของผู ้ใช ้นโยบายของมหาว ิทยาล ัย และตอบสนองกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน มคอ. 1 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 93 93 

   2.1 วชิาแกน  35 32 

   2.2 วชิาเฉพาะด้าน  58 61 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 129 หน่วยกิต 129 หน่วยกิต 
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ตัวอย่าง ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

  3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

   3(2-2-5)  

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                          ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom   

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    
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004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  

 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา                                                   3(3-2-5)  

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

   Citizen Mind by Citizenship  

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                    3(3-2-5)                             

   Multicultural  Society                                          

   003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                                       3(3-2-5) 

   Communication in Digital Society  

  003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  

Health and Environment Management                           

3(3-2-5) 

  004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                                          3(3-2-5) 

 Art of Living  

  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 

 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

 3(3-0-6)     

 

  Information Science for Study and Research   
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002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)     

 

ปิดรายวิชา 

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

 

 

   

ปิดรายวิชา 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life      

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์  3(3-0-6) 

Human Behavior        

    ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง พ. ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  93           หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    90          หน่วยกิต  

กลุ่มวชิาแกน 26  หน่วยกิต กลุ่มวชิาแกน     32  หน่วยกิต  

241111 คณิตศาสตร์ 1                             3(2-2-5) 

Mathematics I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่อง

ของฟั งก์ชั น  อนุพันธ์ ของฟังก์ชั นและการ

ประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ 

เมทรกิซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

Mathematic induction, limits and continuity of 

functions, derivative of functions and applications, 

integral and applications, matices and system 

of linear equations 

241111 คณิตศาสตร์ 1                             3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives 

and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and 

integral 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

241112 คณิตศาสตร์ 2                            3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัลอินทิกรัลไม่ตรงแบบ ล าดับ

และอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง ฟังก์ชัน

หลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

Techniques of integration, improper integrals, 

sequences and series of real numbers, power 

series, functions of several variables, limits and 

continuity of several variable functions, derivative 

of several variable functions 

241112 คณิตศาสตร์ 2                            3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอนิทิกรัล อนิทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบ

พิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper integrals, 

polar coordinate system, sequences and series of 

real numbers, power series 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

241221 แคลคูลัส                                   4(3-2-7) 

Calculus 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ระบุ

ทิศทาง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและ

การประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและ

การหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น 

ปรพิันธ์ตามผวิ ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

Polar coordinate system, Euclidean space, 

directional derivative, derivative of multivariate 

functions and applications, multiple integrals, 

coordinate system and integration, line integrals, 

surface integrals, integral theorem 

241221 แคลคูลัส                                   4(3-2-7) 

Calculus 

ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์  

อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชั้นและการ

ประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นในพิกัดทรงกระบอก

และทรงกลม 

Euclidean space, sketch graphic surface, limits 

and continuity of several variable functions, 

derivative of several variable function and 

applications, directional derivative, multiple 

integrals and applications, multiple integrals in 

cylindrical and spherical coordinates 

 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

242104 เคมี 1                                       4(3-3-8) 

Chemistry I 

หลักการพื้นฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง อสัณฐาน 

242104 เคมี 1                                       4(3-3-8) 

Chemistry I 

บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและ
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และคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและ

เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและ

สมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี

อนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic 

structure, periodic table, properties of elements, 

chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous 

and colloid, changing of state and introduction to 

thermodynamic, solution and solution properties, 

acid-base theory, organic chemistry, environmental 

chemistry 

คอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของ

สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี

สิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic 

structure, periodic table, properties of elements, 

chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous 

and colloid, changing of state and introduction to 

thermodynamic, solution and solution properties, 

acid-base theory, organic chemistry, environmental 

chemistry 

 

 

 

คงเดมิ 

242105 เคมี 2                                       4(3-3-8) 

Chemistry II 

จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรด

เบสในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย สมดุล 

ของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ 

ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุลเคมี

อุตสาหกรรม 

Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-

base equilibrium in water, salt equilibrium, 

complex equilibrium, electrochemistry, 

representative element, transition element, 

nuclear chemistry, bimolecular substances, 

industrial chemistry  

242105 เคมี 2                                       4(3-3-8) 

Chemistry II 

จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรด

เบสในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย สมดุล 

ของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ 

ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุลเคมี

อุตสาหกรรม 

Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-

base equilibrium in water, salt equilibrium, 

complex equilibrium, electrochemistry, 

representative element, transition element, 

nuclear chemistry, bimolecular substances, 

industrial chemistry 

 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 

  242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี                       3(3-0-6) 

Terminology in Chemistry  

การสื่อสารในบริบทที่เฉพาะเจาะจงทางเคมี 

หัวข้อและประเด็นส าคัญต่างๆ ทางเคมี ค าศัพท์

ที่มีความเกี่ยวข้องทางเคมี การน าเสนอข้อมูล

ทางเคมี 

Specific contexts communication in chemistry, 

various topics and highlights in chemistry, 

vocabulary in chemistry, data presentation in 

chemistry 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

243101 ชีววทิยา 1                                  4(3-3-8) 

Biology 1 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

243101 ชีววทิยา 1                                  4(3-3-8) 

Biology 1 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และ      เม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 
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structure and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น                            4(3-3-8) 

Introductory Physics 

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติและ 2 

มิติ แรงและกฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน 

โมเมตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน 

สมดุลเชิงสถิติและสมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์  คลื่นและการ

สั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและ

แม่เหล็ก วงจรไฟฟา้เบือ้งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Transitional motion in 1 and 2 dimension, force 

and law of motion, work and energy, 

momentum and collision, rotation motion, static 

equibrium and properties of matter, fluid 

mechanics, thermodynamics, waves and 

vibrations, sound, optics, electricity and 

magnetism, basic electric circuits, modern 

physics 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น                            4(3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น 

กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน 

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน 

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและ

การสั่น เทอร์โมไดนามิกส์  แม่ เหล็กไฟฟ้า 

วงจรไฟฟา้ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, gravitational force, 

work and energy, momentum and collisions, 

rotation motion, properties of matter, fluids 

mechanics, wave and vibration, thermodynamics, 

electromagnetics, electric circuits, modern 

physics 

 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

146111 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6) 

Practical Reading and Writing 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการอ่าน และการ

เขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเร่ิมศึกษา

หลักการและปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้ง

ระดับ ค า วลี อนุประโยค จนถึงประโยคประเภท

ต่างๆ รวมทั้งฝึกอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่

สมบูรณ์ และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และ

การแบ่งประโยค เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน

การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบือ้งตน้ 

Study basic principles of reading and writing as 

well as practice reading and writing focusing on 

principles and problems in reading at lexical 

level, types of phrases, clauses and sentences. 

Practice reading focusing on problems on 

incomplete sentences and the use of 

punctuation marks then use the knowledge in 

practicing writing to correct the mistakes found 

   

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดย

ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษา

   

 

 

ปิดรายวิชา 
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อยู่ให้มีความสอดคล้องกับค าศัพท์เฉพาะทาง

มากขึน้ 

Studying English in more specific contexts 

through listening, speaking, reading, and 

writing skills with additions of various speaking 

and writing topics related to students’ study 

areas with more technical term 

247221 สถิตวิิเคราะห์                             3(2-2-5) 

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน า

สถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทาง

สถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง 

สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ

ตัวสถิติ  การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิ เคราะห์ความแปรปรวน

เบื้ อ งต้ น  การวิ เ ค ราะห์ ก ารถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง 

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the 

application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, 

descriptive statistics, probability, random 

variable and probability distribution, sampling 

distribution, estimation and hypothesis test, 

elementary analysis of variance, linear 

regression and correlation analysis, chi-square 

test, nonparametric statistics, the use of 

statistical package program to analyze and 

interpret the data 

247221 สถิตวิิเคราะห์                             3(2-2-5) 

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน า

สถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทาง

สถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง 

สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ

ตัวสถิติ  การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิ เคราะห์ความแปรปรวน

เบื้ อ งต้ น  การวิ เ ค ราะห์ ก ารถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง 

และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

และแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the 

application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, 

descriptive statistics, probability, random 

variable and probability distribution, sampling 

distribution, estimation and hypothesis test, 

elementary analysis of variance, linear 

regression and correlation analysis, chi-square 

test, the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                      58 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                      61  หน่วยกิต 

  242102 ความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการเคมี 2(2-0-4) 

Chemical Laboratory Safety 

แนะน าเร่ืองความปลอดภัยทางเคมี สารเคมี

ไวไฟ สารเคมีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ

สารเคมีเป็นพิษ การจัดเก็บและการก าจัด

สารเคมีอย่างถูกต้อง เอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัยของสารเคมี แนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อ

การป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ

ตัวอย่างอุบัติเหตุเนื่องจากสารเคมี 

Introduction to chemical safety, volatile 

chemicals, reactive chemicals and toxic 

chemicals, chemical storage and disposal, 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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materials safety data sheets, standard 

guidelines for safety, personal protective 

devices, examples of chemical accidents 

242221 เคมีวิเคราะห์                              4(3-3-8) 

Analytical Chemistry 

หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการ

สุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท าการ

วิเคราะห์ สถิติที่ ใช้ในเคมีวิ เคราะห์ วิธีการ

วิเคราะห์โดยน้ าหนักและการตกตะกอน การ

วิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรดด่าง การ

ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิด

สารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรี

ดอกซ์ การสกัดด้วยตัวท าละลาย ทฤษฎีและ

การประยุกต์ของวิธีทางโครมาโทกราฟี โคร

มาโทกราฟีกระดาษ โครมาโทกราฟีเยื่อบาง โคร

มาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน คอลัมน์โคร

มาโทกราฟี  

Introduction of analytical chemistry, sampling 

techniques and sample preparation, statistical 

concepts for analytical chemistry, gravimetric 

nalysis and precipitation methods, volumetric 

analysis, acid-base titration, precipitation 

titration, complexometric titration and redox 

titration, solvent extraction, theory and 

applications of chromatography methods, paper 

chromatography, thin-layer chromatography, ion-

exchange chromatography, column 

chromatography 

242221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคมีวิเคราะห์ 1                            3(2-3-6) 

Analytical Chemistry I 

หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการ

สุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท าการ

วิเคราะห์ สถิติที่ ใช้ในเคมีวิ เคราะห์ วิธีการ

วิเคราะห์โดยน้ าหนักและการตกตะกอน การ

วิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรดด่าง การ

ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิด

สารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรี

ดอกซ์ 

Introduction of analytical chemistry, sampling 

techniques and sample preparation, statistical 

concepts for analytical chemistry, gravimetric 

analysis and precipitation methods, volumetric 

analysis, acid- base titration, precipitation 

titration, complexometric titration and redox 

titration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส

จ านวนหน่วย

กิต  ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 242222 เคมีวิเคราะห์ 2                            3(2-3-6) 

Analytical Chemistry II 

การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย 

และวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่ายเช่น โครมาโทก

ราฟีแบบกระดาษและแบบแผ่นบาง โครมาโทก

ราฟีแบบคอลัมน์และโครมาโทกราฟีชนิด

แลกเปลี่ยนไอออน  เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟา้ ไดแ้ก่ 

วิธีโพเทนชิโอเมตรี  อิเล็กโตรกราวิเมตรี คูลอม

เมตรี คอนดักโทเมตรี  และโวลแทมเมตรี  

Sample separation by solvent extraction and 

elemental chromatography including paper 

chromatography and thin layer chromatography, 

column chromatography and ion exchange 

chromatography electroanalytical chemistry 

such as potentiometry, electrogravimetry, 

coulometry, conductometry and voltametry 

242241 เคมีอินทรีย์ 1                              4(3-3-8) 

Organic Chemistry I 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซ

ชัน พันธะและโครงสร้างในสารประกอบอินทรย์ี 

การจ าแนกหมู่ฟังก์ชัน การอ่านชื่อและสมบัติ

ของสารประกอบอินทรี ย์  การเต รียมและ

ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลเคน แอลคีน แอล

ไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโล

242241 เคมีอินทรีย์ 1                              4(3-3-8) 

Organic Chemistry I 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน ไฮบรไิดเซชัน 

พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การอา่นชื่อ ไอ

โซเมอร์และสเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ

และปฏิกิริยาของสารประกอบแอลเคน แอล คีน 

แอลไคน์  อะโรมาติก  ออร์กาโนฮาโลเจน 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้งกลไกการ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

เจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้งศึกษาไอ

โซเมอร์และสเตอริโอเคมีของสารประกอบ

อนิทรีย์ 

Fundamental of organic chemistry, hybridization, 

bonding and structure of organic compounds, 

classification, nomenclature and properties of 

organic compounds, preparations and reaction 

of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

hydrocarbons, organohalogens, alcohols, 

phenols, ethers including study of isomerism 

and stereochemistry of organic compounds 

เกิดปฏิกิริยาและการสังเคราะห์โมเลกุลของ

สารประกอบอนิทรีย์อย่างง่าย 

Fundamental concepts of functional groups, 

hybridization, chemical bonding of organic 

compounds, nomenclature, isomerism and 

stereochemistry, physical properties and 

reactions of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

compounds, organohalogens, alcohols, phenols, 

ethers including reaction mechanisms and 

synthesize simple organic molecules 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

242242 เคมีอินทรีย์ 2                              4(3-3-8) 

Organic Chemistry II 

ปฏิกิ ริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน 

ปฏิกิริยาการแทนที่ที่ต าแหน่งแอลฟ่าคาร์บอน

ของสารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิ ริยาของ

สารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก กรดคาร์

บอกซิลิก และอนุพันธ์ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิ

โน โปรตีน และการสังเคราะห์สารอินทรีย์

เบือ้งต้น 

Reactions of aldehydes, ketones, substitution 

reaction at α- carbon of carbonyl compounds, 

reaction of amines, heterocyclic compounds, 

carboxylic acids and their derivatives, 

carbohydrates, amino acids, proteins and basic 

synthesis of organic compounds 

242242 เคมีอินทรีย์ 2                              4(3-3-8) 

Organic Chemistry II 

ปฏิกิ ริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน 

ปฏิกิริยาการแทนที่ที่ต าแหน่งแอลฟาคาร์บอน

ของสารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิ ริยาของ

สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอ

มีน เฮเทอโรไซคลิก และการประยุกต์ใช้ 

Reactions of aldehydes, ketones, substitution 

reaction at α- carbon of carbonyl compounds, 

reaction of carboxylic acids and their 

derivatives, amines, heterocyclic compounds 

and their applications 

 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1                           4(3-3-8) 

Physical Chemistry I 

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส   

ปรากฏการณ์การถ่ายเท  การแพร่ผ่าน  ความ

หนืด  การน าความร้อนและกฎการกระจายของ

แมกซ์เวลและโบสแมน  อุณหพลศาสตร์เคมี  

สมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ

สารบริสุทธิ์และสารผสมอย่างง่าย  สมดุลวัฏ

ภาค  จลนพลศาสตร์เคมี  การเร่งปฏิกิริยา  

กลไกการเกิดปฏิกิ ริยา  หลักการและการ

ประยุกต์ใช้เคมีของสารละลายอิเล็กโทรไลต์  

เคมีไฟฟา้ 

Gases and the chemical kinetic theory of gases, 

transfer phenomenon, diffusion, viscosity, 

thermal conductivity and the Maxwell-

Boltzmann distribution, chemical 

thermodynamics, properties and physical 

transformation of pure substances and simple 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1                           4(3-3-8) 

Physical Chemistry I 

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส   

ปรากฏการณ์การส่งผ่าน  อุณหพลศาสตร์เคมี  

สมดุลวัฏภาคและการท านายสมบัติ ของ

สารละลาย  จลนพลศาสตร์เคมี  เคมีไฟฟา้  

Gases and chemical kinetic theory of gases, 

transport phenomena, chemical thermodynamics, 

phase equilibrium and properties, chemical 

kinetics, electrochemistry 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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mixtures, phase equilibrium, chemical kinetics, 

catalysis, reaction mechanisms, principle and 

applications of chemistry of electrolytic 

solutions, electrochemistry 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2                           4(3-3-8) 

Physical Chemistry II  

เคมีควอนตมั  เคมีพืน้ผิว  เคมีเชงิแสง  การดูด

ซับทางกายภาพและเคมี  การดูดซับไอโซเทอม  

ระบบคอลลอยด์  ไมเซลล์  สมบัตทิางกายภาพ

ของแมค-โครโมเลกุล  โครงสรา้ง, พลังงาน, 

และผลของสารละลาย 

Quantum chemistry, surface chemistry, 

photochemistry, physical and chemical 

adsorption, adsorption isotherm, colloids 

system, micelles, physical properties of 

macromolecules, structure, energy and 

solvation effect 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2                           4(3-3-8) 

Physical Chemistry I  

เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและสเปกโทร 

สโกปีระดับโมเลกุล เคมีพื้นผิว การดูดซับทาง

กายภาพและเคมี การดูดซับไอโซเทอม เคมี

คอลลอยด์และแมคโครโมเลกุล 

Quantum chemistry, atom, molecule and 

molecular spectroscopy, surface chemistry, 

physical and chemical adsorption, adsorption 

isotherm, colloid chemistry and macromolecules 

 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี   4(3-3-8) 

Instrumentation for Chemical Analysis 

หลักการ เคร่ืองมือ และการประยุกต์ใช้ของอัลต

ร้า ไว โอ เลต-วิสิ เบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี  

อินฟราเรดสเปคโตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิก 

แอบซอร์พชันสเปคโตรโฟโตเมตรี โฟลอินเจค

ชันอะนาลิซิส แก๊สโครมาโทกราฟี และโคร

มาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง บทน าสู่เคมี

วิเคราะห์เชิงไฟฟ้าเบือ้งต้น 

Principles, instrumentation and applications of 

ultraviolet- visible spectrophotometry, infrared 

spectrophotometry, atomic absorption spectro- 

photometry, flow injection analysis, gas 

chromatography and high performance liquid 

chromatography, introduction to electroanalytical 

chemistry 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี   3(2-3-5) 

Instrumentation for Chemical Analysis 

หลักการ เคร่ืองมือและการประยุกต์ใช้ของ

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 

อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิ

กแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี  แก๊สโคร

มาโทกราฟี  และโครมาโทกราฟีของเหลว

สมรรถนะสูง 

Principles, instrumentation and applications of 

ultraviolet-visible spectrophotometry, infrared 

spectrophotometry, atomic absorption spectro- 

photometry, gas chromatography and high 

performance liquid chromatography 

 

 

 

 

ปรับลด

จ านวนหน่วย

กิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

242331 เคมีอนินทรย์ี 1                            3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry I 

โครงสร างของอะตอม ทฤษฎีออรบิทัลเชิง

อะตอม ทฤษฏีการก าบั งประจุ ในอะตอม 

สัญลักษณของเทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่

อธิบายพันธะเคมี โครงสรางของโมเลกุลและ

ทฤษฎีที่อธิบายรูปรางของโมเลกุล ของแข็งและ

พันธะในของแข็ง ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวท า

ละลายที่เปนน้ าและไมใชน้ า และทฤษฎีอธิบาย

พันธะในสารประกอบโคออรดิเนชัน 

242331 เคมีอนินทรย์ี 1                            3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry I 

โครงสร างของอะตอม ทฤษฎีออรบิทัลเชิง

อะตอมและโม เลกุล  ปรากฏการณ์ก าบั ง 

สัญลักษณของเทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่

อธิบายพันธะเคมี โครงสรางของโมเลกุลและ

ทฤษฎีที่อธิบายรูปรางของโมเลกุล ของแข็งโลหะ 

ของแข็งไอออนิกและโครงสร้างผลึก และ

สารประกอบโคออรดิเนชันและสารเชิงซ้อน เช่น 

ทฤษฎีอธิบายพันธะ สมบัติตางๆ   เสถียรภาพ 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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Atomic structure, atomic orbital theory, 

shielding theory of charges in atom, term 

symbols, chemical bonding and chemical 

bonding theories, molecular structures and 

theories that describe the molecular shape, 

solid and its bonding, acid- base reactions in 

aqueous and nonaqueous solvents and chemical 

bonding theory in coordination compounds 

เทอร โมไดนามิกส  และสมบัติแม เหล็กของ

สารประกอบโคออรดิเนชัน 

Atomic structure, atomic orbital theory and 

molecular orbital theory, shielding effect, term 

symbols, chemical bonding and chemical 

bonding theories, molecular structures and theories, 

metallic solids, ionic solids and crystal 

structures, coordination compounds and 

complexes including chemical bonding theories, 

properties, stability, thermodynamics and 

magnetic properties of coordination compounds 

242332 เคมีอนินทรย์ี 2                    4(3-3-8) 

Inorganic Chemistry II 

ทฤษฎีกลุมและสมมาตรของโมเลกุล ตาราง 

คุณลักษณะ สเปคโตรสโคป เบื้องต นของ

สารประกอบอนินทรีย  สมบัติต างๆ ของ

สารประกอบโคออรดิเนชัน เสถียรภาพ เทอรโม

ไ ด น ามิ ก ส  ส มบั ติ แ ม เ ห ล็ ก  ก ล ไ ก ก า ร

เกิดปฏิกิ ริยาของเคมีอนินทรีย  และความรู

เบือ้งตนเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์ 

Group theory and molecular symmetry, table 

characteristic, introduction of inorganic 

compounds spectroscopy, reaction mechanism 

of inorganic chemistry and the basic knowledge 

of the organometallic compounds 

242332 เคมีอนินทรย์ี 2                    4(3-3-8) 

Inorganic Chemistry II 

ทฤษฎีกลุมและสมมาตรของโมเลกุล ตาราง 

คุณลักษณะ สเปคโตรสโคป เบื้องต นของ

สารประกอบอนินทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยา

ของเคมีอนินทรีย ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวท า

ละลายที่เปนน้ าและไมใชน้ า และความรูเบือ้งต้น

เกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์ 

Group theory and molecular symmetry, 

character tables, introduction of spectroscopy in 

inorganic compounds, inorganic reaction 

mechanisms, acid- base reactions in aqueous 

and nonaqueous solvents and introduction of 

the organometallic compounds 

 

 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

242341 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์         4(4-0-8) 

Spectroscopy in Organic Chemistry 

หลักการของสเปกโทรสโกปี  ทฤษฎีและการ

ประยุกต์การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์

โดยใช ้ อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี 

อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมก

เนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี และแมส 

สเปกโทรสโกปี 

The principle of spectroscopy, theory and 

application in determination for structures of 

organic compounds using ultraviolet- visible 

spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear 

magnetic resonance spectroscopy, and mass 

spectroscopy 

242341 สเปกโทรสโกปี                            3(3-0-6) 

Spectroscopy 

หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์สเปกโทรสโกปี

ใ น ก า ร ห า โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ค มี โ ด ย ใ ช้

อัลตราไวโอเลต -วิสิ เบิล สเปกโทรสโกปี  

อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี นิวเคลีย ร์แมก

เนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี และแมส สเปก

โตรเมตรี  

The principle, theory and applications of 

spectroscopy used in chemical structure  

determination using ultraviolet- visible 

spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear 

magnetic resonance spectroscopy and mass 

spectrometry 

 

 

 

 

 

ปรับชื่อ ลด

จ านวน 

หน่วยกิจ  

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา  

242454 สัมมนา                                      1(0-3-2) 

Seminar 

การฝึกเสนอผลงานและวิจารณ์รายงานการวิจัย

ทางเคมี 

242451 สัมมนา                                      1(0-3-2) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเคมี 

 

 

ปรับรหัส 
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Practice in scientific presentation and discussion 

on chemistry research 

Searching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and answering 

question in chemistry 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ          1(1-0-2) 

ห้องปฏบิัติการ 

Quality System and  Management in 

Laboratory 

ความ รู้พื้นฐานด้านระบบและการจัดการ

คุณภาพในห้องปฏิบัติการ ระบบคุณภาพสากล 

ได้แก่ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ 

9000, 14000, 22000 และ มาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของ

ห้องปฏิบัติการ 17025 

Introduction in quality system and  management 

in laboratory standard quality system such as 

ISO 9000 ISO 14000 ISO 22000 and ISO/IEC 

17025 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  242453 โครงงานทางเคมี                         2(0-6-3) 

Project in Chemistry 

โครงงานในหัวข้อที่สนใจทางเคมี การประยุกต์

ความรู้พื้นฐาน ระเบียบวิธีการท าโครงงานการ

เขียนรายงานโครงงาน 

Project in interested topic of chemistry, apply 

the basic knowledge, project methodology, 

writing a project report 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

242452 การศึกษาอิสระ                         6 หน่วยกิต 

Independent Study 

ท าการทดลองในหัวข้อทางเคมีที่มีความสนใจ

เป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลึกซึ้งโดยใช้

วิธกีารทางวิทยาศาสตร์ 

Performance in the lab focusing in the special 

topic in chemistry fields in order to improve the 

knowledge in the field by using the scientific 

method 

242454 การศึกษาอิสระ                         6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การ เข ียนรายงาน การน า เสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านเคมี 

Studying, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting and discussing in 

chemistry  

 

 

 

ปรับรหัส

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

242451 การฝึกงาน                               6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกงานทางด้านเคมีในหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชน การเตรียมสาร การวิเคราะห์ การใช้

เคร่ืองมือ การเขียนรายงาน การเสนองาน การ

ท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

Professional training in chemistry of students in 

the governmental or private organization, 

chemical preparation, analysis, instrumental 

242455 การฝึกงาน                               6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับทางเคมี ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in chemistry in private 

or government sectors 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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operation, writing report, presentation, 

collaboration with co-worker 

 

242453 สหกิจศกึษา                              6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การเรียนผ่านงาน ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา

ภายในหน่ วยงานภาค รัฐห รือ เอกชนหรือ

ต่างประเทศโดยผ่านความเห็นชอบจากองค์กร

สหกิจศกึษา 

Work- based learning, full time work in the 

governmental or private organization or the 

foreign country under the permission from co-

operative education organization 

242456 สหกิจศกึษา                              6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเคมี ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in chemistry as an 

apprentice in private or government sectors 

 

 

 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

365215 ชีวเคมีทั่วไป                               4(3-3-8) 

General  Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทาง

เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมตาบอลิซึมของสาร

ชีวโมเลกุลอันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 

และกรดนิวคลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

ฮอร์โมน สารอาหาร การแสดงออกของยีนและ

การควบคุม  หลักการและเทคนิคทางอณู

ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและ

ปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการ

ดูดกลืนแสง การทดสอบสารชีวโมเลกุลและการ

วัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolism of biomolecules including 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, 

enzyme kinetic, hormone, nutrition, gene 

expression and regulation, principle and 

techniques of molecular biology, bioenergetics, 

principle and laboratory of buffer preparation, 

optical density determination, biomolecules 

characterization and determination of enzyme 

kinetics 

365215 ชีวเคมีทั่วไป                               4(3-3-8) 

General  Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง

เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมตาบอลิซึมของสาร

ชีวโมเลกุลอันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 

และกรดนิวคลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

ฮอร์โมน สารอาหาร การแสดงออกของยีนและ

การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและ

เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ 

หลักการและปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ 

การวัดการดูดกลืนแสง การทดสอบสารชีว

โมเลกุลและการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolism of biomolecules including 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, 

enzyme kinetic, hormone, nutrition, gene 

expression and regulation, principle and 

techniques of molecular biology, bioenergetics, 

principle and laboratory of buffer preparation, 

optical density determination, biomolecules 

characterization and determination of enzyme 

kinetics 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 

 วชิาเฉพาะด้านเลือก                             12 หน่วยกิต  วชิาเฉพาะด้านเลือก                             9 หน่วยกิต  

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมเีชิงฟิสกิส์   3(3-0-6) 

New Frontier of Researches in Physical 

Chemistry 

หลักการและการอภิปรายหัวข้อ ที่ได้รับความ

สนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น นาโนเทคโนโลยี 

วัสดุนาโน นาโนทิวบ์ นาโนชีท ตัวเร่งปฏิกิริยา 

ของไหลสภาวะวิกฤต ซุปเปอร์คอนดักเตอร์ 

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมเีชิงฟิสกิส์   3(2-2-5) 

New Frontier of Researches in Physical 

Chemistry 

หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ ได้รับความ

สนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่าง

กันในแต่ละปีการศึกษา เช่น วัสดุนาโน วัสดุขั้น

สูง  เคมี เชิงค านวณ การออกแบบโมเลกุล 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

จ านวน
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คอนดักติ้งพอลิเมอร์ ผลึกเหลว ควอสิคริสตัล 

บล็อกโคพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การน า

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ การออกแบบวัสดุ 

ตัวเร่ง และยาชนิดใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ 

หลักการพื้นฐานของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการ

วิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น อะตอมมิกฟอร์สไม

โครสโคปี สแกนนิ่งทันเนลลิ่งไมโครสโคปี สแกน

นิ่งอเิล็กตรอนไมโครสโคปี ทันเนลลิ่งอเิล็กตรอน

ไมโครสโคปี การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์เรย์และ

นิวตรอน การสะท้อนของรังสีเอ็กซ์เรย์ และ โซ

ลิดสเตทนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนส์ 

Principle and discussions of interesting topics in 

physical chemistry such as nanotechnology, 

nanomaterials, nanotubes, nanosheets, catalysts, 

supercritical fluids, superconductors, conducting 

polymers, liquid crystals, quasicrystal, block 

copolymers, biotechnology, material design, 

catalysts and novel medication, various basic 

techniques in physical chemistry researches 

such as atomic force microscopy ( AFM) , 

scanning tunneling microscopy (STM), scanning 

electron microscopy (SEM) , tunneling electron 

microscopy ( TEM) , x- ray and neutron 

scattering, x- ray diffraction (XRD)  and solid-

state nuclear magnetic resonance (NMR) 

เคร่ืองมือและเทคนิคในการหาลักษณะเฉพาะ

ของงานวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 

Principle and discussions of interesting topics in 

physical chemistry with different topics each 

year such as nanomaterials, advanced 

materials, computational chemistry, molecular 

modeling, instruments and characterization 

techniques in physical chemistry researches 

 

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฎิบัติและ

การศึกษา

ด้วยตัวเอง 

242412 เคมีเกี่ยวกบัพอลิเมอร์                   3(3-0-6) 

Polymer Chemistry 

หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์  โครงสร้าง

ทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์  น้ าหนัก

โมเลกุลของพอลิเมอร ์ ปฏิกิริยาการเตรยีมพอลิ

เมอร์แบบต่างๆ  กระบวนการสังเคราะห์พอลิ

เมอ ร์   การ เปลี่ ยนสถานะของพอลิ เมอร์

เนื่องจากความร้อน  สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์  

การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิเมอร์ 

Introduction of polymer chemistry, chemical 

structure and chemical bonding of polymers, 

molecular weight of polymers preparation 

methods of polymers, polymerization 

processes, thermal transition, mechanical 

properties of polymers, degradation and 

stability 

242412 เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์   3(2-2-5) 

Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology 

หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้าง

ทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ น้ าหนัก

โมเลกุลของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิ

เมอร์แบบต่างๆ กระบวนการสังเคราะห์พอลิ

เมอร์ การเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์เนื่องจาก

ความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ การ

เสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิเมอร์ 

คอลลอยด์  พอลิ เ มอ ร์คอลลอยด์  นา โน

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการและการอภิปราย

หัวข้อที่ได้รับความสนใจทางเคมีพอลิเมอร์และ

นาโนเทคโนโลยีพอลิ เมอร์ ในหัวข้อที่ อ าจ

แตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา 

Introduction of polymer chemistry, chemical 

structure and chemical bonding of polymers, 

molecular weight of polymers preparation 

methods of polymers, polymerization 

processes, thermal transition, mechanical 

 

 

 

 

 

 

ปรับชื่อ 

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

จ านวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฎิบัติและ

การศึกษา

ด้วยตัวเอง 
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properties of polymers, degradation and 

stability, colloids, colloidal polymers, polymer 

nanotechnology, principle and discussions of 

interesting topics in polymer chemistry and 

polymer nanotechnology with different topics 

each year 

242413 เคมีค านวณเบือ้งต้น                     3(2-2-5) 

Introductory Computational Chemistry 

วิธีการค านวณทั่วไป  รวมทั้งแอบอินิชิโอ  เซไม- 

เอ็มไพริกัล  กลศาสตร์ควอนตัม  กลศาสตร์เชิงโมเลกุล  

วิธีผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์

เชิงโมเลกุล  และทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น 

General computational methods including 

abinitio, semiempirical, quantum mechanics 

(QM) , molecular mechanics (MM) , QM/MM, 

density functional theory (DFT) 

   

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

242414 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟสิิกส์          3(2-2-5) 

Selected Topic in Physical Chemistry 

หลักการและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้า

และทฤษฎีใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจ

แตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา 

Principles and discussions about recent advances 

and new theories in physical chemistry with 

different topic in each year 

   

 

 

ปิดรายวิชา 

242415 อุณหพลศาสตร์เคมี                      3(3-0-6) 

Chemical Thermodynamics 

งาน  ความร้อน  เอนทัลปี  เอนโทรปี  พลังงาน- 

ภายใน  พลังงานเสรี  กฎต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์  

ก า รป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ อุ ณหพลศ าสต ร์ เ คมี ใ น

กระบวนการทางเคมีและกายภาพ  เทอร์โม

ไดนามิกส์สถิติ 

Work, heat, enthalpy, entropy, internal energy, 

free energy, laws of thermodynamics, 

applications of chemical thermodynamics in 

chemical and physical processes, statistical 

thermodynamics 

   

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

242427 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์           3(2-2-5) 

Special Topics in Analytical Chemistry 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ 

ในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ 

ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ โดยเน้นการ

ใชง้านเพื่อชุมชน 

Description and discussion in topic of current 

interest, modern technology in analytical 

   

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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chemistry including theories and applications 

especially for community applications 

 

242426 เคมีสภาวะแวดล้อม                    3(3-0-6) 

Environmental Chemistry 

ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะ

แวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไข

และการป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัย ในห้อ งปฏิบั ติ การและใน

ชีวิตประจ าวัน จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

Ecosystem, pollution, effect of the environment to 

society and community, causes, correction and 

protection of environmental pollution, safety in the 

laboratory and everyday life, ethics and code 

of conduct for community environment 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม                           3(2-2-5) 

Environmental Chemistry  

ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะ

แวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไข

และการป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภั ย ในห้ องปฏิบั ติ ก ารและใน

ชี วิ ต ป ระจ า วั น  ก า รอนุ รั กษ์ สิ่ ง แ วดล้ อม

Ecosystem, pollution, effect of the environment to 

society and community, causes, correction and 

protection of environmental pollution, safety in 

the laboratory and everyday life, 

environmental conservation 

 

 

ปรับรหัส

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

จ านวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฎิบัติและ

การศึกษา

ด้วยตัวเอง 

  242421 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์       3(2-2-5) 

Current Topics in Analytical Chemistry 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่

น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมี

วิเคราะห์ ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  

Description and discussion in topic of current 

interest, modern technology in analytical 

chemistry, theories, applications  

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

242423 การประยุกต์ในเชิงเคมีวเิคราะห์   3(3-0-6) 

Applications of Analytical Chemistry 

การประยุกต์ใช้ เทคนิคและวิธีการของเคมี

วิ เคราะห์ ในหลากหลายงาน สิ่ งแวดล้อม

การเกษตร อาหารและยา อุตสาหกรรมอื่นๆ 

การประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Application of analytical techniques and methods 

in several works, environment, agricultural, 

food and drugs and other industries, local 

wisdom applications 

   

 

 

 

ปิดรายวิชา 

242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 3(2-2-5) 

Sample Preparation for Chemical Analysis 

ความส าคัญของการเตรียมตัวอย่างส าหรับการ

วิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง การเตรียม

ตัวอย่างในรูปของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง 

ก๊าซ การประยุกต์ใช้เพื่อการเตรียมตัวอย่างใน

สิ่งแวดล้อม อาหารและตัวอย่างทางชีวภาพ 

Significance of sample preparation for chemical 

analysis, sampling, sample preparation in liquid, 

solid, semi- solid and air samples, applications 

   

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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of sample preparation for environmental, food 

and biological samples 

 

242425 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า                   3(2-2-5) 

Electroanalytical chemistry  

ทฤษฎี  เคร่ืองมือและการประยุกต์ใช้ของเคมี

วิเคราะห์ทางไฟฟ้าได้แก่ วิธีโพเทนชิโอเมตรี คู-

ลอมบ์เมตรี คอนดักโทรเมทตรี และโวลแทมเมตรี  

Theory, instrument and application of electroanalytical 

chemistry such as potentiometry, coulometry, 

conductometry and voltammetry 

   

 

ปิดรายวิชา 

242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์              3(3-0-6) 

Inorganic Analysis 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ

ธาตุหลัก ธาตุแทรนซิชัน และธาตุแรเอิรทในสาร

ธรรมชาติและสารสังเคราะห เคมีของธาตุแลน

ทาไนดและแอกติไนด เคมีของสารประกอบของ

ธาตุแทรนซิชันแถวที่ 2 แถวที่ 3 

Quantitative and qualitative analysis of main 

elements, transition elements and rare earth 

elements in natural products and synthetic 

compounds, chemistry of lanthanide and 

actinide elements, chemistry of second and 

third row chemistry transition complexes 

242431 การวิเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์         3(2-2-5) 

Inorganic Analysis 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ

สาร อนินทรีย์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ

เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์

อิ เล็ กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคกล้อง

จุลทรรศน์อเิล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคเทอร์

โมกราวิเมตริก เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และเทคนิคยูวี-วิสิ

เบิลสเปกโทรสโกปี  

Quantitative and qualitative analysis of inorganic 

compounds, X- ray diffraction, scanning 

electron microscopy, transmission electron 

microscopy, thermogravimetric analysis, 

Fourier transform infrared spectroscopy and 

UV-Visible spectroscopy 

 

 

 

ปรับชื่อ

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

จ านวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฎิบัติและ

การศึกษา

ด้วยตัวเอง 

242432 เคมีชีวอนินทรีย                           3(3-0-6)  

Bioinorganic Chemistry  

สารประกอบอนินทรียในระบบชีวภาพ อิทธิพล

ของสารอนินทรีย ตอสิ่งมีชีวิต การเกิดและ 

บทบาทของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ  

Inorganic compounds in biological system, 

effect of inorganic compounds to the living, 

incident and role of the metal ions in biological 

system 

   

 

 

 

ปิดรายวิชา 

242434 หัวขอคัดสรรทางเคมีอนินทรยี          3(2-2-5) 

Selected Topics in Inorganic Chemistry 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวขอที่นาสนใจ

ในปจจุบัน วิทยาการสมัยใหม ทางเคมีอนินทรีย 

ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกตใช 

Description and discussion in topic of current 

interest, modern technology in inorganic 

chemistry including theories and applications 

   

 

 

ปิดรายวิชา 
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242433 เคมีวัสดุอนินทรีย                         3(3-0-6) 

Inorganic Material Chemistry 

การสังเคราะหวัสดุอนินทรีย ความรูพืน้ฐานของ

ผลึก สมบัติของออกไซดของโลหะทรานซิชัน 

สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส แมเหล็กและแสงของ

วัสดุอนินทรีย สารประกอบที่มีสูตรไม เปนไป

ตามมวลสารสัมพันธ ซีโอไลต งานวิจัยปจจุบันที่

เกี่ยวของกับวัสดุอนินทรยี 

Synthesis of inorganic materials, basic 

knowledge of crystal, properties of oxide 

compounds of transition metals, electronic 

properties, magnetic and light properties of 

inorganic materials, non- stoichiometry 

compounds, zeolite, recent researches that 

relate to inorganic materials 

242432 เคมีวัสดุอนินทรีย                        3(2-2-5) 

Inorganic Material Chemistry 

โครงสรา้งผลึกและสมบัติของสารประกอบเคมีอ

นินทรีย์ การสังเคราะห วัสดุอนินทรีย  การ

ประยุกต์ใช้งานวัสดุอนินทรีย์ และงานวิจัย ปจจุ

บันที่เกี่ยวของกับวัสดุอนินทรยี 

Crystal structures and properties of inorganic 

compounds, synthesis of inorganic materials, 

applications of inorganic materials and recent 

research in inorganic materials 

 

 

ปรับรหัส

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

จ านวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฎิบัติและ

การศึกษา

ด้วยตัวเอง 

242435 เคมีเกี่ยวกับเซรามิก                     3(2-2-5)  

Chemistry for Ceramic  

โครงสรางพื้นฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิ

เ กต  สมบั ติ ท า ง เคมี  ทา งกายภาพ  และ 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง วั ส ดุ เ ซ ร า มิ ก 

กระบวนการผลิตเซรามิกทางอุตสาหกรรม  

Basic structure of aluminosilicate compounds, 

chemical and physical properties and 

characteristics of ceramic materials, production 

of ceramic materials in the industry 

   

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

242441 เคมีอินทรีย์ประยุกต์                     3(2-2-5) 

Applied Organic Chemistry 

คาร์โบเนียมไออน คาร์แบนไอออน อนุมูลอิสระ

และคาร์บีน การจัดเรียงตัวของโมเลกุลกลไก

และวิธีการตรวจสอบไอออน การประยุกต์ใช้ใน

งานวิจัยทางเคมีอินทรีย์ในปัจจุบัน 

Carbonium ions, carbanions, free radicals and 

carbenes, molecular rearrangements, mechanisms 

and methods of ion detection, application in 

current research of organic chemistry 

   

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์                   3(3-0-6) 

Organic Synthesis 

การวิ เ ค ราะห์  ออกแบบ  และจั ดจ าพวก

กระบวนการสัง เคราะห์  วิธีวิ เคราะห์แบบ

ย้อนกลับ ปฏิกิริยาต่างๆ ที่ใชเ้พื่อการสังเคราะห์ 

เ ช่ น  ออกซิ เดชัน - รีดั กชั น  และการส ร้าง

สารประกอบแบบวง การสังเคราะห์โอเลฟิน 

ปฏิกิริยาของอโีนเลต การสังเคราะห์โดยใช้โลหะ

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์                   3(2-2-5) 

Organic Synthesis 

การออกแบบ การสังเคราะห์สารอนิทรีย์ เทคนิค

การเกิดพันธะคาร์บอน-คาร์บอน การสังเคราะห์
สารประกอบแบบวง การเตรียมสารอินทรีย์ใน
หมู่ฟังก์ชันต่างๆ โดยใช้ปฏิกิริยาการแทนที่แบบ

นิวคลีโอไฟล์ การใช้หมู่ป้องกันในเคมีอินทรีย์

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

จ านวน

ชั่วโมง
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อินทรีย์ และการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ 

Analyses, design and syntheses, reverse 

analyses, reaction and syntheses by oxidation–

reduction, synthesis of cyclic compounds, 

synthesis of olefins, reaction of enolate, organic 

synthesis using metal and synthesis of natural 

products 

สังเคราะห์  การออกแบบสังเคราะห์โดยวิธี

สังเคราะห์ย้อนกลับ 

Design, synthesis, methods for carbon- carbon 

bond formation, synthesis of cyclic compounds, 

functional group interconversion by nucleophilic 

substitution, protecting group in organic 

synthesis, Retrosynthesis analysis 

บรรยาย 

ปฎิบัติและ

การศึกษา

ด้วยตัวเอง 

242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                     3(3-0-6) 

Natural Product 

การจ าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  กลไก

การสังเคราะห์ทางชีวเคมี  การวิเคราะห์โครง 

สรา้งโดยวิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพและการน า

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

Classification of compounds from nature, 

studying of biosynthesis pathways of 

biomolecules, structures determination by 

chemical, physical methods and natural 

products utilization for the community 

242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

Natural Products and Application 
หลัก เกณฑ์การจ าแนกสารประกอบจาก

ธรรมชาติ  กลไกการสังเคราะห์ทางชีวเคมี  การ

แยกและการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางเคมี 

วิธีทางกายภาพและการน าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ไปใช้ประโยชน์ 

Classification of compounds from nature, 

studying of biosynthesis pathways of 

biomolecules, isolation and structures 

determination by chemical, physical methods 

and natural products utilization 

ปรับรหัส ชื่อ

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

จ านวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฎิบัติและ

การศึกษา

ด้วยตัวเอง 

242444 สเตอริโอเคมีของสารอนิทรีย์          3(3-0-6) 

Organic Stereochemistry 

สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การ

จ าแนกประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์ 

สเตอริโอเคมีของโมเลกุลแบบที่เป็นวงและไม่

เป็นวง การสังเคราะห์แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ 

คุณสมบัติแบบไครอปติคัล ไคราลลิตีในโมเลกุล

ที่ปราศจากศูนย์กลาง 

Stereoisomer, symmetry and configuration, 

stereoisomer discrimination and separation, 

stereochemistry of acyclic and cyclic molecules, 

stereoselective synthesis, chiroptical properties, 

chirality in achiral molecules 

   

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก                         3(2-2-5) 

Heterocyclic Chemistry 

การจ าแนกและการเรียกชื่อ สมบัติทางเคมีและ

วิธีการสังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบ

เฮเทอโรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม 

แบบวงแหวน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม

และหกเหลี่ยม รวมทั้งแบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 

อะตอม ทั้ งชนิดที่ อะตอมทั้ งสอง เป็นชนิด

เดียวกัน และต่างชนิดกัน สารประกอบเฮเทอโร

ไซคลิกในชีวิตประจ าวันและการประยุกต์ใช้

   

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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ประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Classification and nomenclature, chemical 

properties and synthetic methods of three, 

four, five and six membered heterocyclic 

compounds containing one heteroatom, 

including heterocyclic possessing two 

heteroatom of the same kind and mixed type, 

heterocyclic compounds in everyday life and 

their applications for the community to inherit 

the culture, tradition and local wisdom 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai language Skills 

3(3-0-6) - - - 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English   

3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม 

Ready English 

3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่* 

Civilization and Indigenous 

Wisdom 

3(3-0-6) - - - 

003136 พะเยาศกึษา* 

Phayao Studies 

3(2-2-5) - - - 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

- -  242102 ความปลอดภัยในห้องปฏบิัตการ

เคม ี

Chemical Laboratory Safety 

2(2-0-4) 

244101 เคมี 1 

Chemistry I 

 

4(3-3-8) 242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

   243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

 รวม    19 หน่วยกิต  รวม    19 หน่วยกิต 

 * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
 

 
 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

 

3(2-2-5) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English   

3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ 

Life  and  Health 

2(1-2-3) - - - 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 

Personal Hygiene Course 

1(0-2-1) 003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม

Health and Environment 

Management 

 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

243101 ชีววทิยา 1 

Biology 1 

 

4(3-3-8) - - - 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น  

Introductory Physics 

4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

 

4(3-3-8) 242105 เคมี 2 

Chemistry II 

4(3-3-8) 

 รวม    21 หน่วยกิต  รวม    20 หน่วย

กิต 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
146111 การอา่นและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชงิปฏิบัต ิ

Practical Reading and Writing 

3(3-0-6) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

- - - 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

- - - 002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship  

3(2-2-5) 

241221 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 241221 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

242221 เคมีวิเคราะห์  

Analytical Chemistry  

 

4(3-3-8) 242221 เคมีวิเคราะห์ 1 

Analytical Chemistry I 

3(2-3-6) 

242241 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

 

4(3-3-8) 242241 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x) - - - 

 รวม    18 หน่วยกิต  รวม    20 หน่วย

กิต  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life  and  Health 

 

3(3-0-6) - - - 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) - - - 

- - - 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

- - - 003102 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 

Communication in Digital Society  

3(2-2-5) 

- - - 242251 ศัพท์วิทยาทางเคม ี

Terminology in Chemistry 

3(3-0-6) 

- - - 242222 เคมีวิเคราะห์ 2 

Analytical Chemistry II 

3(2-3-6) 

242242 เคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 

 

4(3-3-8) 242242 เคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 

4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x) - - - 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x) - - - 

- - - 247221 สถิตวิิเคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 รวม    16 หน่วยกิต  รวม    19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 
247221 สถิตวิิเคราะห ์

Statistical Analysis 

 

3(2-2-5) - - - 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry I 

4(3-3-8) 242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry I 

4(3-3-8) 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 

Instrumentation for Chemical 

Analysis 

4(3-3-8) 242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 

Instrumentation for Chemical 

Analysis 

3(2-3-6) 

242331 เคมีอนินทรย์ี 1 

Inorganic Chemistry I 

3(3-0-6) 242331 เคมีอนินทรย์ี 1 

Inorganic Chemistry I 

3(3-0-6) 

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์ 

Spectroscopy in Organic 

Chemistry 

4(4-0-8) 242341 สเปกโทรสโกป ี

Spectroscopy 

3(3-0-6) 

- - - xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม    18 หน่วยกิต  รวม    16 หน่วย

กิต ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2 

Physical Chemistry II 

4(3-3-8) 242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2 

Physical Chemistry II 

4(3-3-8) 

242332 เคมีอนินทรย์ี 2 

Inorganic Chemistry II 

4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรย์ี 2 

Inorganic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

Introductory Biochemistry 

4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

 รวม    18 หน่วยกิต  รวม    18 หน่วย

กิต  
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
242456 สัมมนา 

Seminar  

1(0-3-2) 242451 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

- - - 242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ

ห้องปฏบิัติการ 

Quality System and  

Management in Laboratory 

 

 

 

2(2-0-4) 

- - - 242453 โครงงานทางเคม ี

Project in Chemistry 

2(0-6-3) 

242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

242xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) - - - 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) - - - 

 รวม    13 หน่วยกิต  รวม    11 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา  

242451 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

 

6 หน่วยกิต  242454 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

 

6 หน่วยกิต  

242452 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 242455 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

242453 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 242456 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

 รวม    6 หน่วยกิต  รวม    6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 
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112 



 

 

113 



 

 

114 



 

 

115 



 

 

116 



 

 

117 
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119 
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ภาคผนวก จ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์ 

Assistant Professor Natcha Injan, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล ณัชชา อินทร์จันทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36704005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1705 

Email natcha.in@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิชาการ  

Natcha Injan, Jakkapan Sirijaraensre and Jumras Limtrakul. (2014). Decomposition of Nitrous 

Oxide on Fe-doped Boron Nitride Nanotubes: The Ligand Effect. Physical Chemistry 

Chemical Physics, Volume 16, 23182-23187. 

 

ผลงานวิจัย    

- 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ 

Assistant Professor Ratchanaporn Chokchaisiri, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล รัชนาพร โชคชัยสิริ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 58303000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1705 

Email rchokchaisiri@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 

 

      พ.ศ. 2550 

ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (เคมีประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (เคมีประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิชาการ 

Nawaporn Vinayavekhin, Jetjamnong Sueajai, Nichaboon Chaihad, Ratchanee Panrak, 

Ratchanaporn Chokchaisiri, Polkit Sangvanich, Apichart Suksamrarn, Pawinee 

Piyachaturawat, ( 2016) , Serum lipidomics analysis of ovariectomized rat sunder 

Curcuma comosa treatment.  Journal of Ethnopharmacology, Volume 192, 273–282. 

  

Ratchanaporn Chokchaisiri, Waraluck Chaichompoo, Rattana Chalermglin, Apichart Suksamrarn. 

(2015). Potent Antiplasmodial Alkaloids and Flavonoids from Dasymaschalon acuminatum. 

Records of Natural Products, Volume 9(2), 243-246. 
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Nilubon Sornkaew, Yuan Lin, Fei Wang, Guolin, Zhang, Ratchanaporn Chokchaisiri, Ailian Zhang, 

Kanjana Wongkrajang, Parichat Suebsakwong, Pawinee Piyachaturawat, Apichart 

Suksamrarn.  ( 2015) .  Diarylheptanoids of Curcuma comosa with Inhibitory Effects on 

Nitric Oxide Production in Macrophage RAW 264.7 Cells.  Natural Product Communications, 

Volume 10(1), 89-93. 

Damrongpan Thongwat, Lucksagoon Ganranoo, Ratchanaporn Chokchaisiri, ( 2014) .  Larvicidal 

Activity of Pereskia bleo (Kunth) DC. (Cactaceae) fruit endocarp crude and fractionated 

extracts against Aedes aegypti ( L. )  (Diptera:  Culicidae) , Southeast Asian Journal of 

tropical Medicine. Volume 45, 1292-1300. 

Thipphawan Chuprajob, Chatchawan Changtam, Ratchanaporn Chokchaisiri, Warangkana 

Chunglok, Nilubon Sornkaew, Apichart Suksamrarn, ( 2014) , Synthesis, cytotoxicity 

against human oral cancer KB cells and structure activity relationship studies of trienone 

analogues of curcuminoids.  Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 24, 

2839-2844. 

 Prapapan Pimkaew, Kanoknetr Suksen, Koravit Somkid, Ratchanaporn Chokchaisiri, Surawat 

Jariyawat, Aporn Chuncharunee, Apichart Suksamrarn, Pawinee Piyachaturawat, 

( 2013) , Zederone, a sesquiterpene from Curcuma elata Roxb.  is hepatotoxic in mice. 

International Journal of Toxicology, Volume 32, 454-462. 

Suttira Intapad, Vitoon Saengsirisuwan, Mujalin Prasannarong, Aporn Chuncharunee, Wisuda 

Suvitayawat, Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart Suksamrarn, Pawinee 

Piyachaturawat, ( 2012) , Long- term effect of phytoestrogens from Curcuma comosa 

roxb.  on vascular relaxation in ovariectomized rats.  Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, Volume 60, 758-764. 

Chatchai Muanprasat, Lalida Sirianant, Sunhapas Soodvilai, Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart 

Suksamrarn, Varanuj Chatsudthipong, ( 2012) , Novel action of the chalcone 

isoliquiritigenin as a cystic fibrosis transmembrane conductance regulator ( CFTR) 

inhibitor:  potential therapy for cholera and polycystic kidney disease.  Journal of 

Pharmacological Sciences, Volume 118, 82-91. 

 

ผลงานวิจัย    

- 
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ประวัติ 

ดร. บัลวี  ยศน้อย 

Bunlawee Yotnoi, Ph.D 
 

ชื่อ-สกุล บัลวี  ยศน้อย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15099000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1834  

086-730-0563 

Email y.bunlawee@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดับ 1 (เคมี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิชาการ  

Bunlawee Yotnoi and Apinpus Rujiwatra, ( 2 0 1 3 )  Catena( µ2- benzene- 5 - carboxylic- 1 , 3 -

dicarboxylato)-dipyridyl-zinc(II), Acta Crystallographica E, Volume E69, m345. 

Sireenart Surinwong, Nobuto Yoshinari, Bunlawee Yotnoi and Takumi Konno, (2016) An Extremely 

Porous Hydrogen-Bonded Framework Composed of d-Penicillaminato CoIII
2AuI

3 Complex 

Anions and Aqua Cobalt( II)  Cations:  Formation and Stepwise Structural Transformation, 

Chemistry – An Asian Journal, Volume 11(4), 486-490. 

ผลงานวิจัย    

- 
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ประวัติ 

ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ 

Boontharika Thapsukhon, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล บุณฑรกิา เทพสุคนธ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35599002XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1171  

091-859-3296 

Email t.boontharika@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

ผลงานวิชาการ  

Boontharika Thapsukhon, Robert Molloy and Winita Punyodom (2014) Synthesis and 

Electorspinning of Poly(L-lactide-co-glycolide) for Use as Nerve Guides. the 2014 IUPAC 

World Polymer Congress (MACRO 2014), Chiang Mai, Thailand (July 2014). 

ภัทรศยา สายยืด, บุณฑรกิา เทพสุคนธ์ (2558). การสังเคราะหแ์ละการศกึษาการสลายตัวของยูเรียไม

โครแคปซูลที่ห่อหุ้มดว้ยพอลิ(แอล-แลกไทด์)/พอลิ(แอปซิลอน-คาโปรแลกโทน). วารสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7.  

วราพร เจนวรพจน์, บุณฑรกิา เทพสุคนธ์ (2558). พฤติกรรมการปลดปล่อยยูเรีย และการห่อหุม้ไม

โครแคปซูลด้วยพอลิ(แอล-แลกไทด์)/พอลิ(บิวทีลีนซัคซเินต) โดยปฏิกิรยิาการเกิดแบบ

อิมัลชัน. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7. 
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วาสนา กาศโอสถ, บุณฑริกา เทพสุคนธ์ (2558). พอลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างพอลิ(แอล-แลกไทด์) 

กับเส้นใยเซลลูโลสจากต้นข้าวโพด. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้ง

ที่ 7. 

ชัญญานุช ฟูแก้ว, บุณฑริกา เทพสุคนธ์ (2558). ฟิล์มคอมโพสิตระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับคาร์

บอกซิเมทิลเซลลูโลส. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7. 

กษมาพร ใจทนง, สุดาวรรณ รักอาด, บุณฑริกา เทพสุคนธ์ (2558). พอลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างพอลิ

(แอล-แลกไทด์) กับเส้นใยเซลลูโลสจากไผ่. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์

วิจัย” ครั้งที่ 7. 

พีรภาส ถุงเสน, ธัญญลักษณ์ เมฆโปธิ, บุณฑรกิา เทพสุคนธ์ (2559). การสังเคราะหย์ูเรียไมโคร

แคปซูลที่ห่อหุ้มดว้ยโฮโมพอลิเมอรแ์ละพอลิเมอร์ผสม. วารสารการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย” ครั้งที่ 8. 129-134. 

อภญิญา มากอยู่, ภาณุมาส วงศอ์้ายตาล, บุณฑริกา เทพสุคนธ์ (2559). พฤติกรรมการปลดปล่อย

ของยูเรียไมโครแคปซูลที่ถูกหอ่หุม้ด้วยพอลิ(แอล-แลกไทด์) และพอลิ(บิวทิลีน ซัคซิเนต). 

วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย” ครั้งที่ 8. 123-128. 
 

ผลงานวิจัย    

- 
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ประวัติ 

ดร. รักสกุล   แก่นเรณู 

Lucksagoon   Ganranoo, Ph.D 
 

ชือ่-สกุล รักสกุล   แก่นเรณู 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3530800XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1705 

Email lucksagoon@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 

 

พ.ศ. 2548 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดับ 1 (เคมี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ  

Damrongpan Thongwat, Lucksagoon Ganranoo, Ratchanaporn Chokchaisiri, ( 2014) .  Larvicidal 

Activity of Pereskia bleo (Kunth) DC. (Cactaceae) fruit endocarp crude and fractionated 

extracts against Aedes aegypti ( L. )  (Diptera:  Culicidae) , Southeast Asian Journal of 

tropical Medicine. Volume 45, 1292-1300. 

ผลงานวิจัย    

- 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

1* นางสาวณัชชา อนิทร์จันทร์ 36704005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
192 192 192 192 

2* นางสาวรัชนาพร โชคชัยสริิ 58303000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต ์

เคมีประยุกต ์

เคม ี

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

234 234 234 234 

3* นางสาวบัลว ี ยศนอ้ย 

 

15099000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

เคมี  

เคมี (เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
255 255 255 255 

4* นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์ 35599002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม.  

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

225 225 225 225 

5* นายรักสกุล แก่นเรณ ู 3530800XXXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม.  

วท.บ.  

เคมี  

เคม ี

เคมี (เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

303 303 303 303 

หมายเหตุ * อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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