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5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการ

เรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงจากหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2554 เริ่มใช้ ปี

การศึกษา 2555) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 30 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที ่1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เช่น นักวิจัยและพัฒนา ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการเคมี ผู้ควบคุมและ

จัดการสารเคมีอันตราย ผู้ตรวจสอบคุณภาพ ผู้แนะน าเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมี เป็นต้น 
8.2 นักวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
8.3 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Quality Control) 
8.4 นักวิชาการด้านเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 'P fl1 i1fli1 

119 1M, 2560 

u'1fl 

a a 

ci in 1fYi flW1 

-11-LIl 

J'J 

JT?J1 

N1..fl') TVL1J. 2542 

th.ci. 2547 

X'OOcCOOOOOOO 

2.  '.1J. (L), 2534 

'vuj. (ithi n), 

2538 

NUJ2Y1),  

2547 

oococccxxxxx 

3.  flj1 TiiiJ. (i,), 2546 

IyuJ. (i n), 

2548 

th.. (L), 2556 

LflW 

XXXXXXXXXX)Cc< 

4.  -.,j. 

2524 

2527 

xcoc<xxxxxxxx 

5.  .lJ' 

2546 

Tvui. (ii), 2551 

TI1.1. (t), 2556 

10.  

flflIM t9U 

11. n in nn'i Nfl 

11.1 

2) 2) 0.) 0 1) 01 0.) 0I 01 Q1 01 0.' 2) 

fl L fl LVflTflfl JUft N1 J'J°J 
d 2) a I dl I 6 0) 2) 0) 0.0 01 

LJ1 

1U 4J tiL 1l,vii 4.0 nn5J 

(Vaue—based Economy) ii?i 

a 0.1 dl a 0./ 0) 6) 0) a 0.1 a 6) a dl r p 

4 



 
5 

จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพ่ือบ่มเพาะความ
เข้มแข็งทางวิชาการและทักษะเฉพาะทางตามศาสตร์ของสาขาวิชา จึงจ าเป็นต้องอาศัยก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กอปรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเล็งเห็นความส าคัญของสาขาวิชาเคมีที่ใช้องค์ความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ พัฒนา วิจัย และแก้ปัญหา
ในสถานที่ประกอบการ ดังนั้นภาควิชาเคมีจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น หลักสูตรได้มีการเน้นทักษะทางวิชาชีพทางด้านเคมีซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้าง
นวัตกรรมทางด้านเคมี โดยการจัดท าสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเคมีและภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีการประยุกต์และเน้นนวัตกรรม ช่วยเสริมให้ได้นิสิต
ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม อันเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาประเทศด้านวิชาการและวิจัย 
ตลอดจนเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) 
การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น ดังนั้นภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะเป็น
องค์กรภาครัฐที่มีบทบาททางการศึกษาในระดับสูง จึงเล็งเห็นความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรโดย
มุ่งเน้นให้นิสิตมีจิตอาสารับใช้สังคม โดยการน าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์เคมีไปบริการวิชาการแก่ชุมชน
และรับฟังปัญหาเพื่อน ามาเป็นโจทย์ในการพัฒนาและวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน  และให้
นิสิตตระหนักถึงความรับผิดชอบของนักเคมีต่อสังคม เช่น การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการสารเคมีและของเสียอันตราย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเป็นผู้รู้และผู้วิจัยที่สามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

    การพัฒนาหลักสูตร ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์
เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเช่นการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนและการท างานร่วมกัน มาก าหนดเป็นทักษะที่ควรจะพัฒนาให้กับนิสิตในหลักสูตร การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันมาประกอบการจัดท าหลักสูตร เพ่ือก าหนดสมรรถนะของบัณฑิต มี
การก าหนดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ของหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยและสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าควรมีการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต
ทางด้านวิชาชีพ จึงได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรในการจัดท าสหกิจศึกษา มีการปรับแผนการ
เรียน และเนื่องจากมีการพัฒนาของวิทยาการใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงได้มีการเปิดรายวิชาใหม่ๆ ซึ่งมี
การบูรณาการระหว่างสาขาวิชาเคมี มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิต
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศ มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิต โดยมี
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีประสบการณ์การสอน และผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ แสดงถึงความมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
กระบวนการวิจัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับนิสิต โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ และใฝ่รู้ ในหลักการและทฤษฎีทางเคมี และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาทางเคมีหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมี การจัดการสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีการออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ่ง
หมายถึง Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility, International 
Recognition และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ มศว เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ต้องได้รับ
การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับ
การเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตามนโยบายการศึกษาของชาติ  ความต้องการของชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ให้มีความรู้คู่
คุณธรรม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยจุดมุ่งหมายทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
        13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
หมวดวิชาเลือกเสรี 

 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    - 

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับคณะ/

ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
13.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ด าเนินการ/ก ากับ/ดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาได้บรรลุเผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติการทางเคมี  เพ่ือประยุกต์ใช้ทางวิชาการและวิชาชีพ 

อย่างรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2 ความส าคัญ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด เจตคติ

วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่
มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ถูกก าหนดโดยกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของแต่ละสาขารายวิชา ดังนั้นภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเคมีและเคมีประยุกต์ ด้วยการบูร
ณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและ
เอ้ือต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนที่สัมพันธ์กันได้อย่างบูรณาการ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่รู้ ในหลักการและทฤษฎีทางเคมี และ/หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

2. มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี การจัดการสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและสามารถใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ  

3. สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเคมีหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

4.    สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาวิจัยในระดับที่
สูงขึ้น 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการ
ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืนทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนทุกปี
การศึกษา 

 

1.1 มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

1.2 การประชุมเพ่ือพิจารณาแนว
ทางการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 

1.1.1 รายงานผลการเรียนรู้และ/
หรือ ผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ. 3-7) 

1.1.2  เอกสารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กล
ยุทธ์ การสอน (มคอ. 3-7) 

 
 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สั ง คมและ เทค โน โ ลยี  ร วมถึ ง
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส ภ า วิ ช า ชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และวิพากษ์หลักสูตร
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วน
ได้เสีย 

2.1.1  รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ. 7) 

2.1.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าและ
การประกอบอาชีพอิสระ
ใน 1 ปี 

2.1.3  ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/
ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.3.1  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.3.2  มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือปรับพ้ืนความรู้และ

เตรียมความพร้อมให้นิสิต 
2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดการจัดการเรียนการสอน           

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พเิศษ
และคณะร่วมสอน) 

1,134,000 2,268,000 3,402,000 4,536,000 4,536,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดสุ านักงานและวัสดุการ
เรียนการสอน) 

1,430,900 2,861,800 4,292,700 5,723,600 5,723,600 

3. ทุนและกิจกรรมนิสติ 440,000 880,000 1,320,000 1,760,000 1,760,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 524,800 1,049,600 1,574,400 2,099,200 2,099,200 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 522,000 1,044,000 1,566,000 2,088,000 2,088,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 650,000 1,300,000 1,950,000 2,600,000 2,600,000 

8. ค่าพัฒนาสถานท่ี ครุภณัฑ ์ 2,198,000 4,396,000 6,594,000 8,792,000 8,792,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

114,000 228,000 342,000 456,000 456,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด  
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสติ  
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

102,000 204,000 306,000 408,000 408,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์  
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

78,000 156,000 234,000 312,000 312,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา  
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

รวมรายจ่าย 7,817,700 15,635,400 23,453,100 31,270,800 31,270,800 

* คิดจ านวนนิสิต 60 คน 
     หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมส าหรับนิสิตต่างชาติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตโดยเลือกจากกลุ่มวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต 
และกลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ 

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ม
บูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ) และกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ดังนี้ 

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน  3  หน่วยกิต ดังนี้ 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU 111                  Thai for Communication  

 1.1.2  ภาษาอังกฤษ ก าหนดให้เลือกเรียน  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1   
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 

 
 

                       1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต ดังนี้ 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World  

                       1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 

 
 

2.  วิชาเลือก  

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และกลุ่มวิชาพลานามัย 
ดังนี้ 
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                        2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends  
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life  
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management  
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment  
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society  
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle  
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life  
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy  
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล    2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World  
 

                       2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue  
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity  
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living  
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา     2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
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มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ    2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม     2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society  
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace  
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society  
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization  
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy  
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management  
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research  
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation  
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Society Adaptability    
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities  
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community  
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มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม          2(1-2-3) 
  SWU 364 Social Enterprise  

   

                       2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance  
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness  
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health  
มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga  
มศว 135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming  
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton  
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis  
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf  
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training  

 

    3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. วิชาแกน ก าหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ก าหนดให้เรียน  18 หน่วยกิต
ดังนี้ 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  
คม 107 เคมีพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
CH 107 Principles of Chemistry I  
คม 197 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
CH 197 Principles of Chemistry  Laboratory  I 
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ชว 101 ชีววิทยา  1     3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics   
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory   

1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา ก าหนดให้เรียน  7 หน่วยกิต ดังนี้ 
คม 108 เคมีพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
CH 108 Principles of Chemistry II  
คม 198 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 1(0-3-0) 
CH 198 Principles of Chemistry Laboratory  II  
ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI 102 Biology II  

2. วิชาเฉพาะด้าน ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ก าหนดให้เรียน  6  หน่วยกิต  ดังนี้ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II  

2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ ก าหนดให้เรียน 48 หน่วยกิต ดังนี้ 
คม 222  เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
CH 222 Organic Chemistry I  
คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
CH 235 Physical Chemistry I  
คม 251  สถิติส าหรับนักเคมี 2(2-0-4) 
CH 251 Statistics for Chemist  
คม 253 เคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 
CH 253 Analytical Chemistry I  
คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี 2(1-2-3) 
CH 281 Chemical Safety  
คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0) 
CH 290 Analytical Chemistry Laboratory I  
คม 291 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
CH 291 Physical Chemistry Laboratory I  
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คม 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 
CH 294 Organic Chemistry Laboratory I  
คม 312 เคมีอนินทรีย์ 1 3(2-2-5) 
CH 312 Inorganic Chemistry I  
คม 313 เคมีอนินทรีย์ 2 3(2-2-5) 
CH 313 Inorganic Chemistry II  
คม 323 เคมีอินทรีย์ 2 3(2-2-5) 
CH 323 Organic  Chemistry II  
คม 325 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์ 2(2-0-4) 
CH 325 Spectroscopy of Organic Compounds   
คม 336 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
CH 336 Physical Chemistry II  
คม 343 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
CH 343 Biochemistry I  
คม 351 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
CH 351 Analytical Chemistry II  
คม 352 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 3(3-0-6) 
CH 352 Instrumental Analysis   
คม 371 กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
CH 371 Fundamental Research Methodology  
คม 390 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-0) 
CH 390 Analytical Chemistry Laboratory II  
คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0) 
CH 391 Organic Chemistry Laboratory II  
คม 392 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2                                                                              1(0-3-0) 
CH 392 Physical Chemistry Laboratory II  
คม 393 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 393 Biochemistry Laboratory  
คม 397 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2(0-6-0) 
CH 397 Instrumental Analysis Laboratory   
คม 398 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0) 
CH 398 Inorganic Chemistry Laboratory  
คม 461 สัมมนา 1(0-2-1) 
CH 461 Seminar  
คม 462 โครงงานเคมสี าหรับสหกิจศึกษา    2(0-4-2) 
CH 462 Chemistry Project for Cooperative Education in Chemistry  
คม 464 โครงงานเคมี 1    1(0-2-1) 
CH 464 Chemistry Project I  
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คม 465 โครงงานเคมี 2    1(0-2-1) 
CH 465 Chemistry Project II  
 

2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

คม 344 ชีวเคมี 2 2(2-0-4) 
CH 344 Biochemistry II  
คม 353 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง   2(2-0-4) 
CH 353 Advanced Instrumental Analysis   
คม 413 เคมีอนินทรีย์ 3  2(1-2-3) 
CH 413 Inorganic Chemistry III   
คม 423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง    2(1-2-3) 
CH 423 Advanced Organic Chemistry   
คม 424 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   2(1-2-3) 
CH 424 Heterocyclic Chemistry and Natural Product Chemistry  
คม 441 เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2(1-2-3) 
CH 441 Analytical Techniques Biochemistry and MolecularBiology  
คม 442 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงชีวเคมีและการจ าลองโปรตีน 2(1-2-3) 
CH 442 Biochemical Information Technologyand Protein Modelling  
คม 443 ชีวเคมีประยุกต์                     2(1-2-3) 
CH 443 Applied Biochemistry   
คม 451 นิติเคมี 2(1-2-3) 
CH 451 Forensic Chemistry  
คม 452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์  2(1-2-3) 
CH 452 Applied Electrochemistry  
คม 457   เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ            2(1-2-3) 
CH 457   Applied Chemistry for Health  
คม 458   เคมีเครื่องส าอาง                     2(1-2-3) 
CH 458 Cosmetic Chemistry  
คม 460 ฝึกงาน 1(0-8-0) 
CH 460 Internship  
คม 466 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเคมี 6(0-18-0) 
CH 466 Cooperative Education in Chemistry  
คม 471 นาโนเคมี                               2(1-2-3) 
CH 471 Nano Chemistry   
คม 473 เคมีอุตสาหกรรม     2(1-2-3) 
CH 473 Industrial Chemistry   
คม 474 เคมีพอลิเมอร์    2(1-2-3) 
CH 474 Polymer Chemistry   
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คม 475    เคมีเภสัช     2(1-2-3) 
CH 475    Pharmaceutical Chemistry  
คม 476 เคมีอาหาร    2(1-2-3) 
CH 476 Food Chemistry  
คม 478 เคมีคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบโมเลกุล 2(1-2-3) 
คม 478 Computer Chemistry for Molecular Modelling  
คม 479    เคมีสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) 
CH 479    Environmental Chemistry    
คม 481 การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน  2(1-2-3) 
CH 481 Standard Laboratory Management  
คม 483 หัวข้อคัดสรรทางเคมี 2(1-2-3) 
CH 483 Selected Topics in Chemistry  
คม 492  ปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1(0-3-0) 
CH 492 Analytical Techniques in Biochemistry and Molecular Biology Laboratory 
คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง   1(0-3-0) 
CH 495 Advanced Organic Chemistry Laboratory  

3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย  ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 
 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 

คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 

2. ความหมายของรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร์ วิชา วทศ 
0 หมายถึง ภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง สัมมนา 
2 หมายถึง โครงงาน 

3.  ความหมายของรหัสตัวเลข 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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4.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาเคมี 
 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 

0 หมายถึง พ้ืนฐาน 
1 หมายถึง เคมีอนินทรีย์ 
2 หมายถึง เคมีอินทรีย์ 
3 หมายถึง เคมีเชิงฟิสิกส์ 
4 หมายถึง ชีวเคมี 
5 หมายถึง เคมีวิเคราะห์ 
6 หมายถึง ฝึกงาน สัมมนาหรือโครงงาน 

7,8 หมายถึง การประยุกต์ทางเคมี 
9 หมายถึง ปฏิบัติการ 

5.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ)   6 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)      9 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา  กลุ่มวชิาภาษา  
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการ 
สื่อสาร 1 

3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการ
สื่อสาร 2 

3(2-2-5) 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์ 3(3-0-6) กลุ่มวชิาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

 

  มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 
วิชาแกน 15 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)   1 หน่วยกิต 
คณ 115 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) กลุ่มวิชาพลานามัย  
คม 107 เคมีพื้นฐาน 1                                         3(3-0-6) มศว 13x …………………………………………….. 1(0-2-1) 
คม 197 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                            1(0-3-0) วิชาแกน 10 หน่วยกิต 
ชว 101 ชีววิทยา 1                                          3(3-0-6) วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน 
3 หน่วยกิต 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                           1(0-2-1) คณ 116 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) วิชาแกนเฉพาะสาขา 7 หน่วยกิต 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) คม 108 เคมีพื้นฐาน 2                                         3(3-0-6) 
  คม 198 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2                            1(0-3-0) 
  ชว 102 ชีววิทยา 2                                          3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)    5 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

2 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้ 2(2-0-4) 
มศว 13x …………………………………………….. 1(0-2-1) มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1                      3(3-0-6) วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์2 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ   11 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ   11 หน่วยกิต 
คม 251 สถิติส าหรบันักเคม ี 2(2-0-4) คม 222 เคมีอินทรยี ์1                                       3(3-0-6) 
คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี        2(1-2-3) คม 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1                     1(0-3-0) 
คม 253 เคมีวิเคราะห ์1                            2(2-0-4) คม 351 เคมีวิเคราะห ์2                                2(2-0-4) 
คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์1     1(0-3-0) คม 390 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์2                     1(0-3-0) 
คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส ์1                                     3(3-0-6) คม 336 เคมีเชิงฟิสิกส ์2                              3(3-0-6) 
คม 291 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์1   1(0-3-0) คม 392 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์2   1(0-3-0) 
วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต   

รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (เลือก) 3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

3 หน่วยกิต กลุ่มวชิาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

3 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ   14 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ  9 หน่วยกิต 
คม 343 ชีวเคมี 1                                          3(3-0-6) คม 325 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบ 

อินทรีย์ 
2(2-0-4) 

คม 393 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-0) คม 397 ปฏิบัติการการวเิคราะหด์้วยเครื่องมือ 2(0-6-0) 
คม 323 เคมีอินทรยี ์2                                       3(2-2-5) คม 371 กระบวนการวิจัยพื้นฐาน 1(0-2-1) 
คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0) คม 313 เคมีอนินทรยี ์2 3(2-2-5) 
คม 312 เคมีอนินทรีย์1 3(2-2-5) คม 398 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์ 1(0-3-0) 
คม 352 การวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้านเลือก 4 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 2-3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 1 หน่วยกิต 
คม 461 สัมมนา 1(0-2-1) *คม 465 โครงงานเคม ี2 1(0-3-0) 
*คม 464 โครงงานเคม ี1 1(0-3-0) วิชาเฉพาะด้านเลือก  6 หน่วยกิต 
**คม 462 โครงงานเคมสี าหรับสหกิจศึกษา 2(0-6-0) **คม 466 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเคมี 6(0-18-0) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก  2 หน่วยกิต   

รวมจ านวนหน่วยกิต 4-5 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 6-7 หน่วย
กิต 

ส าหรับนสิิตที่เลือกเรียนวิชา คม 460 ฝึกงาน  ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และฝึกงานในช้ันปีท่ี 3 ภาค
ฤดูร้อน 
*ส าหรับนสิิตที่เลือกเรยีนวิชา คม 460 ฝึกงาน ให้เรียนวิชาคม 464 โครงงานเคม ี1 และ คม 465 โครงงานเคมี 2 
**ส าหรับนิสติที่เลือกสหกิจศึกษาให้เรียนวิชา คม 462 โครงงานเคมสี าหรับสหกิจศึกษา และ คม 466 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเคม ี
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

           1. วิชาบังคับ 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

  1.1.1 ภาษาไทย 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU 111    Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ 
ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 
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1.1.2 ภาษาอังกฤษ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121    English for Effective Communication 1 
                  ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122    English for Effective Communication 2 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
   

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
SWU 141     Life in a Digital World 

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลที่ส่งผล
กระทบต่อบุคคล สังคม และแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151    General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161    Human in Learning Society  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261    Active Citizens  

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
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         2. วิชาเลือก 
        2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241    Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242    Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243    Personal Financial Management  

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทีดี่ 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245    Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246    Healthy Lifestyle  

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ 
โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247    Food for Life  

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
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มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248    Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก
และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล    2(1-2-3) 
SWU 341    Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
   

 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251    Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252    Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253    Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254    Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255    Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
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มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต   2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ
อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 
การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4) 
SWU 262    History and Effects on Society  

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีต
สู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง
สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263    Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่
มีอุดมการณ์เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264    Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
โครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265    Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิ
วัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266    Sufficiency Economy 

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
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มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267    Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268    Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351    Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352    Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353    Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญ
ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล 
มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU 354    Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355    Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
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มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356    Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ 
ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357    Mental Health and Adjustment in Society 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358    Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361    SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362    Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363    Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี 
และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364    Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือ
สังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
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 2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย  
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131    Social Dance 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132    Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว 
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133    Jogging for Health  

หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือ
สุขภาพ 
มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134    Yoga 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ 
มศว 135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU 135    Swimming 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136    Badminton 

ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ
เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยใน
การเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ 
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137    Tennis 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ
สุขภาพ 
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138    Golf 

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การ
ใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 
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มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139    Weight Training 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 

3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
    1. วิชาแกน 

  1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน   
คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์
และการประยุกต ์
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  

บุรพวิชา : คณ 115  
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
คม 107 เคมีพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
CH 107 Principles of Chemistry I  

ศึกษาหลักการและทฤษฎีของโครงสร้างอะตอม เคมีนิวเคลียร์ พันธะเคมี ค านวณและวิเคราะห์
โมลและปริมาณสัมพันธ์  ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของแก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง ศึกษาและ
ค านวณค่าคงที่ในสมดุลเคมี กรด- เบส  อภิปรายเคมีกับสิ่งแวดล้อม 
คม 197 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
CH 197 Principles of Chemistry  Laboratory  I  

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับโมลและปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส สมบัติของของเหลว ของแข็งและสารละลาย 
สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุล อินดิเคเตอร์และการเลือกใช้ การไทเทรต 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและ     
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ 
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ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics   

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน 
และอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทาง
แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                                                                           1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory   

ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโสโคป การ
เคลื่อนที ่ ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ วงจรกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุ
ไฟฟ้า 
   

 1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  
คม 108 เคมีพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
CH 108 Principles of Chemistry II  

ศึกษาทฤษฎีทางเคมี ปฏิกิริยาของธาตุ สารประกอบเชิงซ้อน เปรียบเทียบสมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ ศึกษาและค านวณค่าคงที่ในจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า ศึกษาและ
วิเคราะห์สมบัติของสารประกอบเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 
คม 198 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 1(0-3-0) 
CH 198 Principles of Chemistry  Laboratory II  

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ สมบัติของธาตุหมู่หลักและธาตุแทรนสิชัน สารประกอบเชิงซ้อน การหาค่าคงที่อัตรา
และอันดับของปฏิกิริยา ปฏิกิริยารีดอกซ์ การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติ
ของสารชีวโมเลกุล 
ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI 102          Biology  II 

หลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญของพืช
และสัตว์ 

 

        2. วิชาเฉพาะด้าน  
 2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง
และส านวนที่ใช้ในเนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นทักษะการอ่านและการ
ฟังเพ่ือความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II  

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์บทเรียนและ
บทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นทักษะการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
   

 2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
คม 222 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
CH 222   Organic Chemistry I  

บุรพวิชา : คม 108 
โครงสร้าง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลคิล

เฮไลด์  แอลกอฮอล์  ฟีนอล อีเทอร์ เอพอกไซด์ อัลดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก รวมทั้งสารอนุพันธ์ของ
กรดคาร์บอกซิลิก 
คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
CH 235 Physical Chemistry I  

บุรพวิชา : คม 108 
ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  ปรากฏการณ์การส่งผ่านของแก๊ส  กฎทางอุณหพลศาสตร์ 

กระบวนการการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สมดุลเคมี  สมบัติของสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และสารละลายอิ
เล็กโทรไลต์ อุณหพลศาสตร์ของระบบทางไฟฟ้าเคมี เคมีพ้ืนผิวและการดูดซับ 
คม 251 สถิติส าหรับนักเคมี                                                                               2(2-0-4) 
CH 251  Statistics for Chemist 

การรวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปต่างๆ 
คม 253 เคมีวิเคราะห์ 1                  2(2-0-4) 
CH 253   Analytical Chemistry I 

บุรพวิชา : คม 107 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมี  หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   การวิเคราะห์
ปริมาณเชิงน้ าหนัก และการวิเคราะห์ปริมาณเชิงปริมาตรโดยการไทเทรตแบบต่างๆ   
คม 281        ความปลอดภัยทางเคมี                                                                         2(1-2-3) 
CH 281        Chemical Safety 

บุรพวิชา : คม 108 
การจ าแนกสารเคมีอันตราย สัญลักษณ์และระบบการติดฉลาก การเก็บรักษา การใช้และการ

ท าลายสารเคมีท่ีเป็นอันตราย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และเป็นเคมีสะอาด ความเสี่ยงภัยและอันตรายที่แฝง
อยู่ในการท างานกับสารเคมี ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ 
คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0)  
CH 290 Analytical Chemistry Laboratory I  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน การไทเทรตรูปแบบต่างๆ และ
การสร้างกราฟการไทเทรตโดยการติดตามค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลาย  
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คม 291 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1                                                                      1(0-3-0) 
CH 291 Physical Chemistry Laboratory I 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาการสันดาป ความ
ร้อนของการดูดซับและเคมีพ้ืนผิว ความร้อนของงสารละลาย สมดุลเคมี สภาพน าไฟฟ้าของสาร สมบัติของ
สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
คม 294   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 
CH 294 Organic Chemistry Laboratory I  

บุรพวิชา : คม 198 
ปฏิบัติการที่เก่ียวกับ การสกัด  การตกผลึก  การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การกลั่น  สเต

อริโอไอโซเมอริซึม  ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไลด์  แอลกอฮอล์  ฟีนอล อัลดีไฮด์    
คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก รวมทั้งสารอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และการวิเคราะห์เบื้องต้นของสารอินทรีย์ 
คม 312 เคมีอนินทรีย์ 1 3(2-2-5) 
CH 312 Inorganic Chemistry I  
 บุรพวิชา : คม 107  

ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีและหลักการของพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม
และการน าไปใช้ สมบัติของของแข็งอนินทรีย์และโครงผลึก การประยุกต์ใช้สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม กรด-เบส
ในปฏิกิริยาเคมี 
คม 313   เคมีอนินทรีย์ 2 3(2-2-5) 
CH 313   Inorganic Chemistry II  
 บุรพวิชา :  คม 108  

ศึกษาทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุลที่อธิบายสมบัติของ
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน วิเคราะห์และอภิปรายกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
คม 323 เคมีอินทรีย์ 2 3(2-2-5) 
CH 323   Organic Chemistry II  

บุรพวิชา : คม 222  
โครงสร้าง การเรียกชื่อ และปฏิกิริยาของเอมีน และสารประกอบที่มีไนโตรเจนชนิดอ่ืน 

ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส สารประกอบอะลิไซคลิกและแอโรแมติก การสังเคราะห์สารอินทรีย์ และการ
ออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์อย่างง่าย 
คม 325   สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์ 2(2-0-4) 
CH 325   Spectroscopy of Organic Compounds  

บุรพวิชา : คม 222 
อันตรกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับโมเลกุล  หลักการและประโยชน์ของอินฟราเรด

อัลตราไวโอเลตวิสิเบิล นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรเมตรี เพ่ือวิเคราะห์และระบุชนิดของสารประกอบ
อินทรีย์ 
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คม 336   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)    
CH 336   Physical Chemistry  II 

บุรพวิชา : คม 235 
 

จลนพลศาสตร์เคมี อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี เคมีควอนตัมโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
อะตอมและโมเลกุลและการท านายสมบัติของสาร สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล   สมดุลวัฏภาค แมโครโมเลกุล
และคอลลอยด์ 
คม 343    ชีวเคมี 1  3(3-0-6) 
CH 343    Biochemistry I    

บุรพวิชา: คม 108 
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และ

เอนไซม์ รวมทั้งเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 
คม 351 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
CH 351   Analytical Chemistry II  

บุรพวิชา : คม 253 
ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการแยกสาร   การตกตะกอน  การกลั่น  การสกัด และ

เทคนิคโครมาโทกราฟี   ส่วนประกอบของเครื่องมือ และการประยุกต์ 
คม 352 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 3(3-0-6) 
CH 352 Instrumental Analysis    
 บุรพวิชา : คม 107 และ คม 108 

ทฤษฎีและหลักการทางสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรเมตรี ฟลูออเรสเซนซ์ 
ฟอสฟอเรสเซนต์สเปกโทรเมตรี  อะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรเมตรี  อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี 
แมสสเปกโทรเมตรี และการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องมือ และการประยุกต ์
คม 371   กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
CH 371   Fundamental Research Methodology  

กระบวนการในการท าวิจัยพื้นฐานทางเคมี การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย 
และการน าเสนอโครงงานวิจัยทางด้านเคมี  
คม 390   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-0)  
CH 390   Analytical Chemistry Laboratory II 

บุรพวิชา : คม 290 
 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธีการสกัด การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยเทคนิคโคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษและแบบเยื่อบาง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบแลกเปลี่ยนไอออน แก๊ส และของเหลวสมรรถนะสูง 
คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0)  
CH 391 Organic Chemistry Laboratory   II   

บุรพวิชา : คม 294 
ปฏิบัติการที่เก่ียวกับเทคนิคการแยกสารอินทรีย์และการท าให้บริสุทธิ์ ปฏิกิริยาสารประกอบ

ไนโตรเจน สารประกอบอะโรมาติก  ปฏิกิริยาเคมีสะอาด การสังเคราะห์อย่างง่าย และพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
สารอินทรีย์ 
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คม 392 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2                                                                      1(0-3-0) 
CH 392 Physical Chemistry Laboratory II 

บุรพวิชา : คม 291 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการหาค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา อันดับของปฏิกิริยา  การหา

ค่าคงที่อัตรา แผนผังวัฏภาค สมบัติทางสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล สมบัติทางโครงสร้างของโมเลกุล การหา
มวลโมลาร์เฉลี่ยแมโครโมเลกุล และการท านายสมบัติของสารด้วยเคมีคอมพิวเตอร์  
คม 393 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 393 Biochemistry Laboratory  

บุรพวิชา : คม 108 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับพีเอชและบัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโตเมตรี การทดสอบทางเคมีของสารชีว

โมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 

 
คม 397   ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2(0-6-0) 
CH 397   Instrumental Analysis Laboratory 

บุรพวิชา : คม 352 
 

ปฏิบัติการที่เก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี 
และเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 
คม 398 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0) 
CH 398 Inorganic Chemistry Laboratory  

บุรพวิชา : คม 198 
ปฏิบัติการที่เก่ียวกับการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารอนินทรีย์ 

สารประกอบโคออร์ดิเนชัน สารประกอบโลหอินทรีย์ วิเคราะห์สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์ 
คม 461 สัมมนา 1(0-2-1)  
CH 461   Seminar       
 การน าเสนอและอภิปรายบทความทางวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาเคมี 
คม 462 โครงงานเคมีส าหรับสหกิจศึกษา 2(0-4-2) 
CH 462 Chemistry Project for Cooperative Education in Chemistry 

ศึกษาทฤษฎี ประมวลความรู้ทางเคมี  ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการทดลอง
และรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ 
คม 464 โครงงานเคมี 1                                                                                   1(0-2-1) 
CH 464 Chemistry Project I  
 ศึกษาทฤษฎี ประมวลความรู้ทางเคมี  ทดลองท าการวิจัยขั้นพื้นฐาน 
คม 465 โครงงานเคมี 2                                                                                    1(0-2-1) 
CH 465 Chemistry Project II  

ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการทดลองและรายงานผลงานวิจัยตามหลักการ
เขียนบทความทางวิชาการ 
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      2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก  
คม 344 ชีวเคมี 2  2(2-0-4) 
CH 344        Biochemistry II 

บุรพวิชา : คม 108 
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม

เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ 
คม 353 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง   2(2-0-4) 
CH 353        Advanced Instrumental Analysis  

ทฤษฎีและหลักการทางอินฟราเรดสเปกโทรเมตรี  นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี 
เอกซ์เรย์สเปกโทรเมตรี  แมสสเปกโทรเมตรีที่ต่อเชื่อมกับเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ  การวิเคราะห์เชิงความ
ร้อน รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องมือ และการประยุกต์ 
คม 413 เคมีอนินทรีย์ 3 2(1-2-3) 
CH 413     Inorganic Chemistry III  

บุรพวิชา : คม 313 
 

ศึกษาและวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพของสารประกอบโลหะอินทรีย์ ปฏิกิริยาของ
สารประกอบโลหะอินทรีย์ สารชีวอนินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต  การประยุกต์ใช้และเทคโนโลยีที่เก่ียวกับเคมีอนินทรีย์ 
คม 423   เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2(1-2-3) 
CH 423   Advanced Organic Chemistry  

บุรพวิชา : คม 222 
ทฤษฎีและหลักการของปฏิกิริยาเพอริไซคลิกปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์ที่

ว่องไว  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันของสารอินทรีย์ 
คม 424   เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(1-2-3) 
CH 424 Heterocyclic Chemistry and Natural Product Chemistry  

บุรพวิชา : คม 222 
ประเภทของสารเฮเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์ และปฏิกิริยา  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ             

ชีวสังเคราะห์  การวิเคราะห์โครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี 
คม 441 เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา        2(1-2-3) 
CH 441 Analytical Techniques Biochemistry and Molecular Biology 

บุรพวิชา : คม 344 
 

 เทคนิคพ้ืนฐานและขั้นสูงในการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ 
คม 442 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงชีวเคมีและการจ าลองโปรตีน                                     2(1-2-3) 
CH 442 Biochemical Information Technology and Protein Modelling 

บุรพวิชา : คม 344 
ฐานข้อมูลเชิงชีวเคมี การวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูล จากเทคโนโลยีเครือข่าย

สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับชีวเคมี จีโนมิกส์ และโปรติโอมิกส์ และการน าเคมีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
จ าลองโครงสร้างสามมิติของโปรตีน 
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คม 443 ชีวเคมีประยุกต์                                                                                   2(1-2-3) 
CH 443        Applied Biochemistry 

บุรพวิชา : คม 343 
การน าความรู้ทางชีวเคมีมาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม

และการแพทย ์
คม 451 นิติเคมี 2(1-2-3) 
CH 451 Forensic Chemistry  

บุรพวิชา : คม 352 
การประยุกต์เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีในการวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ วัสดุและ

สารที่ต้องควบคุม เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือการวิเคราะห์ทางเคมี 
คม 452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์ 2(1-2-3) 
CH 452 Applied Electrochemistry  

บุรพวิชา : คม 352 
การน าหลักการทางเคมีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง 

การสร้างและประยุกต์ใช้ไบโอเซนเซอร์  การวิเคราะห์ด้วยอิเล็กโทรดขนาดนาโน 
คม 457 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ            2(1-2-3) 
CH 457 Applied Chemistry for Health  

บุรพวิชา : คม 108  
บทบาทและความส าคัญของโภชนชีวเคมีต่อสุขภาพ และการตรวจวิเคราะห์อย่างง่ายโดยใช้

ความรู้ทางเคมี เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีทางด้านโภชนาการและสุขภาพ และหลักการของอุปกรณ์ที่สามารถ
ใช้ตรวจข้างเตียงผู้ป่วย 
คม 458 เคมีเครื่องส าอาง                     2(1-2-3) 
CH 458 Cosmetic Chemistry  

องค์ประกอบและกระบวนการผลิต ประโยชน์และโทษที่เกิดจากเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางที่สังเคราะห์ขึ้นและมาจากธรรมชาติ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในเครื่องส าอางประเภท
ต่างๆ 
คม 460 ฝึกงาน      1(0-8-0) 
CH 460 Internship 

ฝึกการเรียนรู้การท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเคมี เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การ
ท างานและการน าความรู้ทางเคมีไปใช้ และสร้างเสริมจิตตระหนักความรับผิดชอบด้วยการท างานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรมโดยมีชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง มีเกณฑ์การประเมินผลเป็น S (ผลการ
ฝึกงานเป็นที่พอใจ) หรือ U (ผลการฝึกงานไม่เป็นที่พอใจ) 
คม 466 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเคมี                                                                     6(0-18-0) 
CH 466 Cooperative Education in Chemistry 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  
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คม 471 นาโนเคมี                                                  2(1-2-3) 
CH 471 Nano Chemistry   

การน าความรู้ทางเคมีมาใช้ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของอนุภาคในระดับนา
โน อุตสาหกรรมเคมีที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีนาโน 
คม 473   เคมีอุตสาหกรรม                     2(1-2-3) 
CH 473   Industrial Chemistry  

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีส าหรับนักเคมี การควบคุมและ
ป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุ กระบวนการปรับสภาพน้ าใช้และการบ าบัดน้ าเสีย เทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) ระบบ ISO 17025 : ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยมาตรฐานการทดสอบและสอบเทียบ 
คม 474   เคมีพอลิเมอร์                  2(1-2-3) 
CH 474   Polymer Chemistry  

บุรพวิชา : คม 108  
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์และกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง

และประโยชน์ของพอลิเมอร์ 
คม 475 เคมีเภสัช                   2(1-2-3) 
CH 475   Pharmaceutical Chemistry  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา การออกฤทธิ์ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ประเภทของยา 
โครงสร้าง สมบัติทางเคมี และการสังเคราะห์ยาบางชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และการออกฤทธิ์ 
การออกแบบ และการพัฒนายาใหม่ 
คม 476   เคมีอาหาร 2(1-2-3) 
CH 476   Food Chemistry  

บุรพวิชา : คม 108 
ส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารก่อนและหลังการปรุงแต่ง ความสัมพันธ์

ของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่มีผลต่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการผลของสารเคมีที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร 
คม 478 เคมีคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบโมเลกุล                                                2(1-2-3) 
CH 478 Computational Chemistry for Molecular Modelling 

ทฤษฎีพ้ืนฐานทางเคมีควอนตัมเกี่ยวกับการจ าลองโมเลกุล การสร้างโครงสร้างทางเคมีบน
คอมพิวเตอร์ การค านวณแบบจ าลองโมเลกุล การประยุกต์ด้านโครงสร้างและเสถียรภาพของโครงสร้างและ
ปฏิบัติการด้านเคมีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโมเลกุล 
คม 479   เคมีสิ่งแวดล้อม                   2(1-2-3) 
CH 479   Environmental Chemistry  

บุรพวิชา : คม 253 
สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อม 

แหล่งก าเนิดของสารมลพิษปฐมภูมิและทุติยภูมิและการแพร่กระจาย  ความเป็นพิษของสารมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  บทบาทนักเคมีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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คม 481 การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน                    2(1-2-3) 
CH 481 Standard Laboratory Management 

ความส าคัญของการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 17025 และระบบการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ รูปแบบนโยบายและการประกันคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติในการยื่นขอระบบมาตรฐาน 
คม 483 หัวข้อคัดสรรทางเคมี                                                                            2(1-2-3) 
CH 483 Selected Topics in Chemistry 
 หัวข้อที่อยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าในทางเคมี รวมทั้งเคมีประยุกต์ 
คม 492  ปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา                                1(0-3-0)  
CH 492 Analytical Techniques in Biochemistry and Molecular Biology Laboratory  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา เทคนิคทางโครมาโทกราฟีและอิเล็ก
โทรโฟรีซิส ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสและเทคนิคทางอณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 
คม 495   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง                    1(0-3-0)  
CH 495   Advanced Organic Chemistry Laboratory  

 บุรพวิชา : คม 391 
ปฏิบัติการที่เก่ียวกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก เทคนิคการสังเคราะห์

สารและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์โดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี 
 
 

 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผศ.ดร.มณีกานต์ น้ าสอาด วท.บ.(เคมี), 2542 
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์), 2547 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

2. ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป วท.บ.(เคมี),  2534 
วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2538 
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2547 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3. ดร.พรทิพย์ บุญศร ี วท.บ.(เคมี),  2546 
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส)์,  2548 
ปร.ด.(เคมี), 2556 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

xxxxxxxxxxxxx 

4. อ.อนัญญา ไตรบ ารุงสุข วท.บ.(เคมีวิศวกรรม),  2524 
วท.ม.(เคมีเทคนิค), 2527 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5. ดร.ศิริขวัญ พลประทีป วท.บ.(จุลชีววิทยา), 2546 
 
วท.ม.(ชีวเคมี), 2551  
วท.ด.(ชีวเคมี), 2556 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผศ.ดร.มณีกานต์ น้ าสอาด วท.บ.(เคมี), 2542 
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์), 2547 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

2. ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป วท.บ.(เคมี), 2534 
วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2538 
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2547 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3. ดร.พรทิพย์ บุญศร ี วท.บ.(เคมี), 2546 
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส)์, 2548 
ปร.ด.(เคมี), 2556 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

xxxxxxxxxxxxx 

4. อ.อนัญญา ไตรบ ารุงสุข วท.บ.(เคมีวิศวกรรม), 2524 
วท.ม.(เคมีเทคนิค), 2527 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5. ดร.ศิริขวัญ พลประทีป วท.บ.(จุลชีววิทยา), 2546 
 
วท.ม.(ชีวเคมี), 2551  
วท.ด.(ชีวเคมี), 2556 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ฝึกการเรียนรู้การท างานในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ เคมีและการประยุกต์ เพ่ือเสริมสร้าง

ประสบการณ์การท างาน การน าความรู้ทางเคมีไปใช้ และสร้างเสริมจิตตระหนักความรับผิดชอบด้วยการท างาน
อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กรโดยมีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ ไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง 

4.2 ช่วงเวลา  
การฝึกงาน : ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 
สหกิจศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การฝึกงาน : นิสิตเลือกฝึกงานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ช่วงชั้นปีที่ 3 และก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน

วิชาฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
สหกิจศึกษา : นิสิตเลือกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าโครงงานหรืองานวิจัยทางเคมี เชิงทฤษฎี หรือเชิงทดลอง ภายใต้การควบคุมและค าแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านิสิตสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการ



 
42 

ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ  และ
น าเสนอรายงานต่อที่ประชุมได้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รู้จักการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ สามารถศึกษาค้นคว้างานวิจัยได้ด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอดผลงานในรูปแบบรายงานพร้อม
ทั้งน าเสนอด้วยวาจาได้ และมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

5.3 ช่วงเวลา  
 ช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ/หรือ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวน 2 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
 นิสิตต้องจัดท าโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มและต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อ
โครงงาน โดยนิสิตต้องด าเนินการดังนี้ 
 5.5.1 เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มต่อผู้ประสานงาน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี
ต้องมีอาจารย์ประจ าภาควิชาเคมีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย 
 5.5.2 รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม ภายในสัปดาห์แรกของทุกเดือนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน 
 5.5.3 การสอบโครงงาน ให้นิสิตส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการสอบ
โครงงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลส าเร็จของโครงงานโดยมีการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต และส่งรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ เพ่ือรับการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงาน   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง) 

1. มีทักษะสื่อสาร  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อที่ 5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 
ข้อที่ 5.3  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจ าเป็น 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อที่ 1.3  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
ข้อที่ 1.5  มีจิตสาธารณะ  

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร 
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและทฤษฎี

ทางเคมี และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  

3.2 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเคมีหรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
3.3 มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี  การจัดการ

สารเคมีได้อย่างปลอดภัยและสามารถใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

 
 

 

ด้านความรู้ 
ข้อที่  2 .4  มีความรู้ ในหลักการและทฤษฎีทาง เคมี
วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
ข้อที่ 2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนา
ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านเคมีและเคมีประยุกต์ 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อที่ 3.1 น าความรู้ทางเคมี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ข้อที่ 3.2 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
และสร้ า งสรรค์  โดยใช้ความรู้ ทา งภาคทฤษฎี และ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกี่ยวข้อง 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 
- ส อ ด แ ท ร ก เ นื้ อ ห า ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในทุกรายวิชา 

- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้นิสิต
มีค่านิยมพื้นฐานท่ีถูกต้อง 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุก
รายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการตรงต่อ
เวลาในการเข้าช้ันเรียนการท ารายงาน การ
อ้างอิงผลงาน และการสอบ 

- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงใน
ช้ันเรียน เช่น การแต่งกาย 

1.2 มีระเบียบวินัย  
 

- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการตรงต่อ
เวลาในการเข้าช้ันเรียนการท ารายงาน การ
อ้างอิงผลงาน และการสอบ 

1.3 มีจิตส านึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

- สอดแทรกเนื้อหาด้านจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และการสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 

1.4 เ ค า ร พ สิ ท ธิ แ ล ะ ค ว า ม
คิดเห็นของผู้อื่น  

- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการ
เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

-  สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนการท ารายงาน 
การอ้างอิงผลงาน และการแสดงความคิดเห็น 

1.5 มีจิตสาธารณะ  
 

ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม 
และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ดังนี้ 
- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการ

ยกย่องในสังคม  
- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมจิต

อาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม  
- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการท า

กิจกรรม  

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
การวางแผน การปฎิบัติ การน าเสนอผลงาน 
และการสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมลูอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

 
1.6 ตร ะห นั ก ใน คุณ ค่ า ขอ ง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ 
เ พื่ อ ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการด ารงชีวิต  

- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและ
นานาชาติ ในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 
 

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้ง
ในและนอกเวลาเรียน และให้ท ารายงาน
แสดงความคิดเห็นท้ังรายบุคคลและงาน
กลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
ก า ร น า แ น ว คิ ด ท า ง สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์ /
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  
 

- สั ง เกตพฤติกรรมการมีส่ วนร่ วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้ 
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2.  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษา

ทั่วไป 
 

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้
ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง พร้อม
สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเน้นให้ผู้ เ รียนลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning)  

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติในทุก
รายวิชา 

- จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้ อื่ น  และสังคม พร้อม
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สั ง เกตพฤติกรรมการมี ส่ วนร่ วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2.2 มีความรอบรู้ ในศาสตร์
ต่างๆ ที่จะสามารถน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์  ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย  การฝกึปฏิบัติ  
การสัมมนา  และการศึกษานอกสถานท่ี 

- ด าเนินการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การเรยีนรู้จากกรณปีัญหา 
การเรยีนรู้เป็นรายบุคคล โดยการเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบรูณา
การ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิ 
(Active Learning)  

 
 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย

ภาคการศึกษา 
(3) การจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 
(4) การน าเสนอผลงานในหลากหลาย

รูปแบบ 
(5) โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

 

2.3 มีความรู้พื้นฐานทางเคมี 
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ที่จะน ามา
อธิบายหลักการและทฤษฏี
ในศาสตรเ์ฉพาะ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย  การฝกึปฏิบัติ  
การสัมมนา  และการศึกษานอกสถานท่ี 

- ด าเนินการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การเรยีนรู้จากกรณปีัญหา 
การเรยีนรู้เป็นรายบุคคล โดยการเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบรูณา
การ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิ 
(Active Learning) 
 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย

ภาคการศึกษา 
(3) การจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 
(4) การน าเสนอผลงานในหลากหลาย

รูปแบบ 
(5) โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.4 มีความรู้ในหลักการและ

ท ฤ ษ ฎี ท า ง เ ค มี
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
คณิตศาสตร์ 

 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย  การฝกึปฏิบัติ  
การสัมมนา  และการศึกษานอกสถานท่ี 

- ด าเนินการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การเรยีนรู้จากกรณปีัญหา 
การเรยีนรู้เป็นรายบุคคล โดยการเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบรูณา
การ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิ 
(Active Learning)  

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย

ภาคการศึกษา 
(3) การจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 
(4) การน าเสนอผลงานในหลากหลาย

รูปแบบ 
(5) โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

 
2.5 สามารถติดตามความก้าว 

หน้าทางวิชาการ พัฒนา
ความรู้ ใหม่  โดยเฉพาะ
ด้านเคมีและเคมีประยุกต์ 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติ 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
การวางแผน การปฎิบัติ การน าเสนอผลงาน 
และการสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ และมีเหตุมีผล 
ตามหลักการวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ 

- ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้
นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและฝึก
บูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และการสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตรและการคิดอย่าง
มีเหตุผลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.2 น าความรู้ทางเคมีวิทยา-
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสติศึกษาและ
แสวงหาความรู้ เช่น การฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
ก า ร สื บ ค้ น แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม เช่น 
(1) การน าเสนอและอภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็นในช้ัน
เรียน 

(2) การท ากรณีศึกษา 
(3) การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(4) การจัดท าโครงงาน 
(5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยประเมินผลจาก 
(1) งานที่ได้รับมอบหมาย ที่แสดงถึงการ

ค้นคว้าความรู้ เพิ่มเติม การเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารโดยมีการคิดอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ 

(2) ประเมินผลจากการสอบทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ

(3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน
ช้ันเรียน 

3.3 มี ค ว า ม ใ ฝ่ รู้  ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้ จากแหล่ งข้อมู ล
ต่างๆ ที่หลาก หลายได้
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม รู้ ท า ง
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง
ภาคปฏิบัติ  โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสติศึกษาและ
แสวงหาความรู้ เช่น การฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
ก า ร สื บ ค้ น  แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม เชน่ 
(1) การน าเสนอและอภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็นในช้ัน
เรียน 

(2) การท ากรณีศึกษา 
(3) การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(4) การจัดท าโครงงาน 
(5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้ารกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยประเมินผลจาก 
(1) งานที่ได้รับมอบหมาย ที่แสดงถึงการ

ค้นคว้าความรู้ เพิ่มเติม การเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารโดยมีการคิดอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ 

(2) ประเมินผลจากการสอบทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

(3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน
ช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้ 

เกิดประโยชน์ 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้
ด้ ว ย ต น เ อ ง  แ ล ะ น า ค ว า ม รู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สั ง เกตพฤติกรรมการมี ส่ วนร่ วม ในการ
อภิปรายและสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตรและการคิด
อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน 

- เ ลื อ กปัญหาสั งคมที่ เ ป็ นประ เด็ น
สาธารณะให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ใน
ช้ันเรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่าง
สมดุล 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็น และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จากพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การสะท้อนคิด
ในช้ันเรียน 

3.6 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้าง-
สรรค์ นวัตกรรม 

- จัดกิจกรรมฝึกความคิดสรา้งสรรค ์และ
นวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4.1 มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ

ตน เ อ ง  สั ง คม  อ งค์ ก ร 
สิ่งแวดล้อม  

- เลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้ และตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้น
ให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน
ช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
ความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และ
การแก้ปัญหา 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

- ให้นิสิตประเมิน เพื่ อนในช้ันเรี ยน และ
น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผล
การเรียนรู้ 

4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกที่ดี 

- จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตฝึกการปรับตัว 
การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถ
แสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหา
ทางออกร่วมกันได้ 

4.3 สามารถปรับตั ว เข้ ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กร รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานได้ 

 

- จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตฝึกการปรับตัว 
การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถ
แสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหา
ทางออกร่วมกันได้ 
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5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และสถติิ เพื่อ
การวิเคราะห์ ประมวลผล 
การแก้ปัญหาและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

- มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เ ล ข  ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การมอบหมายงานให้สืบค้น จัดการ 
ประมวลผลและแปลความหมายข้อมูล
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

- น าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบวาจา หรือการเขียนรายงาน 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การปฏิ บั ติ ง านของนิ สิ ตจากการ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากการน าเสนอผลงานและการ
เขียนรายงานจากการใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา  - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่แสดง

ถึงความสามารถในการสื่อสาร 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

5.3 มีทักษะและความรู้ ภาษา 
อั ง ก ฤ ษ ห รื อ ภ า ษ า ต่ า ง 
ประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้า 
ได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

- ฝึกการค้นคว้าข้อมลูจากวารสาร
ต่างประเทศ 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดง
ถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล 
และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

 
5.4 ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศในการสืบค้นและ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ในทุกรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใ ช้ข้ อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน 

 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดง

ถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล 
และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

5.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตั ว เลข เพื่ อ ให้ เข้ า ใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหา 

 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดง
ถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีระเบียบวินัย  
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  
1.5 มีจิตสาธารณะ  
1.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู ้ 2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาท่ัวไป 
2.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.3 มีความรู้พื้นฐานทางเคมี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 
2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางเคมี วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านเคมีและเคมี

ประยุกต์ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง

วิทยาศาสตร์ 
3.2 น าความรู้ทางเคมี วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรไ์ปประยกุต์กับสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัติ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.6 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่าง บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กร สิ่งแวดล้อม  
4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ

พัฒนางานได้ 
5. ด้านทักษะการคิดวเิคราะห์

เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)



  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
  

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                          
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการ

สื่อสาร 1 
                         

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการ
สื่อสาร 2 

                         

มศว 131 ลีลาศ                          
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                          
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ                          
มศว 134 โยคะ                          
มศว 135 ว่ายน้ า                          
มศว 136 แบดมินตัน                          
มศว 137 เทนนิส                          
มศว 138 กอล์ฟ                          
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                          
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                          
มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพัฒนามนษุย์                          
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทัลและสังคม                          
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                          
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิตและสิ่งแวดล้อม

ที่ด ี
                 

  
      

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                          
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                          
มศว 247 อาหารเพื่อชวีิต                          
มศว 248 พลังงานทางเลือก                          
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                          
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                          
มศว 253 สุนทรียสนทนา                          
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                            
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                          
มศว 256 การอ่านเพอืชีวิต                          
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                          
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                          
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน ์                          
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อน

สังคม 
                         

มศว 263 มนุษย์กับสันตภิาพ                          
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                          
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภวิัตน ์                          
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม ่                          
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วย

กระบวนการวจิัย 
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
มศว 341 ธุรกิจในโลกดจิิทัล                          
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                          
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                          
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจรยิธรรม                          
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                          
มศว 355 พุทธธรรม                          
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                          
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                          
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต

และสังคม 
                         

มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                          
มศว 362 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น                          
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                          
มศว 364 กิจการเพือ่สังคม                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาแกน 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน 

คณ 115 แคลคูลัส 1                          
คณ 116 แคลคูลัส 2                          
คม 107 เคมีพื้นฐาน 1                          
คม 197 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                          
ชว 101 ชีววิทยา  1                          
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1                          
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                          
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          

วิชาแกนเฉพาะสาขา 
คม 108 เคมีพื้นฐาน2                          
คม 198 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน2                          
ชว 102 ชีววิทยา 2                          

วิชาเฉพาะดา้น 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1                          
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก ความรบัผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

คม 222 เคมีอินทรีย์  1                          

คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์  1                          

คม 251 สถิติส าหรับนักเคมี                          

คม 253 เคมีวิเคราะห์  1                          
คม 281 ความปลอดภยัทางเคมี                          
คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1                          
คม 291 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1                          
คม 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                          
คม 312 เคมีอนินทรีย์  1                          
คม 313 เคมีอนินทรีย์  2                          
คม 323 เคมีอินทรีย์  2                          
คม 325 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบ

อินทรีย ์
                         

คม 336 เคมีเชิงฟิสิกส์  2                          
คม 343 ชีวเคมี 1                          
คม 351 เคมีวิเคราะห์  2                          
คม 352 การวิเคราะห์ดว้ยเครื่องมือ                          
คม 371 กระบวนการวจิัยพื้นฐาน                          
คม 390 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  2                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก  ความรบัผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  2                          
คม 392 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2                          
คม 393 ปฏิบัติการชีวเคมี                          
คม 397 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ                          
คม 398 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์                          
คม 461 สัมมนา                          
คม 462 โครงงานเคมีส าหรับสหกิจศึกษา                           
คม 464 โครงงานเคมี 1                           
คม 465 โครงงานเคมี 2                           

วิชาเฉพาะด้านเลือก 
คม 344 ชีวเคมี 2                          
คม 353 การวิเคราะห์ดว้ยเครื่องมือขั้นสูง                          
คม 413 เคมีอนินทรีย์  3                           
คม 423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง                           

คม 424 
เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

                         

คม 441 
เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและ
อณูชีววิทยา 

                         

คม 442 
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงชีวเคมีและ
การจ าลองโปรตีน 

                         

คม 443 ชีวเคมีประยุกต์                           
คม 451 นิติเคมี                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก  ความรบัผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
คม 452 เคมีไฟฟ้าประยุกต ์                           
คม 457 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ                          
คม 458 เคมีเครื่องส าอาง                          
คม 460 ฝึกงาน                          
คม 466 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเคม ี                          
คม 471 นาโนเคมี                           
คม 473 เคมีอุตสาหกรรม                            

คม 474 เคมีพอลิเมอร์                            

คม 475 เคมีเภสัช                            
คม 476 เคมีอาหาร                            

คม 478 
เคมีคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
โมเลกุล 

                         

คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม                            
คม 481 การจัดการห้องปฏิบัตกิารตาม

มาตรฐาน  
                         

คม 483 หัวข้อคัดสรรทางเคมี                          

คม 492 
ปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ทาง
ชีวเคมีและอณูชีววิทยา  

                         

คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง                          
 



59 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2559 
(ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
มีการด าเนินการเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายะเอียดที่ก าหนดไว้

ใน มคอ. 2  ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และใช้วงจร PDCA ในการด าเนินงานของ
ระบบผ่านคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน 

2.2 ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรจากนั้นท าการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผล
ร่วมกัน 

2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.4 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการก าหนดของมาตรฐานการเรียนรู้

ของหลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 
รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ที่บรรจุใหม่จะได้รับการดูแลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงซี่งเป็นผู้มีประสบการณ์สอนและการท าวิจัย 
เพ่ือให้สามารถปรับตัว สามารถปรึกษาปัญหาการสอนและการท าวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ การใช้

สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนคริ-
นทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการ

ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปเช่นกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 

(2) จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

(3) สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
(4) สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค เพ่ือเป็น

ภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน   
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยท าหน้าที่ 
 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาเคมี 

 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้
ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย ประชุมพิจารณาการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน แล้วน าเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร อย่างสม่ าเสมอ 
 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปีสุดท้าย นายจ้าง

ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน าผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพ 

 ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
 น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร

รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอน ให้ผู้ เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ    มีความ
ส านึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิ
แต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่
ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้  ซึ่งคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเคมีจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   บัณฑิตที่จบ
การศึกษามีงานท า ในต าแหน่ง อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่ตรงสาขาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
นอกจากนี้ในทุกปีการศึกษาที่มีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะท าการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตที่ครอบคลุมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตต่อไป 
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3. นิสิต 
          การรับนิสิต    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบการรับนิสิตที่สอดคล้องกับนโยบายการรับนิสิต
ของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนในมคอ.2  

1. ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตร วท.บ.  สาขาวิชาเคมี รับนิสิต
จ านวน 60 คน (แผนการรับของหลักสูตร)  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยผู้
เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าและเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งหลักสูตรให้ความส าคัญกับ
กระบวนการคัดเลือกนิสิตที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรให้มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3. มหาวิทยาลัยและสทศ. ด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนดและด าเนินการจัดสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  

4. มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลา
ที่ก าหนด หากจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบอาจมีการประกาศเพ่ิมเติมหรือประกาศสอบต่อไป 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น คุณสมบัติ
และเกณฑ์การรับนิสิต จ านวนการเรียกสัมภาษณ์ และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตใหม่ทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีความสุข ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์  โดยทางมหาวิทยาลัย
ได้ส่งเสริมให้นิสิตร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต การจัดกิจกรรม
ระดับคณะได้ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และให้นิสิตทุกคนลงเรียนปรับ
พ้ืนฐาน ในโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ นอกจากนี้นิสิตใหม่ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการพบนิสิตใหม่ 
ของภาควิชาเคมี เพ่ือให้นิสิตใหม่ของหลักสูตรได้มีโอกาสรู้จัก อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะน าแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียน และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต 
 

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน ด้านครอบครัว และข้อมูลของนิสิตซึ่งสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา และข้อมูลที่ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิตของภาควิชาเคมี ได้เก็บประวัตินิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ มีการก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
1 คน ต่อจ านวนนิสิตประมาณ 28-30 คน ทั้งนี้อาจารย์ที่รับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าประชุม
เตรียมความพร้อมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
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1. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในโครงการพบนิสิตใหม่ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส
รู้จักภาควิชาเคมี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน และมีการแนะน าแนวทาง
การศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ให้ค าแนะน าแผนการเรียน และข้อก าหนดระเบียบต่าง ๆ 

2. หลักสูตรจัดระบบบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะดูแลนิสิตที่
รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา โดยให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งปัญหาด้านการเรียน โดยเฉพาะนิสิตที่
มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า และปัญหาส่วนตัว การแจ้งประกาศ
เรื่องทุนการศึกษาการแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขัน ฯลฯ และมีช่องทางในการขอรับค าปรึกษาเมื่อ
นิสิตมีปัญหาเร่งด่วน โดยนิสิตสามารถเข้าพบและขอค าปรึกษาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ห้องพักของอาจารย์   
หรือการติดต่อด้วยสื่อออนไลน์ (เฟสบุ๊ค, ไลน์กลุ่ม เป็นต้น) 

3. หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จ
การศึกษาล่าช้าโดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะพิจารณาการลงทะเบียนเรียน
รวมถึงการเพ่ิม-ถอนรายวิชาในการลงทะเบียนของนิสิต และน ามาพิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของ
หลักสูตร  

4. หลักสูตรได้มีการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาโดยมีการจัดท าแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยให้นิสิตทุกชั้นปีท าการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

5. น าผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจากนิสิตมาหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ที่
ประชุมภาควิชาร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดูแลนิสิตให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  

หลักสูตรได้จัดให้มีที่ปรึกษาวิชาการส าหรับนิสิตในการฝึกงานภาคฤดูร้อน การท าโครงงานวิจัย
(Senior project) และในรายวิชาสัมมนา 

 

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิตทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณและก าหนดกิจกรรม/โครงการ
ด้านการพัฒนานิสิตไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์ และแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตโดยให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการซึ่งมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพ่ือแนะแนว
การจัดกิจกรรมแก่นิสิตตลอดจนควบคุมให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรม มีการประเมินผล
การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แล้วเสนอ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและที่ประชุมภาควิชา เพ่ือน าผลการประเมินทั้งหมดไปปรับปรุงการจัดโครงการ
พัฒนานิสิตต่อไป  
 หลักสูตรมุ่งพัฒนาให้นิสิตมีสมรรถนะส าคัญและจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกลยุทธ์การสอนโดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง เน้นทักษะ ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญที่เกิดกับนิสิต ให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในวัตถุประสงค์และวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.3 

การคงอยู่  การส าเร็จการศึกษา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการคงอยู่ของนิสิต

และการส าเร็จการศึกษา อย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 หลักสูตรได้สอบถามและให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 
เช่น การรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนาและ
ควบคุมการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
 ภาควิชามีระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของนิสิต ดังนี้ 
 1. ช่องทางการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากนิสิตได้แก่   
  - ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ หัวหน้าภาควิชา 
  - กล่องรับข้อความร้องเรียนของภาควิชาเคมี อยู่ที่หน้าห้องส านักงานภาควิชาเคมี ชั้น 2 ตึก 15 

และชั้น 6 ตึก 19 
  - แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร (e-survey)  
  - แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต (e-survey) 
 2. เมื่อมีเรื่องร้องเรียนประธานหลักสูตร จะน าเรื่องร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไข  

 -  ถ้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร 
ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน 

- กรณีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องระดับภาควิชาและคณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการ
มอบหมายให้ประธานหลักสูตรน าข้อร้องเรียนดังกล่าว ด าเนินการโดยน าเข้าประชุมเพ่ือ
พิจารณาในระดับภาควิชา หรือ ระดับคณะต่อไป 

 3. มีการติดตามข้อร้องเรียน เพ่ือรับฟังความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

4. อาจารย์ 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ภายใต้การบริหารของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี
หัวหน้าภาควิชาและทีมผู้บริหารก ากับ ดูแลและติดตามการบริหารงานและการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ การประเมินความต้องการ
ด้านขีดความสามารถของแต่ละหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณาจารย์ภาควิชา มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง
ประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา  มีการสรรหาจ้างงาน 
บรรจุ บุคลากรใหม่ ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยซึ่งมีระบบการรับและขั้นตอน ดังนี้ 

1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลัย
ตามระบบ 

2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณาสาขา
ที่ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตราก าลัง และก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์
ใหม่ เพื่อให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร   

3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์

ที่ตรงสาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คนหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์  
5. อาจารย์ใหม่จะได้รับค าแนะน าในด้านการเรียนการสอน ด้านการท างานในองค์กร และด้านอ่ืน ๆ 

ตามภารกิจของทางสาขา  นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยที่ได้
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จัดอบรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังท า ให้อาจารย์ใหม่ได้มี
เครือข่ายรู้จักกันระหว่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีการเข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้าน
วิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืน ๆ  โดยกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
 7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเสนอรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรรายใหม่ต่อที่ประชุมภาควิชา 

8. เสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับ แล้วแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป  

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการวางแผนทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรกรณีเกษียณหรือโยกย้าย 
เพ่ือให้มีอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร 
เลขานุการหลักสูตร และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้บริหารหลักสูตร ควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ มีการสร้างแรงจูงใจโดยการยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตาม
ความเหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยการจัดสรร
งบประมาณในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร เพ่ือจะน าผลการ
ประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร  

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
 2. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ 
 5. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 6. ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา และติด
ประกาศเกียรติคุณ  
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5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2553 มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติเพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จดุประสงค์ และโครงร่างของหลักสูตร  

2.  มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย์  เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
และครอบคลุม มคอ. 1 และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์
เก่าและการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณา learning outcome 
ก าหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการ
เรียนร่วมกัน 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเคมี ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็น
กรรมการ เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่
ทันสมัย รวมทั้ งการจัดการเรียนการสอนที่ พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

6. เสนอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตร  
7. น าหลักสูตรไปด าเนินการและก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 - 6) 
8. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  
9. มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
10. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

การก าหนดผู้สอน 
1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของ

นิสิต เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชา
ย่อย (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และชีวเคมี)   

2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการเชิญ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา ก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

4. ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียน
การสอน 

5.  หลังปิดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ (ปค.003/ปค.004) ในระบบ supreme 
ของมหาวิทยาลัย  

6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมกันก าหนด
แนวทางในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา  

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาในมคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมทั้ง
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
3. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการภาควิชา

เคมี ก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 
5. หลังจากหมดก าหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือด าเนินการ

ปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการก ากับติดตาม มคอ.5/มคอ.6   
6. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์ประจ า

หลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ.2  
2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน 

มคอ. 2 
 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.
4 ของแต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 
6. หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยการท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  และการพิจารณา
ตัดสินผลการเรียนร่วมกันในที่ประชุมภาควิชา 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชาที่เปิด
สอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้
หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน และผลการประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 
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 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุปแบบ

ประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 
4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือน าเสนอในการประชุมภาควิชา 
5. ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนชี้ แจงการ

ตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตได้เกรด E  
6.  มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วน าเข้าที่ประชุม

กรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและผู้สอนลงนาม 
หัวหน้าภาควิชา   และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป  

7. หลักสูตรน าข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดท า มคอ.7 

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ก ากับให้

ผู้สอนจัดท า มคอ.5/มคอ.6 
3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตร 
5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้   
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชา 
เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 
 4. ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 5. ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปี ส่งไปยังคณะ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือร่วม
พิจารณาการจัดล าดับความจ าเป็นในการด าเนินการเสนอของบประมาณส าหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่างๆ 
 6. ภาควิชาด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  
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 7. มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ
น าเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการด าเนินการ   

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปดิสอนในแตล่ะภาค 
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนิน 
การของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด 
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
 มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ 
จัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา 
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ 
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5 

- - - -  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งใน

และนอกชั้นเรียน 
1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ฐานในการปรับปรุง 
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
           
วันที่ท าการวิพากษ์หลักสูตร :  วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
สถานที่จัดโครงการ    :  ห้อง 15-325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ ์ศงสะเสน 
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. คุณพีรพงษ์ นิช านาญ 
           ต าแหน่ง Senior Service Supervisor บริษัท ไซเทคเอเชีย โซลูชั่น จ ากัด 

3. คุณนวพล เพ็ญธัญญกร 
   ต าแหน่ง นักเคมี  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 4. ดร.วัลภา คุปต์กาญจนากุล 
  ต าแหน่ง พนักงานบริหารสิ่งแวดล้อม 
     หน่วยงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   ส านักงานใหญ่ และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 5. คุณสุชาติ สหภัทรจิตร 
      ต าแหน่ง กรรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินดิเคต คอมเมอร์เชียล จ ากัด 
 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ควรปรับแผนการเรียนของหลักสูตร 
โดยเรียนฟิสิกส์ในช้ันปีที่ 1 และให้
เรียนเคมีอนินทรีย์หลังจากที่ เรียน 
เคมีวิเคราะห์และเคมีเชิงฟิสิกส์   

ได้มีปรับแผนการเรียนโดยจัดให้นิสิต
ช้ันปีที่ 1 เรียนฟิสิกส์ และย้ายวิชา
ศึกษาทั่วไปอยู่ในปีที่ 2 ส าหรับวิชา
เคมีอนินทรีย์ได้จัดให้เรียนในช้ันปีที่ 3 
หลังจากเรียน เคมีฟิสิกส์และเคมี
วิเคราะห์ 

 

ควรมีวิชาการสืบค้นข้อมูลทางเคมี
ด้วย 

หลักสูตรได้มีการเพิ่มวิชา คม 371 
กระบวนการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งมีการ
สอนการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางเคมี 

 

ควรมีการบูรณาการระหว่างสาขาใน
เคมี โดยใช้ผู้สอนร่วมกัน เช่น วิชาเคมี
ชีวอนินทรีย์ โดยใช้ผู้สอนร่วมระหว่าง
ชีวเคมีกับเคมีอนินทรีย์ วิชาออกแบบ
ทางคอมพิวเตอร์ อาจจะใช้ผู้สอนร่วม
ระหว่างเคมีฟิสิกส์และชีวเคมี 

มีการเปิดรายวิชาใหม่ ได้แก่ คม 483 
หัวข้อพิเศษทางเคมี ซึ่งเป็นการน า
เนื้อหาเคมีที่น าสมัยในแต่ละสาขาวิชา
มาบูรณาการสอนร่วมกัน 
คม 457 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ 
เป็นรายวิชาที่มีการบูรณาเนื้อหา
ระหว่างชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์ 
คม 442  เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
ชีวเคมีและการจ าลองโปรตีน 
เป็นการบูรณาการเนื้อหาระหว่าง
ชีวเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 

หลักสูตรมีการจัดบรูณาการเนื้อหา ใน
รายวิชา คม 475 เคมีเภสัช เป็น
การบูรณาการเนื้อหาระหว่างเคมีเชิง
ฟิสิกส์และเคมีอินทรีย์ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ให้ทบทวนวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
ซึ่งตอนนี้มี 2 รายวิชาปฏิบัติการ 
อาจจะยุบรวมเหลือเพียง 1 รายวิชา
โดยปรับเนื้อหาให้เหมาะสม  

 เห็นสมควรคงไว้ตามเดิม เพื่อเพิ่ม
ทักษะปฏิบัติการของนิสิตเคมี 

วิชาชีวเคมี  หน่วยกิตที่นิสิต เรียน
ค่อนข้างมากกว่าที่มหาวิทยาลัยอื่น 
อาจจะปรับชีวเคมี 2 ไปเป็นวิชาเลือก
แทน และให้น าวิชาเลือกอื่นๆ เช่น 
เ ค มี อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ห รื อ  เ ค มี
คอมพิวเตอร์ มาเป็นวิชาบังคับแทน 

มีการปรับวิชาชีวเคมี 2 ไปเป็นวิชา
เลือก  

วิชา เคมีอุ ตสาหกรรม หรื อ  เคมี
คอมพิวเตอร์ยังคงไว้เป็นวิชาเลือก 
เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกตามความ
สนใจ 

วิชาศึกษาทั่วไปบางรายวิชาอาจจะจัด
ให้นิสิตเรียนในปีสูงๆ เช่น วิขาทาง
เศรษฐศาสตร์ การตลาด เพื่อให้นิสิต
ได้มองเห็นแนวทางในการประกอบ
วิชาชีพได้ชัดเจนขึ้น 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนตามความ
สนใจได้ในหมวดรายวิชาเลือกเสรี 

แผนการเรียนนิสิตช้ันปีที่ 4 ค่อนข้าง
น้อย 

 คงเดิมไว้ เนื่องจากหลักสูตรมีการ
จัดสหกิจศึกษา จึงได้จัดแผนการเรียน
ให้นิสิตเรียนวิชาต่างๆภายใน 3 ปีครึ่ง 

คว ร จั ด ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ เ รี ย น รู้ ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษในการท างานทางเคมี
มากขึ้น  

 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในรายวิชา วทศ 302  

ควรมีการจัดให้นิสิตประเมินตนเอง
เพื่อให้มองหาเป้าหมายในการท างาน
ของตัวเองในอนาคต และส่งเสริมใน
รายวิชาที่ตรงกับเป้าหมายของตน 

หลักสูตรให้มีการจัดสหกิจศึกษาและมี
เพื่ ม ร าย วิ ช า เ ฉพาะด้ าน เ ลื อกที่
หลากหลาย เพื่อให้นิสิตสามารถเลือก
เรียนได้ตามความสนใจ 
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี 
ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ขึ้น

เพ่ือให้มีความทันสมัย เหมาะสม โดยได้ท าการออกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ บัณฑิต และนายจ้าง
ของบัณฑิต เพ่ือท าการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือมา
วิเคราะห์ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อส าเร็จการศึกษา แล้วน ามาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตและสมรรถนะของหลักสูตรต่อไป 

 
สรุปผลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) 

1. สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน แบ่งเป็น 
 1.1 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีจ านวน 80 คน 
       - ภาครัฐ  25 คน 
       - ภาคเอกชน  53 คน 
 1.2 นายจ้างของบัณฑิตจ านวน 3 คน อยู่ในภาคเอกชน 
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2. ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตร เป็นดังนี้ 
 2.1 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีรวมทั้งสิ้น 19 คน ปัจจุบันท างานอยู่ใน
หน่วยงาน ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 32.1 (25 คน) และหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 67.9  (53 คน) 
 

 
 
 2.2 ประเภทของหน่วยงานที่มีจ านวนบัณฑิตสูงที่สุดท างานด้านอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 46.2 (36 
คน) และหน่วยงานที่มีจ านวนบัณฑิตน้อยที่สุดท างานด้านสาธารณสุขคิดเป็น ร้อยละ 1.3 (1คน) 

 
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี จ านวน 41 คน ปัจจุบันท างานอยู่ในหน่วยงาน 

ด้านการศึกษา 19 คน ด้านการค้า 14 คน และด้านอ่ืนๆ 8 คน 
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2.3 ความส าคัญของเคมีในด้านเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทที่ส าคัญในอีก 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
75.9 (60 คน) และตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรด้านเคมี คิดเป็นร้อยละ 93.7 (74 คน) 

 

 
2.4 สายงานที่ต้องการบุคลากรด้านเคมีมากท่ีสุดคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 35.1 (27 

คน) โดยมีทักษะทางด้านเคมีประยุกต์เป็นที่ต้องการสูงที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 42.9 (33 คน) 
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2.5 ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี      คิดเป็นร้อยละ 92.5 
มีความสามารถปรับตัวและท างานเป็นทีมได้      คิดเป็นร้อยละ 77.5 

 แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้   คิดเป็นร้อยละ 68.8 
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3. ผลการประเมินหลักสูตรของนายจ้างของบัณฑิต เป็นดังนี้ 
3.1 นายจ้างของบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 3 คน ปัจจุบันท างานอยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 100  (3 

คน) 

 
 

3.2 ความส าคัญของเคมีในด้านเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทที่ส าคัญในอีก 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 
(3 คน) และตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรด้านเคมี คิดเป็นร้อยละ 100 (3 คน) 

 

 

 
 

3.3 ความต้องการบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 66.7 (2 คน) 
ความต้องการบัณฑิตระดับปริญญาโทในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 33.3 (1 คน) 
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3.4 สายงานที่ต้องการบุคลากรด้านเคมี สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 33.3 (1 คน) โดยสาย
งานขายและลูกค้าสัมพันธ์มีความต้องการบุคลากรด้านเคมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 (2 คน) 
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3.5 ทักษะทางเคมีในสาขา เคมีประยุกต์ เป็นสาขาที่มีความต้องการในหน่วยงานสูงที่สุด โดยคิดเป็น
ร้อยละ 66.7 (2 คน) 

 
 

3.6 ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
  สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี          คิดเป็นร้อยละ 100 
  แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
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สรุปผลความคิดเห็นในการวิพากษ์หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี ส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 4 
 

1. สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 19 คน  
 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นดังนี้ 
 

2.1  ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต รวมในหลักสูตร (131 หน่วย
กิต) อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.6 (10 คน) 

 
2.2 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต และรายวิชาวิชาเฉพาะด้านบังคับ (54 หน่วยกิต) อยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.6 (10 คน) 
 

 
2.3 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตและรายวิชาเฉพาะด้านเลือก (10 หน่วยกิต) อยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 57.9 (11 คน) 
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2.3 รายวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
57.9 (11 คน) 
 

 
 

2.4 เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
47.4 (9 คน) 
 

 
2.5 ทักษะจากปฏิบัติการสามารถน ามาประกอบวิชาชีพได้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.4 

(9 คน) 
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2.7 ความเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

- เร่งติดต่อสถานที่ฝึกงานให้เรียบร้อยภายในเทอม1ของนิสิตปีที่3 
- ควรน าวิชาเคมีอินทรีย์มาเรียนตั้งแต่ปี2 เทอม1  
- เรื่องเคมีไฟฟ้ามีการเรียนซ้ าซ้อนหลายครั้ง คือมีเรียนตั้งแต่ฟิเคม2เคมีวิเคราะห์2 และวิชา

เคมีไฟฟ้าที่แยกมา  
- หลักสูตรนี้ก าลังดี แต่ก็ดูเหมือนจะน้อยไป อยากให้เพ่ิมเนื้อหาที่เข้มข้นอีกนิด 
- อยากให้ระยะเวลาในวิชาด้านปฏิบัติการในห้องทดลองมากข้ึน 

 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละรายวิชา   
3.1 รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

 

รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
ผลระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1. สาขาเคมีวิเคราะห์             
คม 251 สถิติส าหรับนักเคมี (2 นก.) 36.8 31.6 26.3 5.3  - เครื่อง hplc มักจะมี

การใช้งานบ่อยควรให้
นิสิตได้ศึกษาการตั้ง
ระบบและฝึกแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าส าหรับการ
ทดลองนั้นๆ 

- วิชานี้เป็นวิชาที่น าไปใช้
ในการท างานได้มาก
ที่สุด มีความเหมาะสม
อยู่แล้ว อยากให้เน้น
การได้ใช้เครื่องมือต่างๆ
ให้มากกว่านี้ และอยาก
ให้มีเครื่องมือใช้การ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

คม 253 เคมีวิเคราะห์ 1 (2 นก.) 63.2 21.1 15.8   
คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (1 นก.) 63.2 26.3 10.5   
คม 351 เคมีวิเคราะห์ 2 (2 นก.) 68.4 21.1 10.5   
คม 352 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 (2 นก.) 68.4 21.1 10.5   
คม 353 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2 (2 นก.) 57.9 26.3 15.8   
คม 390 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2  (1 นก.) 73.7 15.8 10.5   
คม 397 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 
(2 นก.) 

68.4 15.8 15.8   

2. สาขาเคมีอินทรีย์ 
คม 222 เคมีอินทรีย์ 1 (3 นก.) 52.6 42.1 5.3   -  รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่

มีความยากมาก ต้องใช้คม 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1 นก.) 63.2 31.6 5.3   

 



109 

คม 323 เคมีอินทรีย์ 2 (3 นก.) 57.9 36.8 5.3   ความเข้าใจ ความรู้ 
และการท่องจ าอย่าง
มาก ในการเรยีนวิชาคม 
423 อยากให้เป็นวิชาที่
เลือกเฉาะนสิิตทีส่นใจ
มากกว่าเป็นวิชาบังคับ 

คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (1นก.) 68.4 26.3 5.3   
คม 325 สเปกโทรสโกปีฯ (2 นก.) 68.4 31.6    
คม 423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง (3 นก.) 42.1 36.8 15.8 5.3  
คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง  (1 นก.) 42.1 42.1 10.5 5.3  
3. สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 (3 นก.) 52.6 36.8 10.5   -  อยากให้ คม494 เรียน

พร้อมกับ คม336 
เพราะพอแยกมาเรียน
ตอนป3ี ท าให้มีความไม่
ต่อเนื่องของเนื้อหา 
ความรู้ที่เรียน 

คม 336 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 (3 นก.) 42.1 47.4 10.5   
คม 494 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ (2 นก.) 52.6 31.6 15.8   

4. สาขาเคมีอนินทรีย์ 
คม 312 เคมีอนินทรีย์ 1 (3 นก.) 52.6 31.6 15.8    
คม 313 เคมีอนินทรีย์ 2 (3 นก.) 42.1 42.1 15.8   
คม 493 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  (1 นก.) 36.8 47.4 15.8   
5. สาขาชีวเคมี       
คม 241 ชีวเคมี 1 (3 นก.) 57.9 36.8 5.3    
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี (1 นก.) 47.4 47.4 5.3   
คม 341 ชีวเคมี 2 (2 นก.) 42.1 47.4 10.5   
6. อ่ืนๆ       
ความปลอดภัยทางเคมี (2 นก.) 63.2 21.1 15.8    
สัมมนา (1 นก.) 42.1 52.6 5.3    
โครงงาน (2 นก.) 42.1 47.4 10.5    

 

3.2 รายวิชาเฉพาะด้านเลือกมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของหลักสูตร 
4.1 จุดเด่นของหลักสูตร 

- เป็นหลักสูตรที่เรียนครอบคุมทุกเรื่อง มีความหลากหลาย เนื้อหาละเอียด ได้รับความรู้เยอะ 
ประยุกต์ใช้ได้ 

- เนื้อหาที่ก าลังพอดีไม่มากเกินไป เนื้อหาทุกสาขาวิชามีความเหมาะสม วิชาบังคับในแค่ละชั้นปี
มีความเหมาะสม 

- ได้เรียนรู้หลายๆด้านของเคมี ท าให้สามารถเข้าใจความรู้ในแต่ละวิชาที่มีความแตกต่างกัน การ
น าไปใช้ประโยขน์ที่ต่างกัน รวมถึงเป็นตัวเลือกท่ีช่วยในการตัดสินใจเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางได้ 

- เป็นหลักสูตรที่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงและหลากหลายสายงาน ไม่
ว่าจะเคมียา เคมีพอลิเมิอร์ รวมทั้งความรู้ทางเคมีวิเคราะห์และเครื่องมือต่างๆ ไปใช้งานได้จริง 
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4.2 จุดด้อยของหลักสูตร 
- การลงวิชาบังคับกับวิชาปฎิบัติการไม่ตรงกัน ท าให้นิสิตไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาได้จริง 
- เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการทดลอง 
- วิชายังไม่ครอบคลุมสิ่งที่จะสามารถน าไปใช้งานจริงในอนาคต 
- วิชาเรียนจัดว่าค่อนข้างเยอะ 

4.3 ข้อเสนอแนะท่ีจะช่วยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/การบริหารหลักสูตร 
- มีเวลาว่างให้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน 
- เพ่ิมหน่วยกิตด้านanalมากขึ้นเพราะต้องน าไปใช้งานจริง 
- จัดหาเครื่องมือให้พอดีกับการทดลอง 
- อยากให้มีสื่อการสอนที่ดึงดูดแรงจูงใจให้นิสิตมีความตื่นรู้ในเวลาเรียนมากยิ่งข้ึน 
- น าบางรายวิชาที่ค่อนข้างจะเป็นความสนใจเฉพาะของสาขานั้นๆ ในวิชาเคมีไปแล้ว ให้ไปเพิ่ม

ในวิชาเลือกเฉพาะ 
- การให้นิสิตได้ลองฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการในช่วงปิดเทอม ให้มีการลงมือปฏิบัติจริง

ได้ มีเอกสารประกอบการเรียนที่สามารถอ่านเพ่ิมเติมเองได้ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น ไม่จ ากัดเฉพาะ
แต่ในคาบเรียน สื่อการสอนที่มีความน่าสนใจ และการเข้าใจพ้ืนฐานของนิสิตแต่ละคนที่มีไม่เท่ากัน ที่มาจาก
การสอนของแต่ละโรงเรียนอาจท าให้แต่ละคนมีความไม่เท่าเทียมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ไม่ควรคาดหวังว่านิสิต
ทุกคนจะต้องเก่งเท่ากัน แต่อยากให้มองเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดีในสังคม และความประพฤติใน
ภาพรวมด้วย เพราะบางคนอาจจะมีทางเลือกที่ไม่เหมือนกัน ท าให้แต่ละคนมีเหตุผลในการเรียนที่ไม่
เหมือนกัน 

4.4 นิสิตควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในด้านใด 
- ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ เปิดโอกาสให้นิสิตรุ่นน้องได้ไปเยี่ยมชม

สถานที่ฝึกงานของนิสิตรุ่นพี่ 
- ด้านการปฏิบัติและการค้นคว้าพัฒนาตนเอง 
- ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร และเนื้อหาสาระ รวมถึงความรู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน

ต่อไป 
- ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไปทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่างๆที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
- ด้านการฝึกปฏิบัติและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
- ด้านการน าเสนอผลงาน 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  มณีกานต์ น้ าสอาด 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Maneekarn Namsa-aid 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์       02-649-5000 ต่อ 18221 
Email          maneekarn@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 
ปร.ด. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 เคมีอินทรีย์ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 

ผลงานทางวิชาการ   
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Namsa-aid M, Pattanaprateeb P, Suksamrarn A. Synthesis and Cytotoxicity and           
Antimalarial activity of Trichothecene Derivatives. SWU Sci J 2016; 32; 17-28.  

1.2 Prachayasittikul S, Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Chinworrungsee M, 
Sornsongkhrama N, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and 
structureeactivity relationship of 2-thiopyrimidine-4-one analogs as 
antimicrobial and anticancer agents. Eur J Med Chem 2011; 46; 738-742. 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
- 

3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
 

4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 
คม 106 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
คม 196 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  2 
คม 222 เคมีอินทรีย์  1 
คม 223 เคมีอินทรีย์  1 
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
คม 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
คม 295 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
คม 325 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์ 
คม 461 สัมมนา 
คม 466 โครงงานเคมี   
คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 

 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

การออกฤทธ์ิต้านเช้ือมาลาเรียและความเป็นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็งของสารอนุพันธ์ไตรโคทีซ ี

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การแยกและการศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของเชื้อราเอน
โดไฟตจ์ากต้นชิงเฮา 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การแยกและการศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของเชื้อราเอน
โดไฟตจ์ากพืชป่าชายเลน 

ทุนวิจัยเงินรายได้  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การแยกและการศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของเชื้อราเอน
โดไฟตจ์ากฝาดดอกขาว 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ประเสริฐ พัฒนาประทีป 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Prasert Pattanaprateeb 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์       02-649-5000 ต่อ 18261 
Email          prasert@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2534 
วท.ม. เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2538 
วท.ด. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

ความเชี่ยวชาญ 
 เคมีอินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ผลงานทางวิชาการ   
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Namsa-aid M, Pattanaprateeb P, Suksamrarn A. Synthesis and Cytotoxicity and 
Antimalarial activity of Trichothecene Derivatives. SWU Sci J 2016; 32; 17-28. 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 

3.  ต ารา/หนังสือ 
  - 

4.  ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 
คม 101 เคมีทั่วไป 2 
คม 103 เคมีทั่วไป  
คม 106 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 

คม 196 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  2 
คม 324 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู 2 
คม 325 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์ 
คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์2 
คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์ 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
- 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พรทิพย์ บุญศรี 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Pornthip Boonsri  
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์       02-649-5000 ต่อ 18203 
Email          pornthipb@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546 
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 
ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์  
 
ผลงานทางวิชาการ   
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Thammaporn R, Yagi-Utsumi M, Yamaguchi T, Boonsri P, Saparpakorn P, 
Choowongkomon K, Techasakul S, Kato K, Hannongbua S. NMR 
characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various non-
nucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activities. Sci Rep 
2015; 5; Article number: 15806. 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.1  Tateing S, Boonsri P, Maitarad P, Chotpatiwetchkul W, Hannongbua S, Kungwan N. 

Virtual Screening of Novel H1N1/A Inhibitors from Isolated Compounds of 
Andrographis Paniculata (Burm.F.) Wall.ex Nees, using Molecular Docking. 
Pure &Applied Chemistry Conference (PACCON 2012), Chiang Mai, Thailand, 
2012; 1729-1932. 

3.  ต ารา/หนังสือ 
- 
 

4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
คม 101 เคมีทั่วไป 2 
คม 103 เคมีทั่วไป 
คม 105 เคมีพ้ืนฐาน 1 



116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การจ าลองพลวตัเชิงโมเลกุลของเอนไซม์ฟอสโฟ
เมวาโลเนตไคเนสและซับสเตรต/ตัวยับยั้ง โดย
ระเบียบวิธีการผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและ
กลศาสตร์โมเลกุล 

ทุนวิจัยเงินรายได้  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การคัดเลือกหาสารธรรมชาตจิากฐานข้อมูล
สมุนไพรไทย ที่สามารถยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ ACCase ในหญ้าข้าวนก 
(Echinochloa crus-galli) ที่ดื้อยาปราบวัชพืช 

ทุนวิจัยเงินรายได้  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

การใช้เคมีคอมพิวเตอร์ศึกษาความสัมพันธ์ทาง
โครงสร้างและกลไกการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ
ของเอนโทไซยานิน ต่อการยับยั้งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมัน LDL 

ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การออกแบบและสังเคราะหส์ารอนุพันธ์เบอร์
เบอรีนให้เป็นสารชนิดใหม่ทีม่ีฤทธ์ิลด
คอเลสเตอรอล 

ทุนวิจัยเงินรายได้  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
คม 193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
คม 195 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
คม 336 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
คม 433 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 
คม 494 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 
คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 
คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 
คม 534 วิธีคณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 
คม 539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง 
คม 585 เคมีค านวณ 
คม 636 เคมีค านวณขั้นสูง 
คม 660 สัมมนาเคมี 1 
คม 662 สัมมนาเคมี 2 
คม 761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
คม 763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3 
คม 764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  อนัญญา ไตรบ ารุงสุข 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Ananya Tribumrungsuk 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์       02-649-5901 
Email          ananya@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

วท.ม. เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 
 

ความเชี่ยวชาญ 
เคมีอุตสาหกรรม  
 

ผลงานทางวิชาการ   
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 Tribumrungsuk A, Potivejkul K, Biosorption of heavy metals in waste water by 
microorganisms. Proceedings of the 39th Congress on Science and 
Technology of Thailand; 2013 Oct 10-12;  Bangkok, Thailand; 1108-1112. 

3.  ต ารา/หนังสือ 
            - 
4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 
คม 101 เคมีทั่วไป 2 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
คม 281 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 
คม 466 สัมมนาทางเคมีศึกษา    
คม 473 เคมีอุตสาหกรรม 
คม 491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 
คม 573 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/ผู้

ร่วมโครงการ) 
โครงการวิจัยวสัดดุูดซับทางชีวภาพจาก
มะรุมในการดูดซับโลหะหนัก 

ทุนรายได้ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหน้าโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยการบ าบดัโลหะหนักในน้ าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยจลุินทรีย ์

ทุนรายได้ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ศิริขวัญ พลประทีป 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Sirikwan Ponprateep 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์       02-649-5000 ต่อ 18222 
Email          sirikwanp@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546 
วท.ม. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
วท.ด. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา  

ผลงานทางวิชาการ   
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1  Ponprateep S, Vatanavicharn T, Lo CF, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. Alpha-
2-macroglobulin is a modulator of prophenoloxidase system in pacific white 
shrimp Litopenaeus vannamai. Fish and Shellfish Immunology 2017, 62, 68-
74. 

1.2 Ponprateep S, Tharntada S, Somboonwiwat K, Tassanakajon A. Gene silencing reveals 
a crucial role for anti-lipopolysaccharide from Penaeus monodon in the 
protection against the microbial infections. Fish and shellfish Immunology 
2012; 32: 26-34. 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  - 

3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 

4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
คม 193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
คม 241 ชีวเคมี 1 
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 
คม 341 ชีวเคมี 2 
คม 447 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 
คม 641 ชีวเคมีขั้นสูง 
คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1 

 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การศึกษาหน้าท่ีของตัวยับยั้งเซรีนโปรตเีนส
แอลฟาทูแม็กโคโกลบูลินทีต่อบสนองต่อการต้าน
เชื้อไวรัสในกุ้ง 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

Identification of white sport syndrome 
virus (WSSV) protein targets of alpha-2-
macroglobulin and their functions in 
shrimp defense system 

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว 2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัด
หยาบมะม่วงหาวมะนาวโห่และข้าวไรซ์เบอร์รี ่

ทุนรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การคัดเลือกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรีย
ผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ าเสีย 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับการควบคุมโรค ทุนเมธีวิจัย สกว 2558 ผู้ร่วมวิจยั 
การตรวจสอบอย่างรวดเร็วในการระบุข้าวหอม
และข้าวไม่หอมด้วยยีน BADH2 โดยเทคนิค 
Loop-Mediated isothermal amplification 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน (ส่วน
เพิ่มเตมิ สกอ.) 

2559 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 
มคอ. 1 

พ.ศ.2553 
โครงสร้าง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 
2.1  วิชาแกน  25  2.1  วิชาแกน  25 
2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 18  2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 18 

2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  7  2.1.2  วิชาแกนเฉพาะ  7 
2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 66 
2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

 6  2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

 6 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  54  2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  48 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 10  2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 131 120 รวม ไม่น้อยกว่า 127 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        3(2-2-5) 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร การเขียนพรรณนาความสรุปความ ย่อความ ขยายความ 
และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     3(3-0-6) 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียน
สรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1              3(2-2-5) 
 

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดย
เรียนรู้ เข้าใจและฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน น า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1    
                                                               3(2-2-5) 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ 
ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
 
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารใน
ยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2    
                                                               3(2-2-5) 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้
กระบวนการเรี ยนรู้  สื่ อ  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1      3(2-2-5) 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น
ภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อ
และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
เรียนรู้ วิธีการน าความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

 - ตัดออก 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2      3(2-2-5) 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การ
สื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการ
น าเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
สื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 
 

 - ตัดออก 
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1.2 กลุม่วิชาพลานามัย 
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค ์            3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณา
การแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริม
ศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิง
สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม 

มศว 131 ลีลาศ                                            1(0-2-1) 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะตา่งๆ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับ
การเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                        1(0-2-1) 
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

- วิชาใหม่ 

 มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ                     1(0-2-1) 
หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่
มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วย
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 

- วิชาใหม่ 

 มศว 134 โยคะ                                            1(0-2-1) 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการ
หายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อ
สุขภาพ 

- วิชาใหม่ 

 มศว 135 ว่ายน้ า                                          1(0-2-1) 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บ
รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 

- วิชาใหม่ 

 มศว 136 แบดมินตัน                                     1(0-2-1) 
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและ
หลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการ
เล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และ
ความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ 

- วิชาใหม่ 

 มศว 137 เทนนิส                                          1(0-2-1) 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการ
ชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
เล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ 

- วิชาใหม่ 

 มศว 138 กอล์ฟ                                           1(0-2-1) 
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การ
เหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ 
และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 

- วิชาใหม่ 
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 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนกั                     1(0-2-1) 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ 
การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับ
การศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพื่อสุขภาพ 

- วิชาใหม่ 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                           3(2-2-5) 
ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนา
ทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และ
การจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดย
ตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                               3(3-0-6) 
ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีใน
โลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ การ
อ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตราย
ในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เทา่
ทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม         2(1-2-3) 
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของ
สังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

- วิชาใหม่ 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   3(2-2-5) 
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติคณิตศาสตร์
ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะ
และเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(3-0-6) 
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะ
และเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ ใ ช้คณิตศาสตร์และสถิติ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล           3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือ
ทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงิน
ตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี 
การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน 

- วิชาใหม่ 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม                                                    3(2-2-5) 
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
และเทคโนโลยี  ศึกษาระบบนิ เวศวิทยาเพื่ อให้ เข้า ใจถึ ง
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 
 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี  3(3-0-6) 
 
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบ
นิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทัน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม         2(2-0-4) 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาท
ในเหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 

- วิชาใหม่ 

 มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                            2(2-0-4) 
ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถี
ชีวิต เ ชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ ใ ช้น วัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

- วิชาใหม่ 

 มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                                 2(1-2-3) 
ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย 
อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตราย
จากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อ
และการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และ
การฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมี
คุณค่า 

- วิชาใหม่ 

มศว 143  พลังงานทางเลือก                                3(2-2-5) 
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงาน
ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัด
การพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของ
ชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                             2(2-0-4) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและ
ผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน 
ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
การ ใ ช้พลั งงานอย่ า งมีประสิทธิภาพและ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุ
เหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                             2(1-2-3) 
ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ 
หลักจริยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต 
 

- วิชาใหม่ 

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย ์              3(2-2-5) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป 
ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และ
ศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย ์           3(3-0-6) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป 
ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป้ าหมายที่ แท้จริ งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ความส าคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิด
วิ เ คราะห์  การสั ง เคราะห์  และการแก้ปัญหาอย่ า งมี
วิจารณญาณ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



127 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
มศว 251 มนุษย์กับสังคม                                   3(2-2-5) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและ
สังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ 
และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้ เท่าทันสังคม มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ซาบซึ้ งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์  มี
จิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีใน
ฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้               2(2-0-4) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและ
สังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการ
ด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                    3(2-2-5) 
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและ
หลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและ
ตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล 
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                 2(1-2-3) 
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ 
โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและ
บริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรม
แบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                          3(2-2-5) 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และ
คุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ใน
เชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม 
วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
สื่อ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                        3(3-0-6) 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิง
บูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 
วรรณกรรม สุนทรียะที่ ผสานสัมพันธ์กับบริบทสั งคม 
วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 253 สุนทรียสนทนา                                 2(1-2-3) 
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา 
ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการ
ด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอด
ความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง 
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

- วิชาใหม่ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์                 3(2-2-5) 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่
ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ใน
บริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้ งนี้ โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ และสื่อที่
หลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์              2(1-2-3) 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท 
ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 255 ธรรมนญูชีวิต                                   2(1-2-3) 
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน า
ชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่
ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และ
สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

- วิชาใหม่ 
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 มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต                               2(2-0-4) 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และ
ประเมินค่ างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ งเรียนรู้ ที่
หลากหลาย 

- วิชาใหม่ 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                3(2-2-5) 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบ 
โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลัง
จินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา              2(2-0-4) 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลาก
รูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่
ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ               2(2-0-4) 
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและ
กลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความ
คิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับ
การพูดประเภทต่างๆ 

- วิชาใหม่ 

 มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                                 3(3-0-6) 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนิน
ชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมือง
อาเซียนและพลเมืองโลก 

- วิชาใหม่ 

มศว 361 ประวัตศิาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม        3(2-2-5) 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ 
ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง 
สังคม  เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม     2(2-0-4) 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่
เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิ เคราะห์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
แนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                               3(2-2-5) 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งใน
ชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา 
ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง
แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับสันติภาพ 
และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                            2(2-0-4) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจาก
ศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม และการจัดการความ
ขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการ
ปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของ
มนุษยชาติ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                             3(2-2-5) 
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยาย
และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผล
ต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลก
ปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมโลก 
 
 
 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                 2(2-0-4) 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดย
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา 
การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม 
การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 



129 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน ์                3(2-2-5) 
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและ
ความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                          3(3-0-6) 
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ม
ในอนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง                    2(2-0-4) 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก 
โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ 

- วิชาใหม่ 

มศว 365 หลักการจัดการสมยัใหม่                         3(2-2-5) 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรของ
องค์กร ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการ
สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนา
องค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข 

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่                      2(2-0-4) 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวจิัย  2(1-2-3) 
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเช่ือมโยงข้อมูล
จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

- วิชาใหม่ 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                            3(2-2-5) 
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อ
การด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                         3(2-2-5) 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมิน
บุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติที่
ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสาร
และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    3(2-2-5) 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแส
ตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                 3(3-0-6) 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกใน
เชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ปรัชญาที่ เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ 
และคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 
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มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม          3(2-2-5) 
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความ
จริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เหตุผลจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่
เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 353 การคิดอยา่งมีเหตผุลและจริยธรรม         3(3-0-6) 
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมี เหตุผลบนพื้นฐานความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตผุล
จากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความ
จริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี      
                                                                  3(2-2-5) 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจ ชุมชน 
ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม            3(2-2-5) 
 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การ
ฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 355 พุทธธรรม                                          3(2-2-5) 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งใน
เชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การ
ด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 355 พุทธธรรม                                       3(3-0-6) 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้ง
ในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ
พัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                                     3(2-2-5) 
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ 
พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ ทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
และสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการ
ต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ 
และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเช่ือ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต             2(2-0-4) 
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยา
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
บุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคม
และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 357 สุขภาพจติและการปรับตัวในสังคม          2(2-0-4) 
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การ
ปรับตัวในสังคม การวิ เคราะห์สาเหตุและการป้องกัน
สุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- วิชาใหม่ 

 มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม    
                                                               2(1-2-3) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและ
รูปแบบของกิ จกรรมสร้ า งสรรค์  แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการ
พัฒนาชีวิตและสังคม 
 
 
 
 
 

- วิชาใหม่ 
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 มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                                3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities 
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม 
โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

- วิชาใหม่ 

มศว 372 ภูมิปญัญาท้องถิ่น                                 3(2-2-5) 
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญา
ที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท า
และปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาใน
การแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 362 ภูมิปญัญาท้องถิ่น                              2(1-2-3) 
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจน
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสาน
และพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์
ต่อการด ารง ชีวิ ต  การพัฒนา ชุมชน และการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม 

- วิชาใหม่ 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                                    3(2-2-5) 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่
เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างส านึกและสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรี
ชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติ
สุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                                 2(1-2-3) 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้าง
จิตส านึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของ
ชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 364 กิจการเพื่อสังคม                               2(1-2-3) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการ
และกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการ
เพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
กิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์
กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

- วิชาใหม่ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาแกน 
2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
คณ 115 แคลคูลสั 1                                         3(3-0-6) 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์  ปริพันธ์และ
การประยุกต ์

คณ 115 แคลคูลสั 1                                       3(3-0-6) 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร
เดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต ์

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1                                      3(3-0-6) 
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมแก๊สของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย สมดุลเคมี กรด- เบส  เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล 
เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

คม 107 เคมีพื้นฐาน 1                                   3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีของโครงสร้างอะตอม เคมีนิวเคลียร์ 
พันธะเคมี ค านวณและวิเคราะห์โมลและปริมาณสัมพันธ์  
ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของแก๊ส ของเหลวและสารละลาย 
ของแข็ง ศึกษาและค านวณค่าคงที่ในสมดุลเคมี กรด - เบส  
อภิปรายเคมีกับสิ่งแวดล้อม 

- เปลี่ยนรหสั
และช่ือ
รายวิชา 
- ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คม 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                         1(0-2-0) 
การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
และการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  คม 100 

คม 197 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                       1(0-3-0) 
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับโมล
และปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส สมบัติของของเหลว 
ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุล อินดิ
เคเตอร์และการเลือกใช้ การไทเทรต 

- เปลี่ยนรหสั
และช่ือ
รายวิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ชว 101 ชีววิทยา  1                                        3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของ
เซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีใน
เซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้แก่ 
ไวรัส มอเนอราโพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว 101 ชีววิทยา  1                                      3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบ
ของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยา
เคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรัส 
มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1                           1(0-2-1) 
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 101 
 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1                          1(0-2-1) 
ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบ
ของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยา
เคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมี ชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเ ชิง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- ปรับลดบุ
รพวิชา 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                                      3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น 
เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
และอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา 
ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                                      3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และอุณหพลศสตร์ คลื่น 
เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหลก็
และอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีขึ้นกับเวลา 
ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          1(0-2-1) 
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับ ฟส 100 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                         1(0-2-1) 
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวดัอย่างละเอียด การใช้มลัติ
มิเตอร์ การใช้ออสซิลโสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของ
บอยล์ เสยีง แสงและทัศนูปกรณ์ วงจรกระแสไฟฟ้า ความ
ต้านทานไฟฟ้า ความจไุฟฟ้า 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา   
คม 101 เคมีทั่วไป 2                                      3(3-0-6) 
พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพริ
เซนเททีฟ และแทรนสิชัน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ 
เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 
 

คม 108 เคมีพื้นฐาน 2                                  3(3-0-6) 
ศึกษาทฤษฎีทางเคมี ปฏิกิริยาของธาตุ สารประกอบเชิงซ้อน 
เปรียบเทียบสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและค านวณ
ค่าคงที่ในจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ ปฏิกิริยา
เคมีไฟฟ้า ศึกษาและวิเคราะห์สมบัติของนสารประกอบเคมี
อินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 

- เปลี่ยนรหสั
และช่ือ
รายวิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                          1(0-2-0) 
การทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชา คม 101  

คม 198 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2                       1(0-3-0) 
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ 
สมบัติของธาตุหมู่หลักและธาตุแทรนสิชัน สารประกอบ
เชิงซ้อน การหาค่าคงท่ีอัตราและอันดับของปฏิกิริยา ปฏิกิริยา
รีดอกซ์ การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การ
ทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล 
 
 
 

- เปลี่ยนรหสั
และช่ือ
รายวิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
คม 222 เคมีอินทรีย์ 1                                    3(3-0-6) 
บุรพวิชา :  คม 101 
โครงสร้าง การเรียกช่ือสเตอริ โอเคมี  และปฏิกิริยาของ
สารประกอบอินทรีย์  ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลคิล
เฮไลด์  แอลกอฮอล์  ฟีนอล อีเทอร์ เอพอกไซด์อัลดีไฮด์  คีโตน
กรดคาร์บอกซิลิก รวมทั้งสารอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 
และเอมีน 

คม 222 เคมีอินทรีย์ 1                                   3(3-0-6) 
บุรพวิชา :  คม 108 
โครงสร้าง การเรียกช่ือสเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาของ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไลด์  แอลกอฮอล์  ฟี
นอล อีเทอร์ เอพอกไซด์ อัลดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 
รวมทั้งสารอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา  
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 

คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                                  3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 101   
แก๊ส  และทฤษฏีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  ปรากฏการณ์วิกฤติ  
ปรากฏการณ์การส่งผ่านของแก๊ส  กฎทางอุณหพลศาสตร์ 
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สมดุลเคมี  อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่อกลไกของปฏิกิริยา  การเร่ง
ปฏิกิริยา 
 
 
 
 
 

คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                                 3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 108 
ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  ปรากฏการณ์การส่งผ่านของ
แก๊ส  กฎทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน สมดุลเคมี  สมบัติของสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ อุณหพลศาสตร์ของระบบทาง
ไฟฟ้าเคมี เคมีพื้นผิวและการดูดซับ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา  
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 
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คม 241 ชีวเคมี 1                                         3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 100 
โครงสร้างและหน้าท่ีของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เม
แทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม   

คม 343 ชีวเคมี 1                                         3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 108  
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ รวมทั้งเมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 

- เปลี่ยนรหสั
วิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 

คม 251 สถิติส าหรับนักเคมี                               2(2-0-4) 
การรวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ การใช้สถิติใน
งานวิเคราะห์ทดสอบ และการประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับ
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 

คม 251 สถิติส าหรับนักเคมี                             2(2-0-4) 
การรวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปต่างๆ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

คม 253  เคมีวิเคราะห์ 1                                 2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 100 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมี  หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ   การวิเคราะห์ปริมาณเชิงน้ าหนัก การ
วิเคราะห์ปริมาณเชิงปริมาตรโดยการไทเทรตแบบต่างๆ  และ
การประยุกต์ 

คม 253  เคมีวิเคราะห์ 1                                2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 107 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมี  หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ   การวิเคราะห์ปริมาณเชิงน้ าหนัก และการ
วิเคราะห์ปริมาณเชิงปริมาตรโดยการไทเทรตแบบต่างๆ   

- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี                          2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การจ าแนกสารเคมีอันตราย สัญลักษณ์และระบบการติดฉลาก 
การเก็บรักษา การใช้และการท าลายสารเคมีที่เป็นอันตราย 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นเคมีสะอาด เรียนรู้ความเสี่ยง
ภัยและอันตรายที่แฝงอยู่ในการท างานกับสารเคมี ตลอดจน
ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ การ
ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกการปฐมพยาบาลขั้น
พื้นฐาน 

คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี                        2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 108 
การจ าแนกสารเคมีอันตราย สัญลักษณ์และระบบการติดฉลาก 
การเก็บรักษา การใช้และการท าลายสารเคมีที่เป็นอันตราย 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นเคมีสะอาด ความเสี่ยงภัย
และอันตรายที่แฝงอยู่ในการท างานกับสารเคมี ความปลอดภัย
และการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ  

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
หน่วยกิต  
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 
 

คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                       1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 253  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 253 ได้แก่การวิเคราะห์
ปริมาณโดยการตกตะกอน การไทเทรตรูปแบบต่างๆ และการ
สร้างกราฟการไทเทรตโดยการติดตามค่าความเป็นกรด-เบส
ของสารละลาย 

คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                     1(0-3-0) 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน 
การไทเทรตรูปแบบต่างๆ และการสร้างกราฟการไทเทรตโดย
การติดตามค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา  
- ปรับลดบุ
รพวิชา 

คม 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                        1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 222 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 222 ได้แก่เทคนิค
พื้นฐานทางเคมีอินทรีย์   ปฏิกิริยาเฉพาะและการวิเคราะห์
เบื้องต้นของสารอินทรีย์ 

คม 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                       1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 198   
ปฏิบัติการที่ เกี่ยวกับการสกัด  การตกผลึก  การหาจุด
หลอมเหลวและจุดเดือด การกลั่น  สเตอริโอไอโซเมอริซึม  
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไลด์  
แอลกอฮอล์  ฟีนอล อัลดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 
รวมทั้งสารอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และการวิเคราะห์
เบื้องต้นของสารอินทรีย์ 
 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา  
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 
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คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี                                 1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 241  ได้แก่ การใช้
สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การทดสอบทางกายภาพและ
ทางเคมีของสาร ชีวโมเลกุล  การวิ เ คราะห์ เ ชิงปริมาณ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึกษากลไกในกระบวนการ 
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

คม 393 ปฏิบัติการชีวเคมี                               1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 108 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับพีเอชและบัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโตเมตรี 
การทดสอบทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  และการศึกษา
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

- เปลี่ยนรหสั
วิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 

คม 312 เคมีอนินทรีย์ 1                                  3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 101 
พลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์ เทอม ของแข็งอนิ
นทรีย์และโครงสร้างผลึก สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม 

คม 312 เคมีอนินทรีย์ 1                                 3(2-2-5) 
บุรพวิชา :  คม 108 
ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีและหลักการของพลังงานเชิง
อะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอมและการน าไปใช้ สมบัติ
ของของแข็งอนินทรีย์และโครงผลึก การประยุกต์ใช้สมมาตร
และทฤษฎีกลุ่ม กรด-เบสในปฏิกิริยาเคมี 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
หน่วยกิต  
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 
 

คม 313 เคมีอนินทรีย์ 2                                   3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 312 
เคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎี
สนามผลึก ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล สมบัติและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ โคออร์ดิเนชัน    

คม 313 เคมีอนินทรีย์ 2                                3(2-2-5) 
บุรพวิชา :  คม 108 
ศึกษาทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีออร์บิทัล
เชิงโมเลกุลที่อธิบายสมบัติของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
วิเคราะห์และอภิปรายกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ
โคออร์ดิเนชัน 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
หน่วยกติ  
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 

คม 323 เคมีอินทรีย์2                                       3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 222 
โครงสร้าง การเรียกช่ือ และปฏิกริยิาของสารประกอบท่ีมี-
ไนโตรเจน ซลัเฟอร์ และฟอสฟอรสัเป็นองค์ประกอบ สาร 
ประกอบ อะลไิซคลิกและแอโรแมติกชนิดต่างๆ การสังเคราะห์
สารอินทรีย์ และการออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์อย่าง
ง่าย 

คม 323 เคมีอินทรีย์ 2                                    3(2-2-5) 
บุรพวิชา : คม 222 
โครงสร้ าง การเรียกช่ือ และปฏิกิริยาของเอมีน และ
สารประกอบที่มีไนโตรเจนชนิดอื่น ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส 
สารประกอบอะลิไซคลิกและแอโรแมติก การสังเคราะห์
สารอินทรีย์ และการออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์อย่าง
ง่าย 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
หน่วยกิต  
-ปรับจ านวน
หน่วยกิต 

คม 336  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                                 3(3-0-6)    
บุรพวิชา : คม 235 
สมบัติของสารละลาย   ไฟฟ้าเคมี  สมดุลวัฏภาค  โครงสร้าง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุลและการท านาย
สมบัติของสาร 

คม 336  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                               3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 235 
จลนพลศาสตร์เคมี อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี เคมีควอนตัม
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุลและการ
ท านายสมบัติของสาร สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล   สมดุลวัฏ
ภาค แมโครโมเลกุลและคอลลอยด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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คม 341  ชีวเคมี 2                                        2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม การควบคุมการ
แสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นชีวเคมีของมะเร็งและ
ชีวเคมีน าสมัย 

คม 344  ชีวเคมี 2                                       2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 108  
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม การควบคุมการ
แสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ 

- เปลี่ยนกลุม่
วิชาย้ายจาก
วิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ
เป็นวิชา
เฉพาะด้าน
เลือก 
- เปลี่ยนรหสั
วิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 

คม 351 เคมีวิเคราะห์ 2                                   2(2-0-4)  
บุรพวิชา : คม 253 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการแยกสาร   การตกตะกอน  
การกลั่น  การสกัด และเทคนิคโครมาโทกราฟี   ส่วนประกอบ
ของเครื่องมือ และการประยุกต์ 

คม 351 เคมีวิเคราะห์ 2                                 2(2-0-4)  
บุรพวิชา : คม 253 
ทฤษฎีและเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการแยกสาร   การตกตะกอน  
การกลั่น  การสกัด และเทคนิคโครมาโทกราฟี   ส่วนประกอบ
ของเครื่องมือ และการประยุกต์ 

- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 

คม 352 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1                   2(2-0-4)  
บุรพวิชา : คม 253 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
ทฤษฎีและหลักการทางสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตวิสิ
เบิลสเปกโทรเมตรี ฟลูออเรสเซนซ์ ฟอสฟอเรสเซนต์สเปกโทร
เมตรี  อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี    อะตอมมิกแอบซอร์ บ
ชันสเปกโทรเมตรี  อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี และการ
วิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องมือ และการ
ประยุกต์ 

คม 352 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ                    3(3-0-6)  
บุรพวิชา : คม 107 และ คม 108 
ทฤษฎีและหลักการทางสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตวิสิ
เบิลสเปกโทรเมตรี ฟลูออเรสเซนซ์ ฟอสฟอเรสเซนต์สเปกโทร
เมตรี  อะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรเมตรี  อะตอม
มิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี แมสสเปกโทรเมตรี และการ
วิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องมือ 
และการประยุกต์ 

- ปรับช่ือ
รายวิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
หน่วยกิต 
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 

คม 353 การวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ 2                   2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 352  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
ทฤษฎีและหลักการทางนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตร
เมตรี  เอกซ์เรย์สเปกโทรเมตรี  แมสสเปกโทรเมตรี   การ
วิเคราะห์เชิงความร้อน และอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของ
เครื่องมือ และการประยุกต์ 

คม 353 การวิเคราะหด์้วยเครื่องมือขั้นสูง              2(2-0-4) 
 
ทฤษฎีและหลักการทางอินฟราเรดสเปกโทรเมตรี  นิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี เอกซ์เรย์สเปกโทรเมตรี  
แมสสเปกโทรเมตรีที่ต่อเช่ือมกับเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ  
การวิ เคราะห์ เ ชิงความร้อน รวมทั้งส่วนประกอบของ
เครื่องมือ และการประยุกต์ 

- เปลี่ยนกลุม่
วิชาย้ายจาก
วิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ
เป็นวิชา
เฉพาะด้าน
เลือก 
- ปรับช่ือ
รายวิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- ปรั บลดบุ
รพวิชา 
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 คม 371 กระบวนการวิจัยพื้นฐาน                       1(0-2-1) 

กระบวนการในการท าวิจัยพื้นฐานทางเคมี  การสืบค้น
ฐานข้อมูลงานวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย และการน าเสนอ
โครงงานวิจัยทางด้านเคมี  

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

คม 390  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2                      1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 351  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 351 ได้แก่ การแยกสาร
โดยวิธีการสกัด การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยเทคนิคโครมาโทก
ราฟีแบบกระดาษและแบบเยื่อบาง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยน
ไอออน แก๊ส และของเหลวสมรรถนะสูง 

คม 390  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2                    1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 290   
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธีการสกัด การวิเคราะห์
เชิงคุณภาพโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษและแบบ
เยื่อบาง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน แก๊ส และของเหลว
สมรรถนะสูง 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 

คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2                         1(0-3-0)            
บุรพวิชา : คม 323   หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 323  ได้แก่ เทคนิคการ
แยกสารอินทรีย์ และการท าให้บริสุทธิ์  ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะ 
และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์  และการสังเคราะห์อย่าง
ง่าย 

คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2                       1(0-3-0)                
บุรพวิชา : คม 294 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคนิคการแยกสารอินทรีย์และการท าให้
บริสุทธิ์ ปฏิกิริยาสารประกอบไนโตรเจน สารประกอบอะโร
มาติก  ปฏิกิริยาเคมีสะอาด การสังเคราะห์อย่างง่าย และ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 
 

 
 

คม 392 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2                     1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 291 
ปฏิบัติการที่ เกี่ยวกับการหาค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของ
ปฏิกิริยา อันดับของปฏิกิริยา  การหาค่าคงที่อัตรา แผนผังวัฏ
ภาค สมบัติทางสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล สมบัติทาง
โครงสร้างของโมเลกุล การหามวลโมลาร์เฉลี่ยแมโครโมเลกุล 
และการท านายสมบัติของสารด้วยเคมีคอมพิวเตอร์ 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

คม 397 ปฏิบัติการการวเิคราะหด์้วยเครื่องมือ          2(0-6-0) 
บุรพวิชา : คม 352 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 352 และ    คม 353 
ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพโดยเครื่องมือทางสเปก
โทรสโกปี การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 

คม 397  ปฏิบัติการการวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ       2(0-6-0) 
บุรพวิชา : คม 352 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี และเทคนิคการวิเคราะห์ทาง
เคมีไฟฟ้า 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

คม 423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง                                3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 323 
ทฤษฎีและหลักการของปฏิกิริยาเพอริไซคลิก ปฏิกิริยาเคมีเชิง
แสง ปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์ที่ว่องไว  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และรีดักชันของสารอินทรีย์ 

คม 423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง                               2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 222 
ทฤษฎีและหลักการของปฏิกิริยาเพอริไซคลิก ปฏิกิริยาเคมีเชิง
แสง ปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์ที่ว่องไว  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และรีดักชันของสารอินทรีย์ 

- เปลี่ยนกลุม่
วิชาย้ายจาก
วิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ
เป็นวิชา
เฉพาะด้าน
เลือก  
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 
- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 
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 คม 462 โครงงานเคมีส าหรับสหกจิศึกษา              2(0-4-2)   

ศึกษาทฤษฎี ประมวลความรู้ทางเคมี  ด าเนินการวิจัย 
วิ เคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการทดลองและรายงาน
ผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ 

- รายวิชา
ใหม ่

คม 464 โครงงานเคม ี1                                    1(0-3-0) 
ศึกษาทฤษฎี ประมวลความรู้ทางเคมี  ทดลองท าการวิจัยขั้น
พื้นฐาน  

คม 464 โครงงานเคม ี1                                  1(0-2-1) 
ศึกษาทฤษฎี ประมวลความรู้ทางเคมี  ทดลองท าการวิจัยขั้น
พื้นฐาน  

- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

คม 465 โครงงานเคม ี2                                    1(0-3-0) 
ด าเนินการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลู อภิปรายผลการทดลองและ
รายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ 

คม 465 โครงงานเคม ี2                                  1(0-2-1) 
ด าเนินการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลู อภิปรายผลการทดลองและ
รายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ 

- ปรับปรุง
จ านวน
หน่วยกิต 

คม 493 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์                         1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม  313  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 313 เช่น การสังเคราะห์และศึกษา
สมบัติทางกายภาพของ  สาร  อนินทรีย์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน สาร
ประกอบโลหอินทรีย์ สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์ 

คม 398 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์                        1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 198 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของสารอนินทรีย์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน สาร
ประกอบโลหอินทรีย์ วิเคราะห์สเปกโทรสโกปีของสารอนินท
รีย์ 

- ปรับรหัส
วิชา  
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- ปรับบุรพ
วิชา 

คม 494 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์                        2(0-6-0) 
บุรพวิชา : คม 336  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 235 และ  คม 336 เช่น  
การหาค่าความร้อนของปฏิกิริยา  อันดับของปฏิกิริยา  การหา
ค่าคงท่ีอัตรา  การวัดสมบัติทางกายภาพ  แผนผังวัฏภาค 

คม 291 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1                    1(0-3-0) 
 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การหาค่าความร้อน
ของปฏิกิริยาการสันดาป ความร้อนของการดูดซับและเคมี
พื้นผิว ความร้อนของงสารละลาย สมดุลเคมี การวัดสภาพน า
ไฟฟ้าของสาร สมบัติของสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
 

- ปรับรหัส
วิชาและช่ือ
รายวิชา 
- ปรับลดบุ
รพวิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
หน่วยกิต 

คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง                     1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 423 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา      
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 423  เช่น ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
รีดักชัน ปฏิกิริยาเพริไซคลิก  เทคนิคการสังเคราะห์สาร และการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์โดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี 

คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง                   1(0-3-0) 
บุรพวิชา : คม 391 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ปฏิกิริยาเพ
อริไซคลิก เทคนิคการสังเคราะห์สารและการพิสูจน์เอกลักษณ์
ของสารอินทรีย์โดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี 

- เปลี่ยนกลุม่
วิชาย้ายจาก
วิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ
เป็นวิชา
เฉพาะด้าน
เลือก  
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนบุ
รพวิชา 
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2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก   
คม 314 เคมีชีวอนินทรีย์                                  2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 313 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
สารประกอบอนินทรีย์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม เมแทลโล
โปรตีน เมแทลโลเอนไซม์ ชีวเคมีของโลหะต่าง ๆ  โลหะกับการ
บ าบัดรักษาโรค 

 - ตัดออก 

คม 412 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์                   2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 313  
หัวข้อที่อยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าทางเคมีอนินทรีย์ 
รวมทั้งเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 

 - ตัดออก 

คม 413 เคมีอนินทรีย์ 3                                  2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 313 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
สมบัติทางเคมีและกายภาพของสารประกอบโลหอินทรีย์  สารชี
วอนินทรีย์  เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์และการประยุกต์ 

คม 413 เคมีอนินทรีย์ 3                                 2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 313 
ศึกษาและวิ เคราะห์สมบัติ ทางเคมีและกายภาพของ
สารประกอบโลหะอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบโลหะ
อินทรีย์ สารชีวอนินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต  การประยุกต์ใช้และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์ 

- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
- ปรั บบุ รพ
วิชา 
- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

คม 424  เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                             
2(2-0-4) 

บุรพวิชา : คม 323 
ประเภทของสารเฮเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์ และปฏิกิริยา  
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชีวสังเคราะห์  การวิเคราะห์โครงสร้างสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี 

คม 424  เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                 
2(1-2-3) 

บุรพวิชา : คม 222 
ประเภทของสารเฮเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์ และ
ปฏิกิริยา  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชีวสังเคราะห์  การวิเคราะห์
โครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิดด้วยเทคนิคสเปก
โทรสโกปี 
 
 
 
 
 
 

- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 
- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

คม 433 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3                                  2(2-0-4) 
เคมีพื้นผิว  สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล  เคมีเชิงแสง  เคมี
คอลลอยด์ 

 - ตัดออก 
 

 คม 441 เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา 
                                                            2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 344 
เทคนิคพื้นฐานและขั้นสูงในการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณู
ชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่
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 คม 442  เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงชีวเคมีและการจ าลอง

โปรตีน                                                       2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 344 
ฐานข้อมูลเชิงชีวเคมี การวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล จากเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวเคมี จีโนมิกส์ และโปรติโอมิกส์และการน าเคมีคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ในการจ าลองโครงสร้างสามมิติของโปรตีน 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

 คม 443 ชีวเคมีประยุกต์                                 2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 343 
การน าความรู้ทางชีวเคมีมาประยุกต์ใช้ในงานทางด้าน
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมและการแพทย์ 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

คม 447 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี                          2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 241 
หัวข้อที่อยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าทางชีวเคมีรวมทั้ง
ชีวเคมีประยุกต์ 

 - ตัดออก 
 

คม 451 นิติเคมี                                           2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 351 และ คม 353 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
การประยุกต์เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีในการวิเคราะห์หลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ วัสดุและสารที่ต้องควบคุม เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง และการ
ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 

คม 451 นิติเคมี                                          2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 352 
การประยุกต์เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีในการวิเคราะห์หลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารที่ต้องควบคุม เทคนิคการ
เตรียมตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการ
วิเคราะห์ทางเคมี 

- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 
- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

คม 452  เคมีไฟฟ้าประยุกต์                              2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 353 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
การน าหลักการทางเคมีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในเทคนิคทางเคมี
วิเคราะห์เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง การสร้างและประยุกต์ใช้
ไบโอเซนเซอร์  การวิเคราะห์ด้วยอิเล็กโทรดขนาดนาโน 

คม 452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์                             2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 352 
การน าหลักการทางเคมีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในเทคนิคทางเคมี
วิเคราะห์เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง การสร้างและประยุกต์ใช้
ไบโอเซนเซอร์  การวิเคราะห์ด้วยอิเล็กโทรดขนาดนาโน 

- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 
- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

คม 453 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์                    2(2-0-4) 
หัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าในทางเคมีวิเคราะห์ 
รวมทั้งเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 

 - ตัดออก 

คม 455 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม                    2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 253 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
วิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมประเภท น้ า ดิน และอากาศ 
เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของสารมลพิษใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม การจัดการห้องปฏิบัติการมาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ 

 - ตัดออก 

คม 456 การสอบเทียบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี                      
2(2-0-4) 

บุรพวิชา : คม 351 และ คม 353 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี การ
ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน และการตรวจสอบผลของการสอบ
เทียบเพื่อใช้ในงานทดสอบ 
 

 - ตัดออก 



141 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
 คม 457  เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ                     2(1-2-3) 

บุรพวิชา : คม 108  
บทบาทและความส าคัญของโภชนชีวเคมีต่อสุขภาพ และการ
ตรวจวิเคราะห์อย่างง่ายโดยใช้ความรู้ทางเคมี เพื่อส่งเสริม
สุขอนามัยที่ดีทางด้านโภชนาการและสุขภาพ และหลักการ
ของอุปกรณ์ที่สามารถใช้ตรวจข้างเตียงผู้ป่วย 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

 คม 458  เคมีเครื่องส าอาง                              2(1-2-3) 
องค์ประกอบและกระบวนการผลิต ประโยชน์และโทษที่เกิด
จากเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่สังเคราะห์ขึ้นและ
มาจากธรรมชาติ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีใน
เครื่องส าอางประเภทต่าง ๆ 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

 คม 466 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเคมี                    6(0-18-0) 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์  

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

คม 471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน                           2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
เทคโนโลยีนาโน  ความรู้และเทคนิคทางเคมีในเทคโนโลยีนาโน 
การวิเคราะห์ระดับนาโน อุตสาหกรรมเคมีที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีนาโน 

คม 471 นาโนเคมี                                        2(1-2-3) 
 
การน าความรู้ทางเคมีมาใช้ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของอนุภาคในระดับนาโน อุตสาหกรรมเคมีที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนาโน 

- ปรับชื่อ
รายวิชา 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
และหน่วย
กิต  
- ปรับลดบุ
รพวิชา 

คม 473 เคมีอุตสาหกรรม                                 2(2-0-4) 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ความรู้ทางวิศวกรรมเคมี
ส าหรับนักเคมี การควบคุมและป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุ 
กระบวนการปรับสภาพน้ าใช้และการบ าบัดน้ าเสีย เทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) ระบบ ISO 17025 : ข้อก าหนด
ทั่วไปว่าด้วยมาตรฐานการทดสอบและสอบเทียบ  

คม 473 เคมีอุตสาหกรรม                               2(1-2-3) 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคม ีความรู้ทางวิศวกรรมเคมี
ส าหรับนักเคมี การควบคุมและป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุ 
กระบวนการปรับสภาพน้ าใช้และการบ าบัดน้ าเสีย เทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) ระบบ ISO 17025 : 
ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยมาตรฐานการทดสอบและสอบเทียบ 

- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

คม 474 เคมีพอลิเมอร์                                    2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 222  
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  การสังเคราะห์และ
กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ สารเติมแต่งและประโยชน์ของพอลิ
เมอร์ 

คม 474 เคมีพอลิเมอร์                                   2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 108  
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์และ
กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ สารเติมแต่งและประโยชน์ของพอ
ลิเมอร์ 
 
 

- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 
- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 

คม 475 เคมีเภสัช                                         2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 222  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา การออกฤทธิ์ และการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวภาพ ประเภทของยา โครงสร้าง สมบัติทางเคมี และการ
สังเคราะห์ยาบางชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และการ
ออกฤทธ์ิ การออกแบบ และการพัฒนายาใหม่ 

คม 475 เคมีเภสัช                                        2(1-2-3) 
ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับยา  การออกฤทธิ์  และการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ประเภทของยา โครงสร้าง สมบัติ
ทางเคมี และการสังเคราะห์ยาบางชนิด ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้าง และการออกฤทธิ์ การออกแบบ และการ
พัฒนายาใหม่ 
 

- ปรั บลดบุ
รพวิชา 
- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 
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คม 476 เคมีอาหาร                                       2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 100  
ส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารก่อนและ
หลังการปรุงแต่ง ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
ที่มีผลต่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการผลของสารเคมีที่ใช้
ปรุงแต่งอาหาร 

คม 476 เคมีอาหาร                                       2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 108  
ส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารก่อน
และหลังการปรุงแต่ง ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีที่มีผลต่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการผลของ
สารเคมีที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร 

- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 
- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

 คม 478 เคมีคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบโมเลกุล                                             
2(1-2-3)  

ทฤษฎีพื้นฐานทางเคมีควอนตัมเกี่ยวกับการจ าลองโมเลกุล 
การสร้างโครงสร้างทางเคมีบนคอมพิวเตอร์ การค านวณ
แบบจ าลองโมเลกุล การประยุกต์ด้ านโครงสร้ างและ
เสถียรภาพของโครงสร้างและปฏิบัติการด้านเคมีคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโมเลกุล 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม                                  2(2-0-4) 
บุรพวิชา : คม 100 และ คม 253  
สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ที่มีผล
ต่อสภาวะแวดล้อม แหล่งก าเนิดของสารมลพิษปฐมภมูิและทตุยิ
ภูมิและการแพร่กระจาย  ความเป็นพิษของสารมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  บทบาทนักเคมีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม                                 2(1-2-3) 
บุรพวิชา : คม 253  
สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ที่มี
ผลต่อสภาวะแวดลอ้ม แหล่งก าเนิดของสารมลพิษปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิและการแพร่กระจาย  ความเป็นพิษของสารมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  บทบาทนักเคมีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- เ ป ลี่ ย น บุ
รพวิชา 
- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

คม 481 การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน   
                                                             2(2-0-4) 
ความส าคัญของการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 
17025 และระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ รูปแบบ
นโยบายและการประกันคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอระบบมาตรฐาน 

คม 481 การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน     2(1-2-3) 
 
ความส าคัญของการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 
17025 และระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ รูปแบบ
นโยบายและการประกันคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอระบบมาตรฐาน 

- ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

 คม 483 หัวข้อคัดสรรทางเคมี                           2(1-2-3) 
หัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าในทางเคมี รวมทั้ง
เคมีประยุกต์ 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่

 คม 492  ปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณู
ชีววิทยา                                                  1(0-3-0) 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา 
เทคนิคทางโครมาโทกราฟีและอิเล็กโทรโฟรีซิส ปฏิกิริยา
ลูกโซ่โพลิเมอเรสและเทคนิคทางอณูชีววิทยาและพันธุ
วิศวกรรมเบื้องต้น 

- ร า ย วิ ช า
ใหม ่
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