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สาขาวิชาเคม ี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่      คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี  

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Chemistry 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (เคมี) 
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Chemistry) 

   ชือ่ย่อ  :  B.Sc. (Chemistry) 

3. วิชาเอก (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
135  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ หลักสูตร 4 ป ี
 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
   � หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ............ 
� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
� ได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่ในคราวประชุมครั้งที่ 12(2/2559) 
        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 
� ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 374(4/2559)  เมื่อวันที่ 21 
 พฤษภาคม 2559  

 เปิดสอนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
1) ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
2) พนักงานบริษัทฯ หรือหน่วยงานเอกชน 
3) ครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน  
4) นักวิจัยอิสระ 
5) ผู้ประกอบการ  
6) อาชีพอิสระเช่น รับจ้างสอนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

3

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    (อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน) 
 

ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3-4099-00656-48-3 รองศาสตราจารย์ นางสุชาดา จันทร์พรหมมา 
Ph.D. Chemistry U. Sains Malaysia, Malaysia 2547 
วท.ม. เคมีอนินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 

2 3-9098-00812-41-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางยุพา วัฒนกาญจนา 
วท.ม. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531 

3 
 

3-9305-00198-37-0 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอาภรณ์ นุ่มน่วม 
ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 

วท.บ. 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

4 3-9098-00018-70-7 อาจารย์ นางสาวฐิติมา รุจิราลัย 
Ph.D. Chemistry U. of Bristol, U.K. 2550 
วท.ม. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 

5 3-8498-00005-58-4 อาจารย์ นางสาวมรกต แก้วเพชร 

D.Phil. Organic Chemistry U. of Oxford, U.K. 2553 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

วท.บ. 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555–2559)
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรง
โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในป ีพ.ศ. 2558 และมีการให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมให้แก่คน
สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาและตอบสนองการ
ดํารงชีวิตของประชากรมากข้ึน ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการทํางานของสมองและจิตที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา จึงจําเป็นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัย รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมกับจุดแข็งในสังคมไทย เช่น การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ และทรัพยากรทางชีวภาพ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และ
ผลักดันให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่สําคัญต่อการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพยาและวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ นอกจากนี้วิชาเคมียังเป็นจักรกลสําคัญในศาสตร์ใหม่ ๆ 
เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ดังนั้นการมีบุคลากรทางเคมีที่มีคุณภาพ จึงมีความสําคัญต่อการวิจัย การประดิษฐ์
คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ และเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  การผลิตบัณฑิตสาขาเคมีจึงต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการให้สอดรับกับการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคม

และวัฒนธรรม  การวางแผนหลักสูตรจึงต้องคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม  สังคมปัจจุบันจึงมี
ความต้องการนักเคมีที่นอกจากจะมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลแล้ว ยังต้อง
มีความเข้าใจถึงบริบทของสภาพสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยการผลิตบุคลากรทางเคมีให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีการ
เรียนรู้ตลอดชวีิตเพ่ือรองรับสังคมพลวัต โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะ 
และมีโลกทัศน์สากล ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และสร้างนวัตกรรมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการปรับกระบวนการสอนเป็นการ
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บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) เช่น Active learning เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 

12.2  ความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง

สู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธํารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพ จึงจําเป็นต้องมี
การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัย
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นสร้างบุคลากรทางเคมีที่มีความรู้ความสามารถ 
โดยการผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา ดํารงด้วย
คุณธรรมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลที่
สมบูรณ์สู่ตลาดสากล  

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

จํานวน 74รายวิชา ได้แก่ 
1)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ้ จํานวน 1 รายวิชา คือ 

001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
 ASEAN Studies 
 

2)  คณะพยาบาลศาสตร ์ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
 Healthy Body and Mind 

 

 3)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 6 รายวิชา คือ 
 223-201 พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Principles of Environmental Engineering 
 223-321 มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 3(3-0-6) 
  Industrial Water Pollution and Control 
 223-341 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 
  Air Pollution and Control 
 223-461 การจัดการกากของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
  Hazardous Waste Management 
 223-472 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Impact Assessment 
 223-473 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Quality Management 
 

 4)  คณะวิทยาศาสตร ์ จํานวน 3 รายวิชา คือ 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
 Co-curricular Activities I  
315-103 ความรู้ท่ัวไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
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315-201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Society 
 

 5)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร ์
     จํานวน 1 รายวชิา คือ 
 316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Foundation to Materials Science 
 

 6)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร ์
     จํานวน 4 รายวิชา คือ 
 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   Mathematics in Everyday Life 
 322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
  Calculus I 
 322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
  Calculus II 
 322-203 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 3(3-0-6) 
   Basic Mathematics III 
 

 7)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีวเคมี  จํานวน 2 รายวิชาคือ 
 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry 
 328-331  ปฏบิัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
   Biochemistry Laboratory I 
 

 8)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยา  จํานวน 4 รายวิชา คือ  
 330-101 หลักชวีวิทยา 1 3(3-0-6) 
  Principles of Biology I 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Principles of Biology II 
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory I 
 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
   Principles of Biology Laboratory II 
 

 9)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์  จํานวน 4 รายวิชา คือ 
 332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
  Fundamental Physics I 
 332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
  Fundamental Physics II 
 332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1(0-2-1) 
  Fundamental Physics Laboratory I 
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 332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 1(0-2-1) 
   Fundamental Physics Laboratory II 
 

 10)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเภสัชวิทยา จํานวน 3 รายวิชา คือ 
336-211 เภสัชวิทยาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 General Pharmacology 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Toxic Substances in Daily Life 
 

 11)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์จํานวน 4 รายวิชา คือ 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

          Man and Science 
340-253 วิทยาศาสตร์ประจําวัน 2(2-0-4) 

          Everyday Science 
340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 Introduction to Crime Detection 
340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Preparation for Seminar in Science 
 

 12)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
                พอลิเมอร ์ จํานวน 7 รายวิชา คือ 
 342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
  Polymers in Daily Life 
 342-310 พอลิเมอร์และสมบัติพอลิเมอร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Polymer and Polymer Properties 
 342-322 ยางและเทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 
  Rubber and Rubber Technology 
 342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ 2(2-0-4) 
  Commercial Polymers 
 342-334 การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
  PolymerDegradation 
 342-436 สีและสารเคลือบผิว 2(2-0-4) 
   Paint and Coating Materials 
 342-438 การรีไซเคิลพอลิเมอร ์ 2(2-0-4) 
   Polymers Recycling 
 

 13)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์จํานวน 2 รายวิชา คือ 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Computer and Applications 
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345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Computer and Programming 
 

 14)  คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรสาขาวิชาสถิต ิ จํานวน 2 รายวิชา คือ 
347-100 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 Statistics in Daily Life 

 347-201 สถิติพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
  Basic Statistics 
 

 15)  คณะวิทยาศาสตร ์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  จํานวน 1 รายวิชา คือ 
 348-463 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(2-0-4) 
  Introduction to Bioinformatics 
 

 16)  คณะนิติศาสตร ์ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
 874-192 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
  ประจําวัน 
  Law Relating to Occupations and Everyday Life 

 

17)  คณะศิลปศาสตร์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์  จํานวน 21 รายวิชา คือ 
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 3(1-4-4)  
 Preparatory Foundation English 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental English Reading and Writing 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Improving Listening Skill in English 
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English Conversation I 
890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English Conversation II 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Improving Reading in English 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Functional Reading 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 
890-224 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Translation 
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890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 3(3-0-6) 
 English Grammar for Real Life Communication 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to English Writing 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 Communication in English in Science and Technology 
890-241 การฟังและพูดเชิงธรุกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Listening and Speaking for Business 
890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 English for Business 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading English in an Academic Context 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Writing Academic English 
890-261 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 3(3-0-6) 
 English in the Workplace 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 
 English for Job Application 
 

 18) คณะศิลปศาสตร์ภาควิชาสารัตถศึกษา  จํานวน 7 รายวิชา คือ 
895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Behavioral Science 
895-125 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5) 
 Life Aesthetics 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวติ 3(2-2-5) 
 Wisdom of Living 
895-203 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 
 Economics and Government 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Economics for Life 
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13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน 12 รายวิชา ได้แก่ 

 324-101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 324-102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 324-231 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
  Organic Chemistry I 
 324-232 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
  Organic Chemistry II 
 324-241 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry 
 324-321 เคมีเชิงฟิสิกส ์2 3(3-0-6) 
  Physical Chemistry II 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
  Instrumental Analysis I 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory II 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory I 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory II 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1(0-3-0) 
  Instrumental Analysis Laboratory I 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประสานกับคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีให้บริการ เพ่ือสอบถาม

ความต้องการ/เนื้อหา/รายละเอียดวิชาท่ีบรกิาร 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประสานกับคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีรับบริการ เพ่ือให้

คําแนะนําเนื้อหา/รายละเอียดวิชาท่ีให้บริการ 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายรายวิชา 
4) มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหน้าท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ติดตามประเมินผลรายวิชาและจัดทํารายงานผลดําเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
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หมวดที ่2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีท่ีมีความรู้พ้ืนฐานด้านเคมีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและ
สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต 

1.2 ความสําคัญ 
วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของ

สสาร  มุ่งศึกษาและทําความเข้าใจถึงกระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ และท่ีอยู่รอบตัวเรา ดังนั้น
การจัดการศึกษาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรีจึงมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย
พ้ืนฐานเก่ียวกับสสารและพลังงาน ตลอดจนกระบวนการทางเคมีท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ระดับ อะตอม โมเลกุล จนถึง
สสารในระดับมหภาค  สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอันนําไปสู่การพัฒนา และสร้างองค์ความรู้
ใหม่  มีทักษะด้านปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือ สามารถเลือกใช้วิธีและเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  มีความรู้เก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพเป็นอย่างดี  สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทาง
เคมีเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี ้
1) มีความรู้พ้ืนฐานด้านสาขาวิชาเคมีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 

เป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรสาขานี้ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
2) มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้ มีศักยภาพท่ีจะค้นคว้าวิจัย 

และศึกษาต่อในระดับปริญญาท่ีสงูข้ึน 
3) มีความสามารถในการสังเกต คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ยอมรับความเป็นจริง

จากหลักฐานตามทฤษฎีท่ีปรากฎ และสามารถแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์ 

4) มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
5) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีโลกทัศน์กว้าง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
6) มีความสามารถในการเป็นผู้นํา การบริหารจัดการ และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานทางเคมีได ้
8) มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพและมีความพร้อมปฏิบัติงานเม่ือสําเร็จการศึกษา (สําหรับแผนสหกิจ

ศึกษา) 
 
บัณฑิตท่ีจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคุณลักษณะ
โดดเด่น คือ มีทักษะการใช้เครื่องมือและมีความรู้เก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพเป็นอย่างดี   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดว่า จะดําเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป)ี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป 
    ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

-  ประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ 
โดยจัดทํา SAR และ มคอ.7 
-  ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
-  รายงานการประชุม 

2. ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัย โดยให้มี
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active learning)  การ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
เรียนรู้กับการทํางาน (Work 
integrated learning) และ/
หรือให้มีรายวิชาใช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน 

-  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมพูนทักษะด้านการเรียนการสอน 
-  ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก (Active learning)  
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้
กับการทํางาน (Work integrated 
learning) และ/หรือใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
-  ประเมินรายวิชา 
-  ประเมินการสอนของอาจารย ์

-  จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรมเพ่ิมพูน
ทักษะด้านการเรียนการสอน 
-  จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน
แบบ (Active learning) การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน 
(Work integrated learning) และ/หรือ
รายวิชาท่ีใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน  
-  ผลการประเมินรายวิชา 
-  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 

3. ปรับปรุงรายวิชาเลือกให้มี
รายวิชาท่ีมีการประยุกต์ทางเคมี 

-  เพ่ิมจํานวนรายวิชาเลือกท่ีมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีให้
หลากหลาย 

-  จํานวนรายวิชาเลือกท่ีมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมี 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาข้ันปริญญาตร ี(ภาคผนวก ฌ) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์  ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร ์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หรือเทียบเท่า 
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกนักเรียน โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัด

ภาคใต้ หรือโครงการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
4) นักศึกษาต่างชาติ (ต้องรู้ภาษาไทย) ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ํา 
2) ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีจะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
3) ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีจะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

เตรียมความพร้อม 
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาท่ีมีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และ/หรือวิทยาศาสตร์

ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) 
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ/หรือ

วิทยาศาสตร ์
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 85 85 85 85 85 
ชั้นปีท่ี 2 - 85 85 85 85 
ชั้นปีท่ี 3 - - 85 85 85 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 85 85 
รวม 85 170 255 340 340 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 85 85 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบํารุงการศึกษา 831,300 1,662,600 2,493,900 3,325,200 3,325,200 
ค่าลงทะเบียน 2,228,700 4,457,400 6,686,100 8,914,800 8,914,800 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,779,320 2,918,286 3,064,200 3,217,410 3,378,281 
รวมรายรับ 5,839,320 9,038,286 12,244,200 15,457,410 15,618,281 

 

2.6.2  งบประมาณรายจา่ย (หน่วยบาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
 ก. งบดําเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 13,829,579 14,659,354 15,538,915 16,471,250 17,459,525 
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) 3,616,944 3,797,791 3,987,681 4,187,065 4,396,418 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 831,300 1,662,600 2,493,900 3,325,200 3,325,200 
รวม (ก) 18,277,823 20,119,745 22,020,496 23,983,515 25,181,143 

 ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 4,073,069 4,276,722 4,490,558 4,715,086 4,950,840 
รวม (ข) 4,073,069 4,276,722 4,490,558 4,715,086 4,950,840 
รวม (ก) + (ข) 22,350,892 24,396,467 26,511,054 28,698,601 30,131,983 
จํานวนนักศึกษา 85 170 255 340 340 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 262,952 143,509 103,965 84,408 88,623 

2.7 ระบบการศึกษา 
�แบบชั้นเรียน 
� แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี(ภาคผนวก ฌ) 
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2.9 การจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   135  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา   12  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         6  หน่วยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   99  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน   30  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาบังคับ  
 2.1) แผนการศึกษาปกติ   48  หน่วยกิต 
 2.2) แผนสหกิจศึกษา   51  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ     4  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาเลือก  
 4.1) แผนการศึกษาปกติ   17  หน่วยกิต 
 4.2) แผนสหกิจศึกษา   14  หน่วยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6  หน่วยกิต 

 3.1.3  รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต 

 - วิชาบังคับ        6  หน่วยกิต 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
 Fundamental English Reading and Writing 

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
ภาษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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 - วิชาเลือก    6  หน่วยกิต 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Improving Listening Skill in English 
890-212   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
   English Conversation I 
890-213   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2         3(3-0-6) 
   English Conversation II 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Improving Reading in English 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 Functional Reading 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 
890-224 การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Translation 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  3(3-0-6) 
 English Grammar for Real Life Communication 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to English Writing 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
 Communication in English in Science and Technology 
890-241   การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Basic Listening and Speaking for Business 
890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
 English for Business 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Reading English in an Academic Context 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 Writing Academic English 
890-261 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน  3(3-0-6) 
 English in the Workplace 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน  3(3-0-6) 
 English for Job Application 
895-125 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage 
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 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                    12  หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ    8  หน่วยกิต 

 (1)   เลือกเรียนรายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้         6  หน่วยกิต 
001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 

 ASEAN Studies 
001-131 สุขภาวะกายและจิต                                                    3(2-2-5) 
 Healthy Body and Mind 
874-192 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 
895-135   สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5) 

 Life Aesthetics 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  3(2-2-5) 
 Wisdom of Living 

 (2)   กิจกรรมเสริมหลักสูตร          1  หน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1(0-0-3) 
 Co-curricular Activities I  

 (3)   รายวิชาพลศึกษา          1  หน่วยกิต 
895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ   1(x-y-z) 

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
จากรายวิชาท่ีเหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 - วิชาเลือก        4  หน่วยกิต 
895-101 พฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
 Behavioral Science 
895-203 จิตวิทยาท่ัวไป                                                           3(3-0-6) 
 General Psychology 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง         2(2-0-4) 
 Economics and Government 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                  3(3-0-6) 
 Economics for Life 
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 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์        6  หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ        3  หน่วยกิต 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม  3(2-2-5) 
 Computer and Programming 

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก
รายวิชาต่อไปนี้หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

 - วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
315-103 ความรู้ท่ัวไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
315-201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Society 
322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Everyday Life 
336-211 เภสัชวิทยาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 General Pharmacology 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Toxic Substances in Daily Life 
340-102 มนษุย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Man and Science 
340-253 วิทยาศาสตร์ประจําวัน  2(2-0-4) 
 Everyday Science 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
 Polymers in Daily Life 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  3(2-2-5) 
 Computer and Application 
347-100 สถิติในชีวติประจําวัน  3(2-2-5) 
 Statistics in Daily Life 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ       99  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน       30  หน่วยกิต 
 322-101 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
  Calculus I 
 322-102 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
  Calculus II 
 324-101 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 324-102 เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory II 
 330-101 หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Principles of Biology I 
 330-102 หลักชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
  Principles of Biology II 
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory I 
 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory II 
 332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  3(3-0-6) 
  Fundamental Physics I 
 332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2  3(3-0-6) 
  Fundamental Physics II 
 332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  1(0-2-1) 
  Fundamental Physics Laboratory I 
 332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2  1(0-2-1) 
  Fundamental Physics Laboratory II 

 2) กลุ่มวิชาบังคับ  
 2.1) แผนการศึกษาปกต ิ  48  หน่วยกิต 
 2.2) แผนสหกิจศึกษา       51  หน่วยกิต 

 322-203 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  3(3-0-6) 
  Basic Mathematics III 
 324-221 เคมีเชิงฟิสิกส ์1  3(3-0-6) 
  Physical Chemistry I 
 324-231 เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry I 



  

 

 

20

 324-232 เคมีอินทรีย์ 2  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry II 
 324-241 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry 
 324-311 เคมีอนินทรีย์ 1  3(3-0-6) 
  Inorganic Chemistry I 
 324-312 เคมีอนินทรีย์ 2  3(3-0-6) 
  Inorganic Chemistry II 
 324-321 เคมีเชิงฟิสิกส ์2  3(3-0-6) 
  Physical Chemistry II 
 324-322 เคมีเชิงฟิสิกส ์3  3(3-0-6) 
  Physical Chemistry III 
 324-333 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์  3(3-0-6) 
  Organic Spectroscopy 
 324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  3(3-0-6) 
  Instrumental Analysis I 
 324-481 สัมมนาทางเคมี  1(0-2-1) 
  Seminar in Chemistry  
 325-221 ปฏิบตักิารเคมีเชิงฟิสิกส์ 1  1(0-3-0) 
  Physical Chemistry Laboratory I 
 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory I 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory II 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-0) 
  Analytical Chemistry Laboratory 
 325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1(0-3-0) 
  Inorganic Chemistry Laboratory  
 325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2  1(0-3-0) 
  Physical Chemistry Laboratory II 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  1(0-3-0) 
  Instrumental Analysis Laboratory I 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1 (สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกต)ิ 3(0-9-0)      
  Project in Chemistry I 
 325-493 สหกิจศึกษา (สําหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา)   6(0-18-0)  
  Cooperative Education 
 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry 
 328-331  ปฏบิัติการชีวเคมี 1  1(0-3-0) 
  Biochemistry Laboratory I 
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 3) เคมีสหวิทยาการ                                4 หน่วยกิต 
 324-201 เคมีกับความปลอดภัย  2(2-0-4) 
 Chemical Safety 

 และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

 324-426 คอมพิวเตอร์ทางเคมี  2(2-0-4) 
 Computer in Chemistry 
 324-473  มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ  2(2-0-4) 
 Metrology and Laboratory Quality Assurance  
 348-463 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  2(2-0-4) 
  Introduction to Bioinformatics 

 4) กลุ่มวิชาเลือก  
 4.1) แผนการศึกษาปกต ิ 17 หน่วยกิต 
 4.2) แผนสหกิจศึกษา 14 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยภาควิชาเคมีหรือรายวิชาใน
กลุ่มเคมีสหวิทยาการ หรือท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืนหรือคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดย
จะต้องเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมี รหัส 324, 325 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษาท่ี
เลือกแผนการศึกษาปกต)ิ หรือ 8 หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา) 

 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
 324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้นของวสัดุอนินทรีย์ 2(2-0-4) 
  Structures and Basic Characterizations of Inorganic Materials 
 324-331 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
  Organic Reaction Mechanism 
 324-411 วิธีเชิงฟิสิกส์ในเคมีอนินทรีย์ 2(2-0-4) 
  Physical Methods in Inorganic Chemistry 
 324-412 สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช ้   2(2-0-4) 
  Inorganic Chemicals and Their Uses  
 324-413 โฟโตเคมีอนินทรีย์ 2(2-0-4) 
  Inorganic Photochemistry 
 324-414  เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น                                              2(2-0-4) 
   Introduction to Supramolecular Chemistry 
 324-415 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพ่ือเทคโนโลยีสะอาด   2(2-0-4) 
  Complexes and Inorganic Solids for Clean Technology 
 324-418 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย ์1 2(2-0-4) 
  Special Topics in Inorganic Chemistry I 
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 324-419 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย ์2 2(2-0-4) 
  Special Topics in Inorganic Chemistry II 
 324-421 จลนพลศาสตร์เคมี 2(2-0-4) 
  Chemical Kinetics 
 324-422 เคมีเชิงคํานวณ 2(2-0-4) 
  Computational Chemistry 
 324-423 เคมีนิวเคลียร์และรังสีเคมี 2(2-0-4) 
  Nuclear and Radiochemistry 
 324-424 ผลิกศาสตร์เคมี 2(2-0-4) 
  Chemical Crystallography 
 324-425 คอลลอยด์และเคมีพ้ืนผิว 2(2-0-4) 

 Colloid  and Surface Chemistry 
 324-428 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1  2(2-0-4) 
  Special Topics in Physical Chemistry I 
 324-429 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
  Special Topics in Physical Chemistry II 
 324-432 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4) 
  Natural Product Chemistry 
 324-433 เคมีอินทรียสังเคราะห์ 3(3-0-6) 
  Organic Synthesis 
 324-434 เคมีเฮเทอโรไซคลิกเบื้องต้น 2(2-0-4) 
  Introduction to Heterocyclic Chemistry 
 324-435 สเตอริโอเคมี 2(2-0-4) 
  Stereochemistry 
 324-436 วัสดุนาโนอินทรีย ์   2(2-0-4) 
  Organic Nanomaterials 
 324-438 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย ์1 2(2-0-4) 
  Special Topics in Organic Chemistry I 
 324-439 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย ์2 2(2-0-4) 
  Special Topics in Organic Chemistry II 
 324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 2 3(3-0-6) 
  Instrumental Analysis II 
 324-442 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือข้ันสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Instrumental Analysis   
 324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 
  Special Topics in Analytical Chemistry I 
 324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
  Special Topics in Analytical Chemistry II 
 324-451 ปิโตรเคมี 2(2-0-4) 
  Petrochemistry  
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324-452   พลังงานทางเลือกจากชีวมวล 2(2-0-4) 
 Alternative Energy from Biomass 

324-453   กระบวนการทางเคมี 2(2-0-4) 
 Chemical Process 

324-454   หลักการเบื้องต้นสําหรับ MATLAB 2(2-0-4) 
 Introduction to MATLAB 

324-455   หลักการกัดกร่อน 2(2-0-4) 
          Principles of Corrosion 

 324-456   วัสดุท่ีมีรูพรุน 2(2-0-4) 
                Porous Materials  

      324-471   เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
  Industrial Chemistry 
 324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Chemistry 
 324-479 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์ 2(2-0-4) 
  Special Topics in Applied Chemistry 
 325-301 เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น 1(0-3-0) 
  Basic Glass Blowing Technique 
 325-441 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 2  1(0-3-0) 
  Instrumental Analysis Laboratory II 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2 3(0-9-0) 
  Project in Chemistry II 
 325-499 การฝึกงานทางเคมี 1(0-6-0) 
  Chemistry Job Training 

 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร ์
 316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Foundation to Materials Science 

 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ 

 342-310 พอลิเมอร์และสมบัติพอลิเมอร์พ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Polymer and Polymer Properties 
 342-322 ยางและเทคโนโลยียาง  3(3-0-6) 
  Rubber and Rubber Technology 
 342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์  2(2-0-4) 
  Commercial Polymers 
 342-334 การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
  PolymerDegradation 
 342-436 สีและสารเคลือบผิว  2(2-0-4) 
  Paint and Coating Materials 
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 342-438 การรีไซเคิลพอลิเมอร ์  2(2-0-4) 
   Polymers Recycling 

 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์  2(2-0-4) 
 Introduction to Crime Detection 
340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์  2(1-2-3) 
 Preparation for Seminar in Science 

 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 
 347-201 สถิติพ้ืนฐาน          3(2-2-5) 
  Basic Statistics 

 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 223-201 พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Principles of Environmental Engineering 
 223-321 มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 3(3-0-6) 
  Industrial Water Pollution and Control 
 223-341 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 
  Air Pollution and Control 
 223-461 การจัดการกากของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
  Hazardous Waste Management 
 223-472 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Impact Assessment 
 223-473 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Quality Management 

 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดรายวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีประโยชน์ให้เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี        6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาท่ี
เรียนมาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
 
 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชา 
เลขรหัสประจํารายวชิาท่ีใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 324-101 มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา 
สําหรับภาควิชาเคมีมี 2 หมายเลขคือ 324 เป็นประเภทวิชาบรรยาย และ 325 เป็นประเภทวิชาปฏิบัติการ 
 เลขรหัส ตัวท่ี 4 หมายถึง  ชั้นปีของนักศึกษาท่ีควรเรียนวิชานั้น 
 เลขรหัส ตัวท่ี 5 หมายถึง  ประเภทวิชาหรือแขนงวิชาในสาขาเคมีซ่ึงกําหนดไว้ดังนี้ 
 0 สําหรับประเภทวิชาเคมีท่ัวไป 
 1 สําหรับประเภทวิชาเคมีอนินทรีย ์
 2 สําหรับประเภทวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์
 3 สําหรับประเภทวิชาเคมีอินทรีย ์
 4 สําหรับประเภทวิชาเคมีวิเคราะห์ 
 5-7 สําหรับประเภทวิชาเคมีประยุกต์ 
 8 สําหรับประเภทวิชาสัมมนา 
 9 สําหรับประเภทวิชาวิจัยและฝึกงาน 
 เลขรหัส ตัวท่ี 6 หมายถึง  ลําดับวิชาในแต่ละประเภทวิชาหรือแขนงวิชา 
 

 รหัสของภาควิชาอ่ืน  แสดงโดยเลขรหัส  3  ตัวแรก ดังนี ้
 001 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ้
 223 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 315 คณะวิทยาศาสตร์ 
     316  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ 
 322 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ 
 328 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
 330 ภาควิชาชีววทิยา (วิชาบรรยาย) คณะวิทยาศาสตร์ 
 331 ภาควิชาชีววิทยา (วิชาปฏิบัติการ) คณะวิทยาศาสตร์ 
 332 ภาควิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร ์
 336 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 340 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์ 
     342   ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร ์คณะ 
                                     วิทยาศาสตร ์
 345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์ 
 347 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตร ์
 348 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
 874 คณะนิติศาสตร์ 
 890 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร ์คณะศิลปศาสตร์ 
 895 ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร ์
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 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น  3(3-0-6)  มีความหมายดังนี้ 
 เลขตัวท่ี 1 หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวท่ี 2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห ์
 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห ์
 เลขตัวท่ี 4 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และ
ในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได ้
              1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับข้ันไม่ต่ํากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
 

          2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
 

          3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย
การท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ังสองแห่งโดย
สลับชื่อกัน 
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แผนการศกึษา 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 
330-101   หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1(0-2-1) 
xxx-xxx    วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) 

       รวม 18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง)
322-102    แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 
324-102 เคมีท่ัวไป2 3(3-0-6) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป2 1(0-3-0) 
330-102    หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
331-102    ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
332-102    ฟิสิกส์พ้ืนฐาน2 3(3-0-6) 
332-112    ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน2 1(0-2-1) 
890-101    การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

  รวม 18(14-10-30) 

หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม และรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่ม
วิชาภาษา (บังคับ) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

    จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ–ีปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 
322-203   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 3(3-0-6) 
324-201   เคมีกับความปลอดภัย 2(2-0-4) 
324-231   เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
324-241   เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
325-231   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 
325-241   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 
345-102   คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ 1(x-y-z) 
xxx-xxx    รายวิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3(x-y-z) 

 รวม 20(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

   จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ–ีปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 
315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
324-221   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
324-232   เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
325-221   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
325-232   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0) 
890-102   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
xxx-xxx   รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 
xxx-xxx    รายวิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3(x-y-z) 

 รวม 18(x-y-z) 
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ปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 
324-311   เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
324-321   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
324-333   สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
325-321   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
328-302   ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
328-331   ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-4-0) 
xxx-xxx   รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 3(x-y-z) 
xxx-xxx   รายวิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           2-3(x-y-z) 

                          รวม 19-20(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 
324-312   เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
324-322   เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 3(3-0-6) 
324-341   การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
325-312   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0) 
325-341   ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1(0-3-0) 
xxx-xxx   รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(3-0-6) 
xxx-xxx   รายวิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           1-2(x-y-z) 
xxx-xxx   รายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ 2(x-y-z) 

 รวม 17-18(x-y-z) 

หมายเหต ุ สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษาในปีท่ี 4 ต้องเข้า โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับ 
สหกิจศึกษา จํานวน 30 ช่ัวโมง เพ่ิมเติมจากการลงทะเบียนปกติ  
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ปีที่ 4 
 

แผนการศึกษาปกต ิ
ภาคการศึกษาท่ี 1 

 จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 
324-481   สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) 
325-491   โครงงานทางเคมี 1 3(0-9-0) 
xxx-xxx   กลุ่มวิชาเลือก 8(x-y-z) 

 รวม 12(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 
xxx-xxx   กลุ่มวิชาเลือก 9(x-y-z) 
xxx-xxx   วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

 รวม 12(x-y-z) 
 
แผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
    จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ–ีปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 

325-493   สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 

 รวม 6(0-18-0) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
    จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ–ีปฏิบัต–ิศึกษาด้วยตนเอง) 

324-481   สัมมนาทางเคมี   1(0-2-1) 
   กลุ่มวิชาเลือก 14(x-y-z) 
   วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

 รวม 18(x-y-z) 
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3.1.4  คําอธิบายรายวิชา 

001-101 อาเซียนศึกษา                                  3(2-2-5) 
    ASEAN Studies 
 รายวิชาบงัคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก  การปรับและเตรียมตัวเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; 
ASEAN charters, three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and 
preparation towards the joining of ASEAN    

001-131 สุขภาวะกายและจิต                                                                              3(2-2-5) 
 Healthy Body and Mind 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
 Holistic health; physical and mental health care; personality development, emotional 
quotient and aesthetics 

223-201   พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 
 Principles of Environmental Engineering     
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ความสําคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมระบบประปา น้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย กากของเสียและของเสียอันตราย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการดําเนินงาน มลพิษเสียง ความสั่นสะเทือน มลพิษดิน 
กฎหมายและข้อกําหนดท่ีสําคัญทางสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 Environmental problem situation; importance of environmental engineering for 
environmental problem solution; water supply system; wastewater and wastewater treatment 
system; air pollution; solids waste and hazardous waste; environmental management and 
environmental safety for working; noise pollution; vibration; soil pollution; environmental laws 
and regulations; environmental engineer ethics 
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223-321   มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการควบคุม                      3(3-0-6) 
  Industrial Water Pollution and Control 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 223-201, 223-303 
  Prerequisite : 223-201, 223-303 
  แหล่งกําเนิดของมลพิษอุตสาหกรรม  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของมลพิษอุตสาหกรรม 
ผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะหแ์ละออกแบบอุปกรณ์ป้องกันและลดมลพิษ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 
    Source of industrial pollution; physical and chemical properties of industrial 
pollution; effect on human health and the environment; analysis and design of equipment for 
prevention and reduction of pollutant; related legislation 

223-341   มลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                              3(3-0-6) 
 Air Pollution and Control 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 
 Prerequisite : 223-201 and 223-202 
 ความหมายและนิยามของมลพิษทางอากาศ ชนิดและแหล่งกําเนิดของมลสารทางอากาศ  
ผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลต่อการกระจายของมลสาร หลักการในการควบคุมฝุ่น
ละอองและมลสารท่ีเป็นก๊าซ  การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มลสาร  กฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับ
มลพิษทางอากาศ 
 Definition of air pollution; types of air pollutants and sources; effects on health and 
environment; meteorological transport; principles of particulate and gaseous pollutant control; 
sampling and analysis methods; laws and regulations 

223-461   การจัดการกากของเสียอันตราย                                                                 3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Management 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 
 Prerequisite : 223-201 and 223-202 
 ความสําคัญของการจัดการของเสียอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  แหล่งกําเนิด  ชนิดและปริมาณกากของ
เสียท่ีเป็นอันตราย  ผลกระทบของกากของเสียท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  การวางแผนการจัดการ 
การรวบรวม การขนส่ง การกําจัดกากของเสียท่ีเป็นอันตรายด้วยวิธีกายภาพ-เคมี ชีวภาพ การทําให้คงสภาพ    
โซลิดิฟิเคชัน วิธีการใช้ความร้อน การฝังกลบ 
 Importance of hazardous waste management; generation source; type and quantity 
of hazardous waste; effect of hazardous waste on the environment and human health; 
planning and management, collection system, transportation system; physico-chemical and 
biological treatment system; stabilization; solidification; thermal treatment; land disposal 
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223-472  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                              3(3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 223-201 
 Prerequisite : 223-201 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนักด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อม เช่น 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต อธิบายและ
ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม มาตรการแก้ไข
ผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
    Environmental impact assessment focusing on environmental compositions such as 
physical resources, ecological resources, human use values and quality of life; explanation and 
case studies of the relationship between engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; environmental impact monitoring measures; 
preparation of written documentation and report for environmental impact assessment; public 
participation and health impact assessment 

223-473   การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                 3(3-0-6) 
 Environmental Quality Management 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 223-201 
 Prerequisite : 223-201 
 หลักการพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนี
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงาน การจัดระบบองค์กรและสถาบันท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมท้ังโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานนั้น ๆ การศึกษากรณีตัวอย่างท่ี
เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    Fundamental concept of environmental quality management; environmental 
quality standard; environmental economics; energy; management of relevant environmental 
quality management organization; structure and role of relevant organizations; case studies of 
environmental problem and prevention; environmental quality management monitoring 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                1(0-0-3) 
  Co-Curricular Activities I 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ี
หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเป็นทีมท้ังในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits 
of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; team working 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 
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315-103 ความรู้ท่ัวไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา                                                     3(3-0-6) 
 Introduction to Intellectual Property 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมาย ความสําคัญ และประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สิน
ทางปัญญา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ การสืบค้นสิทธิบัตร 
การร่างสิทธิบัตร การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทของทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และการนําเสนอโครงการ 
 Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual 
property; organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; patent 
searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical indication; plant 
varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role for intellectual 
property in economics, socio and industrial developments; mini project 

315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                                           3(3-0-6) 
 Science, Technology and Society 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิง่แวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; 
impacts of science and technology on health, environment and society; science and 
technology in social development; preventing and solving social problems arisen from science 
and technological impact 

316-201 วัสดุศาสตร์เบ้ืองต้น                                                                               3(3-0-6) 
 Foundation to Materials Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ประวัติของวัสดุ  ประเภทของวัสดุ  โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีและโครงสร้างผลึกของวัสดุ  การ
แข็งตัว ความไม่สมบูรณ์ของผลึกและการแพร่ในวัสดุ  การกัดกร่อน  แผนภาพสมดุลเฟส  สมบัติทางกลของวัสดุ  
การประยุกต์ใช้งานของวัสด ุ
 History of materials; types of materials; atom structure, chemical bonding and 
crystal structure of materials; solidification, crystal imperfection and diffusion of materials; 
corrosion; phase diagram; mechanical properties of materials; materials applications  
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322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6) 
 Mathematics in Everyday Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การอ้างเหตุผลและการให้เหตุผล  สมการและอสมการ ฟังก์ชันและกราฟ คณิตศาสตร์การเงิน
เบื้องต้นลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต ์
 Argument and reasoning; equations  and inequalities; functions and graphs; 
introduction to financial mathematics; limits and continuity; derivatives and their applications; 
integrals and their applications 

322-101 แคลคูลัส 1          3(3-0-6) 
   Calculus I 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงข้ัว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และ
การประยุกต์   
 Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications 

322-102   แคลคูลัส 2                 3(3-0-6) 
    Calculus II 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 
 Prerequisite : 322-101 
 อนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
และการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับท่ีหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับท่ีสองท่ีมี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต ์
 Infinite series; functions of several variables, limits and continuity of several 
variables; partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear 
ordinary differential equations of second order with constant coefficients, Laplace transforms 
and applications 

322-203 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3                                 3(3-0-6) 
 Basic Mathematics III 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-102 
 Prerequisite : 322-102  
 ปริพันธ์หลายชั้น  เวกเตอร์แคลคูลัส  ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร  อนุกรมฟูเรียร์  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 Multiple integrals; vector calculus; line integrals and surface integrals; linear ordinary 
differential equations with variable coefficients; Fourier series; partial differential equations 
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324-101 เคมีท่ัวไป 1                3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 บทนํา ปริมาณสัมพันธ ์โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน  
แก๊ส อุณหพลศาสตร ์สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด ์
 Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 
bonding; solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; 
liquids and colloids 

324-102 เคมีท่ัวไป 2                                            3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101  
 Prerequisite : 324-101 
 จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี นิยามกรด-เบส สมดุลกรด-เบสในน้ํา สมดุลการละลายและการเกิด
สารเชิงซอ้น ธาตุแทรนซิชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
 Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; aqueous acid-base 
equilibria; solubility and complexation equilibria; transition elements; electrochemistry; organic 
chemistry 

324-201     เคมีกับความปลอดภยั                                2(2-0-4) 
 Chemical Safety                                                
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102  
 สารเคมีท่ีเป็นอันตรายสารไวไฟ วัตถุระเบิดสารกัมมันตรังสี  สารกัดกร่อนและแก๊ส วิธีท่ีถูกต้องใน
การเคลื่อนย้าย การเก็บ การใช้และการทําลายสารเคมี วิธีป้องกันอุบัติภัยจากสารอันตรายและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  ความเจ็บป่วยท่ีเป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสารอันตราย ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  การบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ  คุณสมบัติของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ  การออกแบบห้องปฏิบัติการ  การจัดการของ
เสียจากห้องปฏิบัติการและอันตรายท่ีอาจเผชิญในห้องปฏิบัติการ  การประเมินความเสี่ยงสารเคมี  
พระราชบัญญัติความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี 
 Hazardous chemicals, flammable substances, explosive, radioactive, corrosive 
substances and gas; proper methods of transportation, storage, handling and disposal; 
instructions for accident prevention and first aid from hazardous chemicals; injuries of exposure 
to hazardous substances; laboratory safety; laboratory management; staff qualification 
requirements; laboratory design; the management of laboratory waste and possible harm in 
laboratory; chemical risk assessment; chemical safety act 
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324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                3(3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102  
 แก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร ์ระบบท่ีมีหลายองค์ประกอบและสมดุลเคมี วัฏภาคสมดุล
ของระบบบริสุทธิ ์สารละลายท่ีไม่ใช่ตัวนําไฟฟ้า วัฏภาคสมดุลของสารละลาย 
 Gases, kinetic theory of gases; thermodynamics; systems of variable compositions 
and chemical equilibrium; phase equilibria of a pure system; solutions of non-electrolytes; 
phase equilibria of solutions 

324-231 เคมีอินทรีย์ 1                3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 โครงสร้าง สมบัติท่ัวไปและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ
การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอโรแมติกและพอลินิวเคลียร์แอโรแมติก
ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล ์ฟีนอลและอีเทอร ์
 Structures, general properties and stereochemistry of organic compounds; types of 
organic reactions; nomenclature, preparation and important reactions of hydrocarbons, 
aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons, heterocyclic compounds, organohalogens, 
alcohols, phenols and ethers 

324-232 เคมีอินทรีย์ 2                3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-231 
 Prerequisite : 324-231  
 โครงสร้าง สมบัติท่ัวไป การเรียกชื่อ การเตรียม และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของสารประกอบเอมีน 
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบคาร์บอนีล พอลิเมอร์ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกรดนิวคลีอิก  
หลักการสังเคราะห์สารอินทรีย์  หลักเบื้องต้นของปฏิกิริยาเพริไซคลิก และโฟโตเคมี 
 Structures, general properties, nomenclature, preparation and important reactions 
of amines, carboxylic acids and derivatives, carbonyl compounds, polymers, lipids, 
carbohydrates, proteins and nucleic acids; principles of organic synthesis; basic principles of 
pericyclic reactions and photochemistry 

324-241 เคมีวิเคราะห์                                 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือเทียบเท่า 
 Prerequisite : 324-102 or Equivalent  
 บทนําทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส  การตกตะกอน การ
เกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ ์การไทเทรตหาปริมาณสารและการประยุกต์  พ้ืนฐานการแยกสารด้วยวิธตี่าง ๆ 



  

 

 

38

 Introduction to analytical chemistry; data analysis; acid-base equilibria; precipitation; 
complex-formation; redox reactions; titrations and applications; basic separation methods 

324-311 เคมีอนินทรีย์ 1                        3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-221 
 Prerequisite : 324-221  
 โครงสร้างอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล แรงเคมี โครงสร้างผลึก  
ของแข็งอนินทรยี์  สมมาตรของโมเลกุล   
 Atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding and molecular structures; 
chemical forces; crystal structures; inorganic solids; molecular symmetry  

324-312 เคมีอนินทรีย์ 2                        3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-311 
 Prerequisite : 324-311 
 สมบัติทางเคมีและโครงสร้างอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชัน เคมีโคออร์ดิเนชันและสารประกอบ
เชิงซ้อน อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อน กลไกปฏิกิริยา สารประกอบออร์แกโนเมตัลลิกของ
ธาตุแทรนซิชัน ชีวอนนิทรีย์เคมีเบื้องต้น 
 Chemical properties and electronic structure of transition elements; coordination 
chemistry and complex compounds; electronic spectra of coordination compounds; reaction 
mechanisms; organometallic compounds of transition elements; introductorybioinorganic 
chemistry  

324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบ้ืองต้นของวัสดุอนินทรีย์                   2(2-0-4) 
 Structures and Basic Characterizations of Inorganic Materials  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก สารละลายของแข็ง แผนภาพเฟส การเลี้ยวแบนของรังสี
เอ็กซ์ของผงผลึก กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โพรบวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์ระดับจุลภาค  
 Crystal structure; crystal defect; solid solution; phase diagram; x-ray powder 
diffraction; electron microscope; x-ray probe microanalyzer 

324-321 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                        3(3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-221 
 Prerequisite : 324-221  
 อุณหพลศาสตร์ของสารละลายท่ีเป็นตัวนําไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้าเคมี พ้ืนผิวจลนพลศาสตร์เคมี
 Thermodynamics of electrolyte solutions; electrochemical cells; surface chemistry; 
chemical kinetics 
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324-322 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3                                 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry III 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-203 หรือเทียบเท่า 
 Prerequisite : 322-203 or Equivalent  
 ทฤษฎีควอนตัมสมัยเก่า ทฤษฎีควอนตัมสมัยใหม่ พันธะเคมี สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล 
 Old quantum theory; modern quantum theory; chemical bonding; molecular 
spectroscopy 

324-331 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์                                3(3-0-6) 
 Organic Reaction Mechanism 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232 
 Prerequisite : 324-232  
 หลักการเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ จลนพลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สารมัธยันตร์ในเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์และสเตอริโอเคมีท่ีเก่ียวข้อง ปฏิกิริยา
เพริไซคลิกและปฏิกิริยาอ่ืนท่ีน่าสนใจ 
 Principles of drawing organic reaction mechanisms; kinetics and thermodynamics of 
organic reactions; intermediates in organic chemistry, reactions of the intermediates and related 
stereochemistry; pericyclic and other interesting reactions 

324-333 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์                                                           3(3-0-6) 
 Organic Spectroscopy 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักการของอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทร- 
สโกปี  การนําหลักการทางสเปกโทรสโกปีมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย ์
 Principles of ultraviolet-visible, infrared, nuclear magnetic resonanceand mass 
spectroscopy; application of spectroscopic principles in structural determination of organic 
compounds 

324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1                     3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-241 
 Prerequisite : 324-241 
 ทฤษฎ ีหลักการ รายละเอียดของเครื่องมือและการประยุกต ์ วิธีวเิคราะห์ทางเคมีโดยสเปกโทรโฟโต
เมตร ีเคมีไฟฟ้าและโครมาโทกราฟี 
 Instrumentation theories, principles, descriptions and applications; analytical 
methods based on spectrophotometry, electrochemistry and chromatography 
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324-411 วิธีเชิงฟิสิกส์ในเคมีอนินทรีย์                2(2-0-4) 
 Physical Methods in Inorganic Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-312 
 Prerequisite : 324-312 
 ตารางแคแรค เตอร์  เทอมและสัญลั กษณ์ส เตท การ ใช้ เ ครื่ อ งยู วี วิ สิ เบิ ล  อินฟรา เ รด  
อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ เมิสบาวเออร์ และเอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอน สเปกโทรมิเตอร์ นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์และแมสสเปกโทรสโกปีกับสารอนินทรีย ์
 Character tables; term and state symbols; uses of UV-visible, infrared, electron spin 
resonance, MÖssbauer and x-ray photoelectron spectrometers; nuclear magnetic resonance and 
mass spectroscopies with inorganic compounds 

324-412 สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้                2(2-0-4) 
 Inorganic Chemicals and their Uses  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-312 
 Prerequisite : 324-312 
 สารอนินทรีย์ท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ จากการใช้ในชีวิตประจําวันใกล้ตัวไปจนถึง
การใช้เฉพาะทาง 
 Utilization of inorganic chemicals in various ways ranging from common ones found 
in every day life to more advance usage in special application 

324-413 โฟโตเคมีอนินทรีย์                2(2-0-4) 
 Inorganic Photochemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-312 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-312 or Consent of the course 
 ลูมิเนสเซนส์ หลักการของแฟรงค์-คอนดอน  การลดระดับพลังงานของโมเลกุลในสภาวะเร้า กฎ
ช่องว่างพลังงาน ปฏิกิริยาการระงับ ช่วงชีวิต เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาสมบัติการเปล่งแสง  โฟโตเคมีของ
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ประโยชน์และการประยุกต์ใช้สมบัติเชิงแสง 
 Luminescence; Frank-Condon principle; deactivation energy of excited state 
molecule; energy gap law; quenching reaction; lifetime; instrumentation for emission property 
investigation; photochemistry of coordination compounds; usage and application of optical 
properties 

324-414 เคมีซุปราโมเลกุลเบ้ืองต้น                2(2-0-4) 
 Introduction to Supramolecular Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232 และ 324-312 
 Prerequisite : 324-232 and 324-312  
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเคมีซุปราโมเลกุล การจดจําโมเลกุล การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล
โฮสต-์เกสต์ โฮสต์สําหรับแคทไอออน แอนไอออน และโมเลกุลอินทรีย์ อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลในระบบซุปรา
โมเลกุล กระบวนการประกอบได้เอง วิธีทางกายภาพสําหรับศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล การออกแบบ และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงซุปราโมเลกุล 
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 Basic concepts of supramolecular chemistry; molecular recognition; study of host-
guest interactions; hosts for cations, anions and organic molecules; intermolecular interactions 
in supramolecular systems; self-assembly processes; physical methods for studying molecular 
interactions, design and application of supramolecular devices 

324-415 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด                2(2-0-4) 
 Complexes and Inorganic Solids for Clean Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง เซลล์เชื้อเพลิง การเป็นพิษของตัวเร่ง กลไกการทํางานคู่ เซลล์แสงอาทิตย์
แบบสีย้อม  การส่งผ่านอิเล็กตรอน  ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
 Photocatalysts; fuel cells; catalytic poisoning; bifunctional mechanism; dye 
sensitized solar cell; electron transfer; efficiency of light-to-electrical energy conversion  

324-418 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 1                2(2-0-4) 
 Special Topics in Inorganic Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หัวข้อเรื่องทันสมัยท่ีน่าสนใจทางเคมีอนินทรีย์ 
 Topics of recent interest in inorganic chemistry 

324-419 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 2                2(2-0-4) 
 Special Topics in Inorganic Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : -  
 หัวข้อเรื่องทันสมัยท่ีน่าสนใจทางเคมีอนินทรีย์ 
 Topics of recent interest in inorganic chemistry 

324-421 จลนพลศาสตร์เคมี                2(2-0-4) 
 Chemical Kinetics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-321 
 Prerequisite : 324-321 
 หลักท่ัวไปของอัตราปฏิกิริยา ปฏิกิริยาไม่ผันกลับแบบอันดับหนึ่ง การข้ึนกับอุณหภูมิของค่าคงท่ี
อัตรา  ปฏิกิริยาผันกลับได้แบบอันดับหนึ่ง  ปฏิกิริยาซับซ้อนปฏิกิริยาลูกโซ่  การประยุกต์ใช้จลนพลศาสตร์เคมี
ทางอุตสาหกรรม 
 Generalities about the rates of chemical reactions; irreversible first-order reactions; 
the temperature dependence of the rate constant; reversible first-order reactions; complex 
reaction; chain reactions; applications of chemical kinetics in industry 
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324-422 เคมีเชิงคํานวณ                2(2-0-4) 
 Computational Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-322  
 Prerequisite : 324-322 
 เคมีเชิงคํานวณด้วยระเบียบวิธีทางกลศาสตร์ควอนตัม การจําลองพลวัตเชิงโมเลกุล หัวข้อเรื่อง
ทันสมัยท่ีน่าสนใจทางควอนตัมเคมี 
 Computational chemistry using quantum mechanics methods; molecular dynamics 
simulations; topics of recent interest in quantum chemistry 

324-423 เคมีนิวเคลียร์และรังสีเคมี                                2(2-0-4) 
 Nuclear and Radiochemistry 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 324-321 
 Prerequisite : 324-321 
 นิวเคลียสและกัมมันตรังสี  โครงสร้างนิวเคลียส  การเปล่งรังสีและอนุภาคจากนิวเคลียส  อันตร
กิริยาของกัมมันตรังสีกับสาร หลักการและอุปกรณ์ในการตรวจวัดรังสี  การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ตรวจวิเคราะห์
ทางเคมี นิวตรอนแอ็คติเวชัน  เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ การใช้รังสีในการศึกษาทางเคมี 
 Nuclei and radioactivity; nuclear structure; radiation and particles emitted by 
nucleus; interaction of radiation with matters; principles and equipment for radiation detection; 
nuclear radiation detectors and analysis; neutron activation; x-ray fluorescence; nuclear 
techniques in chemical studies 

324-424 ผลิกศาสตร์เคมี                2(2-0-4) 
 Chemical Crystallography 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
 สมบัติของรังสีเอกซ์ ผลึกและส่วนประกอบ การจัดตัวของผลึก แลตทิซแบบบราเวส์ สมมาตรทาง
ผลิกศาสตร์ กลุ่มปริภูมิ แลตทิซแบบส่วนกลับ กฎของแบรกก์ ดรรชนีมิลเลอร์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ การ
รวบรวมข้อมูล การลดทอนข้อมูล การหาโครงสร้าง การขัดเกลาโครงสร้าง การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
 X-rays and properties; crystals and composition; crystal systems; Bravais lattices; 
crystal symmetry; space groups; reciprocal lattices; Bragg’s law; Miller indices; x-ray diffraction, 
data collection, data reduction, structure determination, structure refinement, the use of 
softwares in structure analysis 

324-425 คอลลอยด์และเคมีพ้ืนผิว                 2(2-0-4) 
 Colloid and Surface Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน :324-321 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-321 or Consent of the program 
 ระบบคอลลอยด์  การกระจายตัวของคอลลอยด์ในรูปแบบต่างๆ  โครงสร้างของคอลลอยด์ใน
สารละลายของสารลดแรงตึงผิว  สมบัติท่ีสําคัญของคอลลอยด์  เสถียรภาพของคอลลอยด์  ปรากฏการณ์ระหว่าง
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ผิว  ผิวสัมผัสท่ีมีประจุ  อันตรกิริยาระหว่างสองชั้น  การประยุกต์ใช้คอลลอยด์และเคมีพ้ืนผิวในงานวิจัยและ
ทางด้านอุตสาหกรรม 
 Colloidal system; colloidal dispersions; colloidal structures in surfactant solutions; 
important properties of colloids; colloidal stability; interfacial phenomena; charged interfaces; 
double-layer interactions; applications of colloid and surface chemistry in research and industry 

324-426     คอมพิวเตอร์ทางเคมี               2(2-0-4) 
 Computer in Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-321 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-321 or Consent of the program 
 คําสั่งระบบปฏิบัติการยูนิคซ์เบื้องต้นและการเขียนเชลล์สคริปต์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการ
ประยุกต์ใช้เชิงเคมี การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวนทางเคมี การออกแบบการทดลอง เคโมเมทริกซ์
เบื้องต้น การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางเคโมเมทริกซ์ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์
จําแนกกลุ่มด้วยการถดถอยกําลังสองน้อยท่ีสุด 
 Basic unix commands and shell scripting; basic programming and its applications in 
chemistry; computer applications for calculation in chemistry; experimental design; introduction 
of chemometrics; software usage in chemometrics: principal component analysis and partial 
least square discrimination analysis 

324-428 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส ์1                2(2-0-4) 
 Special Topics in Physical Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-321 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-321 or Consent of the program 
 หัวข้อเรื่องทันสมัยท่ีน่าสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 Topics of recent interest in physical chemistry 

324-429 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส ์2                2(2-0-4) 
 Special Topics in Physical Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-321 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-321 or Consent of the program 
 หัวข้อเรื่องทันสมัยท่ีน่าสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 Topics of recent interest in physical chemistry 

324-432 เคมีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ                2(2-0-4) 
 Natural Product Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-232 or Consent of the program 
 โครงสร้างและชีวสังเคราะห์ของเมแทบอไลต์ ได้แก่ ลิพิด สารประกอบฟีนอลิก คาร์โบไฮเดรต 
กรดอะมิโนและแอลคาลอยด ์
 Structures and biosynthesis of metabolites: lipids, phenolic compounds, 
carbohydrates, amino acids and alkaloids 
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324-433 เคมีอินทรียสังเคราะห์                3(3-0-6) 
 Organic Synthesis 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-331 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-331 or Consent of the program 
 ปฏิกิริยาพ้ืนฐานสําหรับการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างพันธะ
คาร์บอน-คาร์บอนด้วยอีโนเลตและอีนามีน การปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน หมู่ป้องกัน ซินทอน การควบคุมสเตอริโอ
เคมี การวางแผนและกลยุทธ์ในการสังเคราะห์ การสังเคราะห์หลายข้ันตอน การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติบางชนิด 
 Basic reactions for organic synthesis, reactions involving formation of C–C bondsby 
enolates and enamines, functional group interconversion; protecting groups; synthons; 
stereocontrol; planning and strategies in synthesis; multistep synthesis; synthesis of some 
natural products 

324-434 เคมีเฮเทอโรไซคลิกเบ้ืองต้น                2(2-0-4) 
 Introduction to Heterocyclic Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-232 or Consent of the program 
 โครงสร้างและสมบัติท่ัวไป การจําแนกประเภท การเรียกชื่อ ปฏิกิริยาและการเตรียมสารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิกท่ีประกอบด้วย ไนโตรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร์ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกในธรรมชาติท่ี
น่าสนใจ 
 Structures and general properties, classification, nomenclature, reactions and 
preparation of heterocyclic compounds containing N, O, S and interesting natural heterocyclic 
compounds 

324-435 สเตอริโอเคมี                        2(2-0-4) 
 Stereochemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-232 or Consent of the program 
 ไฮบริไดเซชัน คอนฟอร์เมชัน โมเลกุลไครัล อิแนนทิโอเมอร์และไดแอสเตอริโอเมอร์ ซิส-ทรานส์ 
และ Z-E ไอโซเมอร์แกนสมมาตร แรซิไมเซชันและเรโซลูชัน สเตอริโอเคมีของปฏิกิริยาท่ีสําคัญ การสังเคราะห์
แบบอสมมาตร 
 Hybridization, conformation; chiral molecules, enantiomers and diastereomers, cis-
trans and Z-E isomers, axis of symmetry; racemization and resolution; stereochemistry of 
important reactions, asymmetric synthesis 

324-436 วัสดุนาโนอินทรีย์                2(2-0-4) 
 Organic Nanomaterials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 โมโนเลเยอร์ท่ีจัดเรียงตัวเอง พอลิเมอร์และเด็นดริเมอร์  เคมีระดับซุปราโมเลกุล  อนุภาคนาโนก่ึง
ตัวนํา (ควอนตัมดอท)  วัสดุนาโนอินทรีย์ก่ึงตัวนําและการประยุกต์ใช ้



 

 

 

45

 Self-assembled monolayers, polymers and dendrimers; supramolecular chemistry; 
semiconductor nanoparticles (quantum dots); semiconducting organic nanomaterials and 
applications 

324-438 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1                2(2-0-4) 
 Special Topics in Organic Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-232 or Consent of the program 
 หัวข้อเรื่องทันสมัยท่ีน่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 
 Topics of recent interest in organic chemistry 

324-439 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2                                        2(2-0-4) 
 Special Topics in Organic Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-232 or Consent of the program 
 แนวทางเดียวกับรายวิชา 324-438 แต่เนื้อหาไม่ซ้ําซ้อน 
 Topics of recent interest in organic chemistry 

324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 2                3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-341 
 Prerequisite : 324-341 
 ทฤษฎี หลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือและการประยุกต์ วิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยสเปกโทรเม-
ตรีแบบดูดกลืนและแบบเปล่ง  สเปกโทรเมตรีการเรืองแสงจากอะตอมและโมเลกุล  ไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรด  
โวลแทมเมตร ีแก๊สโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง ลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง และอุณหวิเคราะห ์
 Instrumentation theories, principles, descriptions and applications; analytical 
methods based on absorption and emission spectrometry, atomic and molecular 
photoluminescence spectrometry, ion-selective electrode, voltammetry, high resolution gas-
chromatography, high-performance liquid chromatography and thermal analysis 

324-442 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือข้ันสูง                3(3-0-6) 
 Advanced Instrumental Analysis    
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-341 
 Prerequisite : 324-341 
 หลักการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีใช้หลักการไหล โวลแทมเมตรีข้ันสูง สเปกโทรเมตรีข้ันสูง และ
โครมาโทกราฟีข้ันสูง กรณีศึกษาท่ีเป็นการประยุกต์เทคนิคเหล่านี ้
 Principles in flow based analytical techniques, advanced voltammetry, advanced 
spectrometry and advanced chromatography; case studies on the applications of these 
techniques 
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324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1              2(2-0-4) 
 Special Topics in Analytical Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-241  
 Prerequisite : 324-241  
 หัวข้อเรื่องทันสมัยท่ีน่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์ 
 Topics of recent interest in analytical chemistry 

324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2                2(2-0-4) 
 Special Topics in Analytical Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-241  
 Prerequisite : 324-241 
 หัวข้อเรื่องทันสมัยท่ีนา่สนใจทางเคมีวิเคราะห์ 
 Topics of recent interest in analytical chemistry 

324-451 ปิโตรเคมี                                  2(2-0-4) 
 Petrochemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-221 และ 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-221 and 324-232 or Consent of the program 
 กําเนิดและการได้มาของปิโตรเลียม  การแยกประเภทและองค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเลียม การ
ทดสอบคุณสมบัต ิ กระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการแยกองค์ประกอบ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม 
 Origin and recovery of petroleum; classification and chemical composition of 
petroleum; property determination; refinery processes; product improvement; products from 
petroleum 

324-452   พลังงานทางเลือกจากชีวมวล               2(2-0-4) 
 Alternative Energy from Biomass 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 พลังงานทางเลือกต่าง ๆ โครงสร้างทางเคมี สมบัติและศักยภาพของชีวมวล กระบวนการแปลง
สภาพชีวมวล เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาทางด้านเชื้อเพลิงชีวมวล  สมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 Overview of alternative energy; chemical structure, properties and potential of 
biomass; conversion processes of biomass; analytical techniques related to biomass energy 
study; properties of bio-fuels 

324-453     กระบวนการทางเคมี               2(2-0-4) 
 Chemical Process 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 กระบวนการทางเคมี กระบวนการทางความร้อน อิเล็กโทรไลซีส การตัดกระบวนการทางกล การ
หล่อ การแยก กระบวนการของไหล กระบวนการถ่ายเทมวลสาร กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
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 Chemical process; heat process; electrolysis; cutting; physicalprocess;moulding; 
separation; fluid flow process; mass transfer process;thermodynamic process 

324-454 หลักการเบ้ืองต้นสําหรับ MATLAB              2(2-0-4) 
 Introduction to MATLAB 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 พ้ืนฐานเบื้องต้นสําหรับ MATLAB  การควบคุมเมทริกซ ์ เมทริกซ์และโอเปอเรเตอร ์ การสร้างกราฟ
อย่างง่าย พ้ืนฐานขององค์ประกอบในโปรแกรม บทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ ของ MATLAB 
 Introduction of MATLAB; matrix manipulation, matrices and operators;creating 
simple graphs; basic programming components; overview of MATLABfunctions 

324-455 หลักการกัดกร่อน                2(2-0-4) 
 Principles of Corrosion  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักการทางเคมี ฟิสิกส์ และโลหะวิทยาต่อกระบวนการกัดกร่อน เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์
ของการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี  การป้องกันการกัดกร่อนและการเลือกใช้วัสดุ  การป้องกันแบบคาโทดิก   พาสส ิ 
เวชนั การยับยั้งการกัดกร่อนและการเคลือบป้องกัน 
 Fundamental chemistry, physics and metallurgy underpinning corrosionprocess; 
thermodynamics and kinetics of electrochemical corrosion;corrosion protection and material 
selection; cathodic protection;passivation; corrosion inhibition and protective coating 

324-456 วัสดุท่ีมีรูพรุน                2(2-0-4) 
 Porous Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101 และ 324-102 หรือ 324-103 หรือ 324-104 หรือเทียบเท่า  
 Prerequisite : 324-101and 324-102 or 324-103 or 324-104 or Equivalent 
 บทนําสู่วัสดุท่ีมีรูพรุน นิยาม การจําแนกชนิด โครงสร้างและเคมีของวัสดุท่ีมีรูพรุน วัสดุท่ีมีรูพรุน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และแบบซ้อนทับ การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้นของวัสดุท่ีมีรู
พรุน สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุท่ีมีรูพรุน นิยามและการจําแนกชนิดของซีโอไลต ์ ซีโอไลต์กับการเป็นตัว
ดูดซับ ซีโอไลต์กับตัวแลกเปลี่ยนไอออน ซีโอไลต์กับการเป็นตัวเร่ง 
 Introduction to porous materials; definitions, classification, structure and chemistry 
of porous materials; microporous, mesoporous, macroporous and hierarchically porous 
materials; basic synthesis and characterization of porous materials; chemical and physical 
properties of porous materials; definition and classification of zeolites; zeolites as adsorbents; 
zeolites as ion-exchangers; zeolites as catalysts 
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324-471 เคมีอุตสาหกรรม                2(2-0-4) 
 Industrial Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-221 และ 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-221 and 324-232 or Consent of the program 
 กระบวนการท่ีสําคัญทางเคมีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนฐานทางเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้
อุตสาหกรรมทางเคมีบางประเภทในประเทศไทย การดําเนินการบริหารจัดการ 
 Important industrial processes in terms of corresponding basic chemistry and 
chemical equipment; some chemicals industries in Thailand; operation management 

324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6) 
 Environmental Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102  
 Prerequisite : 324-102  
 การประยุกต์ความรู้ทางเคมีกับปัญหาสภาวะแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น้ํา ดิน  พิษวิทยาทาง
สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน  การควบคุมและป้องกัน 
 Applications of knowledge in chemistry to environmental problems; air, water and 
soil pollution; basic environmental toxicology; control and prevention 

324-473 มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ                2(2-0-4) 
 Metrology and Laboratory Quality Assurance 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-203, 324-341 และ 325-341 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 322-203, 324-341 and 325-341 or Concurrent 
 ระบบคุณภาพสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ การประกันคุณภาพสําหรับการวิเคราะห์ทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการเคมี ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น หลักการเบื้องต้นสําหรับการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี หลักการ
เบื้องต้นสําหรับการประเมินความไม่แน่นอนสําหรับการวิเคราะห์ทางเคมี  ปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาเคมี 
 Quality system in testing laboratory, quality assurance in chemical and testing 
laboratory; introduction to basic metrology; introduction to method validation; basic principle 
for estimation of measurement uncertainty in chemical analysis; chemical metrology laboratory 
practice 

324-479 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์                2(2-0-4) 
 Special Topics in Applied Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-102 or Consent of the program 
 หัวข้อเรื่องทันสมัยท่ีน่าสนใจทางเคมีประยุกต์ 
 Topics of recent interest in applied chemistry 
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324-481 สัมมนาทางเคมี                1(0-2-1) 
 Seminar in Chemistry  
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters or 105 credits 
 นักศึกษาให้สัมมนาวิชาการทางเคมีในหัวข้อซึ่งเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน หรือการค้นพบใหม่ ๆ โดย
ค้นคว้าจากวารสารเคมีหรือบทความวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องและนํามาอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะจาก
อาจารย ์
 Seminars given by students on chemistry topics of current interest or new findings 
from chemistry or scientific journals followed by further discussions in classroomunder guidance 
from staff 

325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
                รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 324-101 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-101 or Concurrent 
 เลขนัยสําคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การ
วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพก่ึงจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลง
ของจุดเยือกแข็ง เทอร์โมเคมี 
 Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of 
metals and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 

325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2                1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-102 or Concurrent 
 การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การหาปริมาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์เคมี
สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายท่ีได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การ
สังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย ์
 Volumetric analysis; redox titration; determination of ascorbic acid; chemical 
kinetics; chemical equilibrium; pH measurement of acid-base solution, buffers and solutions 
from hydrolysis reactions; synthesis and analysis of coordination compounds; electrochemistry; 
test of the functional groups of organic compounds 

325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1                1(0-3-0) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-221 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-221 or Concurrent 
 การหาสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ได้แก่ ปริมาณพาเชียลโมลาร์และเอนทัลปีของการระเหยของ
ของเหลว การวัดความหนืดของของเหลว แผนภาพเฟสของระบบท่ีมี 3 องค์ประกอบ การใช้คอนดักโทเมตรีเพ่ือ
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หาค่าคงท่ีของการแตกตัวของกรดอ่อน การหาค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์เคมี เช่น การหาอันดับ
และพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา 
 Determination of thermodynamic properties: partial molar quantity and enthalpy of 
liquid evaporation; determination of liquid viscosity; phase diagram of three components 
system; determination of dissociation constant of week acid by conductance measurement; 
determination of equilibrium constant of reaction; chemical kinetics: determination of order 
and activation energy of reaction 

325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 เทคนิคปฏิบัติการท่ัวไป: การตกผลึก การกลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลาย
และหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ เคมีของคาร์โบไฮเดรต การสังเคราะห์สารอินทรีย ์
 General laboratory techniques: crystallization, distillation, extraction and 
chromatography; solubility and functional group tests of organic compounds; chemistry of 
carbohydrates; synthesis of organic compounds 

325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2                1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 325-231   
 Prerequisite : 324-231  
 ปฏิบัติการการสังเคราะห์สารอินทรีย์  การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
 Laboratories in organic synthesis; isolation of natural products 

325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                1(0-3-0) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-241 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-241 or Concurrent 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรและชั่งน้ําหนัก การไทเทรต เทคนิคการ
แยกสารด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 A laboratory course dealing with analytical techniques of volume and weight 
measurements; titrations; separation techniques 

325-301 เทคนิคการเป่าแก้วเบ้ืองต้น                       1(0-3-0) 
 Basic Glass Blowing Technique 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 องค์ประกอบทางเคมีของแก้ว สมบัติทางกายภาพบางประการของแก้ว ชนิดของแก้ว หลอดแก้ว  
อุปกรณ์ในการเป่าแก้ว เทคนิคเบื้องต้นในการเป่าแก้วสําหรับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตัดและเชื่อมต่อ
หลอดแก้ว การทําหลอดทดลองและขวดก้นกลมขนาดเล็ก การทําข้อต่อสามทางรูปตัวทีและวาย 
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 Chemical composition of glasses, some physical properties of glasses, types of 
glasses, glass tubing, glass blowing apparatus, basic glass blowing techniques for scientific 
apparatus: cutting and joining glasses, test tubes and small round bottom flask, T- and Y-
shaped three-way joints 

325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์                1(0-3-0) 
 Inorganic Chemistry Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-312 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-312 or Concurrent 
 การสังเคราะห์และศึกษาสารอนินทรีย์โดยการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น อินฟราเรดสเปก
โทรโฟโตมิเตอร์ อัลตราไวโอเลตวิสเิบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร ์โพลาริมิเตอร์และการวัดค่าแม่เหล็ก 
  Synthesis and studies of inorganic compounds by basic instruments e.g. infrared 
spectrophotometer, ultraviolet-visible spectrophotometer, polarimeter and magnetic 
measurement 

325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2             1(0-3-0)
           Physical Chemistry Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-321 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-321 or Concurrent 
 การหาค่าทรานสเฟอเรนซ์นัมเบอร์ การหาค่าการหมุนจําเพาะโดยใช้โพลาริมิเตอร์ การหาค่าคงท่ี
การละลายจากการวัดค่าการนําไฟฟ้า การหาความเข้มข้นวิกฤตของไมเซลล์ การประยุกต์ทางสเปกโทรสโกปี
จลนพลศาสตร์เคมี ได้แก่ การหาค่าคงท่ีของอัตรา อันดับปฏิกิริยา อิทธิพลของอุณหภูมิต่อค่าคงท่ีอัตรา 
 Determination of transference number; determination of specific rotation by using 
polarimeter; determination of solubility from conductometric measurement; determination of 
critical micelle concentration; application of spectroscopy; chemical kinetics: determination of 
rate constant, order of reaction, dependence of rate constant on temperature 

325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1                    1(0-3-0) 
 Instrumental Analysis Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 325-241 และ 324-341 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 325-241 and 324-341 or Concurrent 
 ปฏิบัติการทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสเปกโทรโฟโตเมตรี เคมีไฟฟ้า แก๊สโคร-
มาโทกราฟีและลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง 
 A laboratory course dealing with instrumental methods based on 
spectrophotometry, electrochemistry, gas-chromatography and high-performance liquid 
chromatography  
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325-441 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ2                    1(0-3-0) 
 Instrumental Analysis Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 325-441 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-441 or Concurrent 
 ปฏิบัติการทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสเปกโทรเมตรีแบบเปล่ง ไอออนซีเล็กทีฟ
อิเล็กโทรด โวลแทมเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง ลิควดิโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงและอุณหวิเคราะห ์
 A laboratory course dealing with instrumental methods based on emission 
spectrometry, ion-selective electrode, voltammetry, high resolution gas-chromatography, high-
performance liquid chromatography and thermal analysis 

325-491 โครงงานทางเคมี 1                3(0-9-0) 
 Project in Chemistry I 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters or 105 credits 
 ฝึกทําวิจัยในสาขาเคมี 
 Practice in chemistry research 

325-492 โครงงานทางเคมี 2              3(0-9-0) 
 Project in Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 325-491 หรือ 325-493 
 Prerequisite : 325-491 or 325-493 
 ฝึกทําวิจัยในสาขาเคมี 
 Practice in chemistry research 

325-493 สหกิจศึกษา                                6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิตและเตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจ

ศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
Condition : Enrollment at least 105 credits and preparation course for cooperative 
educationat least 30 hours 

 ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ  ศึกษาระบบการทํางานจริงท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาเคมี  พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การทํางาน อาจารย์
ท่ีปรึกษาและสถานประกอบการประเมินการทํางาน  นําเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real 
working system relative to chemistry; developing occupational skills by integrating classroom 
knowledge with working experience; work evaluation by academic advisor and officer of the 
organization; presentationof work and complete report 
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325-499 การฝึกงานทางเคมี                1(0-6-0) 
 Chemistry Job Training 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 Condition : Must enroll at least 90 credits 
 ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับเคมีท่ีภาควิชารับรองเป็นเวลา 3-
4 สัปดาห์และดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรม 
 Three to four weeks training in industry or department approved institution relating 
to chemistry and industry tour 

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                 3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232, 324-233 หรือเทียบเท่า 
 Prerequisite : 324-232, 324-233 or Equivalent 
 โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ ปฏิกิริยาท่ี
เก่ียวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมในสัตว ์พืช และจุลชีพ รวมท้ังการสังเคราะห์แสง ความสําคัญของ
วิตามิน เกลือแร ่และฮอร์โมน 
 Biological structures and functions of molecule; the basic concepts of bioenergetics; 
enzymatic reactions; the metabolic processes in animals, plants and microorganisms including 
photosynthesis; importance of vitamin, mineral and hormones 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                 1(0-3-0) 
 Biochemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 328-302 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 328-302 or Concurrent 
 การแยกและลักษณะของสารประกอบชีวภาพ  การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และการควบคุมการ
สร้างและการทํางานของเอนไซม์ 
 Isolation and characterization of biological compounds; enzymatic catalysis and 
control of the synthesis and action of enzymes 

330-101 หลักชีววิทยา 1                 3(3-0-6) 
 Principles of Biology I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวม องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์และการ
สังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล ์การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว ์
 A study of general concepts of biology, chemical basis of life; cellular respiration 
and photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; pattern of 
inheritance;evolution; ecology; animal behavior 
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330-102 หลักชีววิทยา 2                 3(3-0-6) 
 Principles of Biology II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 330-101 or approved by curriculum committee 
 กําเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อ การเจริญของสัตว์ 
โครงสร้างและการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว ์ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแก๊ส ไหลเวียน
โลหิต ภูมิคุ้มกัน ดุลยภาพภายใน การสืบพันธุ์ ฮอร์โมน เคมีโคออร์ดิเนต ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและ
การตอบสนอง 
 Origin and diversity of life; plant forms and functions; animal development; animal 
structures and functions, nutrition, gas exchange, circulation, immune system, controlling of the 
internal environment, reproductive system, hormones, chemical coordination, nervous system, 
sense organs and effectors 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                 1(0-3-0)  
 Principles of Biology Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 330-101 or Concurrent 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับกล้องจุลทรรศน ์พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ ธรรมชาติและ
หน้าท่ีของจีน การแบ่งเซลล ์การถ่ายทอดพันธุกรรม ระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ําจืด พฤติกรรมของสัตว ์
 A practical course on use and maintenance of microscopes; energy and life; 
structures and biological aspect of cells; cell division and genetics; freshwater ecology; animal 
behavior 

331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                 1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-102 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 330-102 or Concurrent 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มอเนอรา โปรติสตา เห็ดราและอาณาจักรพืช
เนื้อเยื่อ  การลําเลียงและฮอร์โมนพืช อาณาจักรสัตว์ การเจริญของสัตว์  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ระบบอวัยวะของร่างกายบางระบบ 
 A practical course comprising biodiversity, monera, Protista, fungi, plant kingdom; 
plant tissues;plant transportation and hormones; animal kingdom; animal development; some 
anatomy and physiology of organ systems in animals 

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบ
อนุภาค การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบมีคาบ การเคลื่อนท่ีแบบต่าง ๆ ของคลื่น อัตรกิริยาโน้ม
ถ่วง กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  
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 Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work, energy and 
momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; 
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics 

332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2                 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและ
อนุภาคมูลฐาน 
 Electrostatics; magnetostatics; time-varying electromagnetic field; electric currents 
and electronics; electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction to quantum 
mechanics; atomic structure; nucleus and elementary particles 

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1              1(0-2-1)
 Fundamental Physics Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-102 
 Concurrent : 332-102  
 เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการเชิงเส้น การ
เคลื่อนท่ีแบบวงกลม การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไทล์ สมดุลแรง การชน สปริงและการสั่น โมเมนต์ความเฉื่อย 
สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง 
 Vernier caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear equation; 
circular motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and oscillation; moment of 
inertia; static equilibrium of rigid bodies 

332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2                       1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-102 
 Concurrent : 332-102 
 อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า  
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ออสซิลโลสโคปวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พฤติกรรมการกําทอนในวงจรอนุกรม RLC 
 Electric devices and multimeter; direct current circuit; electric field; electromagnetic 
induction; capacitor; oscilloscope; alternating current circuit; resonance in RLC circuit 

336-211  เภสัชวิทยาท่ัวไป                2(2-0-4) 
  General Pharmacology 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักการท่ัวไปทางเภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ผลอันไม่พึงประสงค์จากยา ยาท่ีมีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านจุลชีพและปรสิต ยา
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รักษาโรคอ้วน ยาคุมกําเนิด วัคซีน ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา พืชสมุนไพร พิษวิทยา และการจัดการผู้ป่วยท่ีได้รับ
สารพิษ 
  General principles of pharmacology, drug dosage forms, adverse drug reaction of 
drugs affecting central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system, 
endocrine system, antimicrobial and antiparasitic drugs, antiobesity, contraceptives, vaccines; 
drug interactions; medicinal plants; toxicology and management of poisoned patients 

336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน                                                 2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : Consent of the lecturer 
 ความหมายของยา หลักการใช้ยา รูปแบบยาเตรียมวิธีการบริหารยา การออกฤทธิ์ของยา อันตร
กิริยาต่อกันของยา ปัญหาจากการใช้ยา ยาท่ีใช้เม่ือเป็นหวัด ยาต้านจุลชพี ยาต้านการอักเสบ ยาสงบประสาทและ
ยานอนหลับ ยาท่ีใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาท่ีใช้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาคุมกําเนิด ยารักษาโรคอ้วน  
ยาสําหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสําอางและการใช้ยาผิด
แผน 
 The definition of drug, principles of drug therapy, dosage forms, drug 
administrations, drug actions, drug interactions, problems of drug abuse, drugs used in common 
cold, antimicrobials, anti-inflammatory drug, sedative-hypnotics, drugs used in gastrointestinal 
tract, drugs used in sexually transmitted diseases, contraceptives and contraception, antiobesity 
drugs, drugs for skin diseases, Thai medicinal plants, vaccines, vitamins, minerals, food 
supplements, cosmetics and drug abuse 

336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน                                  2(2-0-4) 
 Toxic substances in daily life  
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : Consent of the lecturer 
 หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา ความหมายและการจําแนกกลุ่มของสารพิษ ชนิดของสารพิษท่ีพบ
บ่อยในชีวิตประจําวัน โดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่แหล่งกําเนิด การปนเปื้อนและความเป็นพิษต่อร่างกาย  
การป้องกันและหลักการรักษาเบื้องต้นท้ังในกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง 
 Basic principle of toxicology, definition and classification of toxic substances, 
common toxic substances in daily life, emphazing on sources, contamination and toxicities on 
human body, primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities 

340-102   มนุษย์กับวิทยาศาสตร์               3(3-0-6) 
 Man and Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสสาร  สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจําวัน  ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
ภาวะมลพิษและเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
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 Introduction to matters; organic substances in daily life; petroleum and 
petrochemical; pollutions and nuclear technology 

340-253   วิทยาศาสตร์ประจําวัน               2(2-0-4) 
 Everyday Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ์ยางและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 Introduction to communication and telecommunication; meteorology; rubber and 
rubber products and environmental management 

340-241     การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์              2(2-0-4)  
                Introduction to Crime Detection  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : -  
 พิสูจน์หลักฐานทางอาชญวิทยาโดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ร วบรวมหลักฐานวิเคราะห์ และการ
ตีความทฤษฎีเก่ียวกับอาชญากรรมและพฤติกรรมทางอาญาเบื้องต้น รวมท้ังการศึกษา ณ สถานท่ีท่ีกองพิสูจน์
หลักฐานด้วย 
 Crime detection using scientific techniques; gathering and analyzing evidence; 
interpreting fundamental criminal theories and criminal behavior; a field trip to the Scientific 
Crime Detection Division 

340-381    การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์              2(1-2-3)  
 Preparation for Seminar in Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : -  
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการเลือกหัวข้อสําหรับการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมและค้นคว้า
เอกสารอ้างอิง การอ่านและการวิเคราะห์ประโยค  ไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยในการอ่านบทความวิจัย การเขียน
บทคัดย่อ การเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมและเทคนิคการนําเสนอการสัมมนา 
 General guidance for the topic selection of scientific seminar; preparation and 
reference search; reading and sentence analysis; regular grammas for reading research article; 
abstract writing; selection of appropriate media and presentation technique 

342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน               2(2-0-4) 
  Polymers in daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพอลิเมอร์ ประวัติความเป็นมา การจําแนกประเภท การผลิต ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างตอ่สมบัติ การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน ข้อด ี ข้อเสียและข้อจํากัดของวัสดุพอลิเมอร ์ ปัญหา
ขยะพลาสติก การนําพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และพอลิเมอร์กับความเป็นพิษ 
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  Introduction to polymer; history of polymer; classification; production; structure-
properties relationship; application in daily life; advantageand disadvantage; limitation of 
polymeric material; plastic waste; plastic recycle; polymer and its toxicity 

342-310 พอลิเมอร์และสมบัติพอลิเมอร์พ้ืนฐาน                3(3-0-6) 
 Basic Polymer and Polymer Properties 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 324-101 และ 324-102 หรือ 324-233 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 Prerequisite or Co-requisite : 324-101 and 324-102 or 324-233 or Consent of the 
program 
 ความรู้เบื้องต้นของทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและโคพอลิเมอไรเซชัน 
สภาวะพอลิเมอไรซัน  พอลิเมอร์สภาวะของแข็ง สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์และการทดสอบพ้ืนฐาน 
สารเติมแต่งสําหรับพอลิเมอร์และการแปรรูปเบื้องต้น 
 Introduction to polymer science; polymerization and copolymerization; 
polymerization condition; solid state of polymers; thermal properties and basic testing of 
polymers; additives for polymer and basic polymer processing 

342-322 ยางและเทคโนโลยียาง                 3(3-0-6) 
 Rubber and Rubber Technology 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-211 หรือ 342-301 หรือ 342-310 โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
    Prerequisite : 342-211 or 342-301 or 342-211 or Consent of the program 
    ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โครงสร้างโมเลกุลของยาง วิวัฒนาการของเทคโนโลยียาง

กระบวนการผลิตยางดิบ ประเภทของยางดิบ มาตรฐานของยางดิบ การวัดสมบัติของยางดิบ สารเคมีสําหรับยาง
การวัลคาไนซ์ยาง การออกสูตรยาง กระบวนการแปรรูปยาง การนํายางกลับมาใช้ใหม่ สมบัติและการทดสอบยาง 
 Natural rubber and synthetic rubber; rubber molecular structure; rubber technology 
evolution; raw rubber production;types of raw rubber; standard of raw rubber; raw rubber 
testing; rubber additives; vulcanization; compounding; rubber processing; rubber recycling; 
rubber properties and testing 

342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์               2(2-0-4) 
 Commercial Polymers 

     รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301 หรือ 342-310 หรือ 342-311 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 

       Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-311 or Consent of the program 
   ความต้องการใช้พอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์ ชนิดพอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์ การผลิตเทอร์โมพลาสติก

และเทอร์โมเซตในประเทศไทย เกณฑ์กําหนดคุณสมบัติพอลิเมอร์เพ่ือการใช้งาน 
   Polymers usage in commercial needs; commercial polymers types; thermoplastic 

and thermosetting production in Thailand; polymer property grading for utilization 
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342-334 การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร ์                 2(2-0-4) 
 Polymer Degradation 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301 หรือ 342-310 หรือ 342-311 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 

Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-311 or Consent of the program 
บทนําการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ โครงสร้างและความเสถียรของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพจาก

การออกซิเดชัน การเสื่อมสภาพด้วยความร้อน การเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพทางกลการ
เสื่อมสภาพด้วยแสง พอลิเมอรท่ี์เสื่อมสภาพด้วยแสง การเสื่อมสภาพทางชีวภาพ การเสื่อมสภาพด้วยรังสีพลังงาน
สูง การเสื่อมสภาพทางเคมี เทคนิควิเคราะห์การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร ์

Introduction to polymer degradation; polymer structure and stability of polymers; 
oxidative degradation; thermal degradation; thermal stabilization of polymer; mechanical 
degradation; photodegradation; photodegradable polymer; biodegradation; degradation by high 
energy radiation; chemical degradation; techniques for determination of polymer degradation 

342-436     สีและสารเคลือบผิว                               2(2-0-4) 
 Paint and Coating Materials 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301 หรือ 342-310 หรือ 342-316 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 

Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-316 or Consent of the program 
วัตถุประสงค์การใช้และประโยชน์  องค์ประกอบและการผสมปรุงสีและสารเคลือบผิว  วิธีการใช้

และการทดสอบคุณภาพของสีและสารเคลือบผิว 
 Aim and utilities; paint and coating materials composition; paint and coating 
materials application and quality testing 

342-438 การรีไซเคิลพอลิเมอร ์               2(2-0-4) 
 Polymers Recycling 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301 หรือ 342-310 หรือ 342-311 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 

Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-311 or Consent of the program  
เทคนิคการคัดแยกขยะพอลิเมอร์ การลดขนาดพลาสติก สารปนเปื้อนของขยะพอลิเมอร์ การรี-

ไซเคิลพลาสติกและยาง เทคโนโลยีการรีไซเคิลพอลิเมอร ์
Sorting and separation techniques of polymer wastes; size reduction of recycle 

plastics; contamination in polymer wastes; recycling of plastics and rubbers; technology of 
polymers recycling 

345-101   คอมพิวเตอร์และการประยุกต ์              3(2-2-5) 
 Computer and Applications 
 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์และหลักการทํางานท่ัวไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การ
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ติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับ
การใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกต์ใช้งานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา     
 Historical development of computer technology; computer system types; computer 
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation; 
information systems; communications and networks; computer security and ethics; current 
microcomputer usages; studies of application development programs that are relevant to 
students major 

345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                                                                  3(2-2-5)
 Computer and  Programming 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
   ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการกําหนดค่าตัว
แปร นิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเลือกใช ้
    Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating 
system; internet; structure and features of programming language; declarations and assignments 
expressions; control structure; examples of application software with selected computer 
language 

347-100 สถิติในชีวิตประจําวัน                                                                     3(2-2-5) 
 Statistics in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 เปิดโลกสถิติ  การทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การพินิจข้อมูล ความน่าจะเป็นพ้ืนฐาน โลกของการ
แจกแจงปรกต ิ ช่วงความเชื่อม่ันและการทดสอบ  ความมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ย ช่วงความเชื่อม่ันและการ
ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าสัดส่วน  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวกรณีศึกษา  
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
 Speaking of statistics;turning data into information;exploratory data analysis;basic 
concepts of probability; Normal distribution world;confidence interval and significance test of 
the population mean(s); confidence interval and significance test of the population 
proportion(s); correlation analysis;case studies; the use of statistical package 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน                                                                               3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ขอบข่ายของสถิติ การจําแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความ
น่าจะเปน็ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงปรกติ  การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง  การ
ประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  การประมาณค่าและ
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ทดสอบสมมติฐานสําหรับข้อมูลจําแนกประเภท  การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจําแนกประเภท 2 ตัว  
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
 Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and 
graphs; probability; random variable and probability distributions; normal distribution; 
distribution of sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of 
variance; estimation and hypothesis testing for categorial; chi-square test for independent; 
simple linear regression and correlation analysis; the use of statistical software 

348-463 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น                                                                            2(2-0-4) 
 Introduction to Bioinformatics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 348-361 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : 348-361 or Consent of the instructor 
 ข้อมูลทางชีวภาพแบบต่าง ๆ ของข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลทางชีวภาพ การเปรียบเทียบข้อมูลทาง
สารสนเทศของสารพันธุกรรม และโปรตีน และความก้าวหน้าทางชีวภาพสารสนเทศ 
 Different types of biological data, searching of biological data resources, comparison 
of DNA and protein sequences and advance in bioinformatics 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน           3(3-0-6) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite: - 
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใชก้ฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต 
กฎหมายท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร  
กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 
 General Principles of law; legal enforcement; Laws relating to daily life; Laws 
relating to occupations and business such as labourlaw, business law, taxation law, law on 
public health and medical liability,information and technology law,intellectual property law, 
environmental law, laws relating to ASEAN 

890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม              3(1-4-4) 
 Preparatory Foundation English 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง อ่านและเขียน
ระดับพ้ืนฐานท่ีพอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 Basic English grammatical structures and vocabulary; basic listening, reading and 
writing skills for learning compulsory Englsih courses 
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890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                            3(2-2-5)
 Fundamental English Listening and Speaking   
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ทักษะการฟังและพูดในหัวข้อท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียด
ไวยากรณ์และสํานวนภาษาท่ีจําเป็นสําหรับการสื่อสาร 
 Skill in listening and speaking on  everyday life topics; listening for gist and details; 
grammar and language functions necessary for communicative purposes 

890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                        3(3-0-6) 
 Fundamental English Reading and Writing   
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ทักษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนวงศัพท์  ภาษาและวัฒนธรรมจากบทอ่านท่ีมีหัวข้อหลากหลาย การเขียน
ข้อความสั้น ๆ 
 Reading skills to build vocabulary; language and culture from reading texts on 
various topics; writing short messages 

890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ                                                                 3(3-0-6) 
 Improving Listening Skill in English  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 ทักษะการฟังเพ่ือแยกแยะเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ วิธีการเน้นเสียงและน้ําเสียงของผู้พูด การฟัง
สิ่งต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการเรยีน เช่น การฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ การฟังสิ่งท่ีจําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น บทสนทนา ข่าว รายการวิทย ุ
 Listening skills to distinguish English sounds; stressing and intonation; listening to 
academic English such as lectures and discussions; listening to everydaylife English such as 
conversations, news and radio programs 

890-212      การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                                                                     3(3-0-6) 
 English Conversation I  

      รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
      เงื่อนไข : ให้สิทธิ์นักศึกษาปีสุดท้ายก่อน 
      Prerequisite : 890-101, 890-102or those who have been exempted 

      Condition : First priority given to seniors 
      ลักษณะและหน้าท่ีของภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนา
ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
      Features and functions of conversational English in various situations; 
conversational English in different contexts; essential English conversation skills for social 
interation 
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890-213    การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                                                                      3(3-0-6) 
    English ConversationII 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
      Prerequisite : 890-101, 890-102or those who have been exempted 

    ลักษณะสําคัญของการสนทนาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  การถอดเทปบทสนทนาและลักษณะภาษาใน
การสนทนา  วิธีปฏิบัติพ้ืนฐานในการเปลี่ยนผลัดการสนทนา  การร้อยเรียงบทสนทนาและการซ่อมสร้างในการ
สนทนา  การวิเคราะห์การสนทนาทางโทรศัพท์และแบบเผชิญหน้าในหลากหลายสถานการณ์  บรรทัดฐานการ
สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ  

     Features of naturally-occurring conversations; transcribing conversations and 
features of language in conversations; basic turn-taking, sequencing, and repair; analysis of face-
to-face and telephone conversations in various situations; norms of English conversations in 
different contexts 

890-214    เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ                                                   3(2-2-5)
  Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
  Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะการฟังและการพูดเน้นสํานวนท่ีใช้ในการสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟังโฆษณาทางโทรทัศน์
ภาพยนตร ์รายงานข่าว รวมท้ังการแสดงความคิดเห็น 
  Listening and speaking skills with emphasis on expressions used in daily life 
conversations; listening to TV commercials, movie soundtracks and news reports, as well as 
expressing opinions 

890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 
 Improving Reading in English 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
  Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 เทคนิคการอ่านการอ่านตั้งแต่ระดับคํา วลี ประโยคย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ  การหา
ใจความสําคัญและใจความท่ีซ่อนอยู่ในข้อความการปรับอัตราความเร็วการอ่าน การอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase, sentence and paragraph level 
to reading different types to texts; reading for the main idea and finding the hidden main idea; 
adapting the reading speed; reading different types of materials 

890-222  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                                        3(3-0-6) 
   Functional Reading  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
  Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  การอ่านเพ่ือเก็บข้อมูลจากวัสดุการอ่านท่ีเป็นของจริง การอ่านประโยคท่ียาวและซับซ้อนในระดับ
ปริเฉทรูปแบบต่าง ๆ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจดบันทึกและการสรุปความ 
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   Reading authentic materials for information; reading comprehension of long and 
complex sentences in different types of paragraphs; critical reading; note taking and 
summarizing 

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 เทคนิคการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ใน
การอ่านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน 
 Techniques of reading daily English newspapers; reading skill; the use of linguistic 
aspects for reading and translating English in newspapers; analysis of parts of the newspaper  

890-224 การแปลเบ้ืองต้น                 3(3-0-6) 
    Introduction to Translation 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102  หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ความหมายของการแปล ความสําคัญและการพัฒนาการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล 
ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล หน้าท่ีของภาษา การแปลเชิงเทคนิค การแปลกับวัฒนธรรม การ
วิจารณ์งานแปล 
  Definitionoftranslation;significanceandhistoryoftranslations; translators’ qualities; 
translation theories; types of translation; process of translation; language functions; technical 
translation; translation criticism 

890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง                 3(3-0-6) 
    English Grammar for Real Life Communication  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและหน้าท่ีทาง
ภาษา รวมท้ังความหมาย การนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
  Analysis of English grammatical structures in context; relationship between forms 
and functions including their meanings; application of what has been learned to communicate; 
emphasis on reading and writing skills 

890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น                                                                 3(3-0-6) 
  Introduction to English Writing  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
                 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  การเขียนโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานแบบต่าง ๆ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ เชิงเล่าเรื่อง บรรยายและ
อธิบายโดยใช้หลักไวยากรณ์ คําเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง เน้นการเรียบเรียงความคิดและ
กระบวนการเขียน 
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  Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive, 
expository paragraphs with the correct grammar usage, sentence connectors and punctuations; 
emphasison coherence and the writing process 

890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            3(3-0-6) 
 Communication in English in Science and Technology   
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทักษะ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การฟังบทความทางวิชาการและจดบันทึกย่อ  การเขียนโครงร่าง การอ่านแผนภูมิและ
กราฟ  การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล  ทักษะการเขียนย่อหน้า 
 English communicationskills emphasizing scientific and technical texts; reading 
comprehension techniques; listening and note-taking; outlining; reading non-linear texts; giving 
opinions and reasons; writing short paragraphs 

890-241     การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองต้น                    3(3-0-6) 
                Basic Listening and Speaking for Business 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น  การติดต่อนัดหมาย  การเข้าสังคม  การเจรจาต่อรอง การประชุม
และอภิปราย  การนําเสนอผลงานและรายงานทางธุรกิจ 

Introduction to business language; making an appointment; socializing; negotiating, 
meetings and discussions; giving presentations and business reports 

890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ                 3(3-0-6) 
  English for Business 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ การให้ข้อมูลเก่ียวกับบริการสินค้าและโครงสร้างของบริษัท ภาษาท่ีใช้
ในการติดต่อและสื่อสารกับบุคคลในวงธุรกิจลูกค้าและเพ่ือนร่วมงาน 
  English for business contexts; giving information about company products, services, 
and structure; language for contact and communication with people in business sectors, clients 
and colleagues 

890-251    การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ                                                               3(3-0-6) 
Reading English in an Academic Context 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
   การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการอ่านท่ีจําเป็น การ
สรุปความ 
   The use of forms and structures of academic texts; essential reading skills; 
summarizing 
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890-252    การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                              3(3-0-6)
    Writing Academic English 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
   ทักษะการเขียนข้ันสูง การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่า
เรื่องราว การเขียนเชิงอภิปรายและการเขียนเชิงชักชวน การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนรายงานบทคัดย่อ
และการเขียนโครงงาน 
   Advanced writing skills; writing essays; methods of paragraph development; 
description, narration, an argument, and a persuasion; punctuations usage; writing reports, 
abstracts and project outlines  

890-261 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                       3(3-0-6) 
 English in the Workplace 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในท่ีทํางาน ภาษาท่ีใช้ในสังคมท่ีจําเป็นในการติดต่องาน เช่น การโทรศัพท์
การนัดหมาย การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก การจดบนัทึกข้อความ 
 Skills for communicating in English in the workplace; social English used in a 
business environment: using the telephone, making an appointments, giving/asking for 
information, receiving visitors, making memos 

890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาต่อ                 3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นในการศึกษาต่อ  การสรุปบันทึกย่อข้อความจาก
การฟังบรรยายและการอ่านตํารา กลวิธีการอ่านรูปแบบต่าง ๆ  การสํารวจแหลง่ข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
ประกอบการทํารายงาน  การสรุป เรียบเรียงข้อมูล และเขียนรายงาน  ทักษะการอภิปรายเชิงตั้งประเด็นในการ
อภิปราย การตั้งคําถาม การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็นท่ัว ๆ ไป การวิจารณ์และการนําเสนอผลอภิปราย  
เทคนิคการนําเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน 
 Listening, speaking, reading and writing in English emphasizing study skills needed 
for higher studies; taking notes from lectures and reading material; reading strategies; exploring 
information resources and collecting relevant information; summarizing, paraphrasing and 
writing a report; discussion skills including proposing issues, questioning, answering, expressing 
opinions/giving comments, and reporting the results of the discussion; presentation and/or 
demonstration techniques 
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890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                                              3(3-0-6) 
                English for Job Application  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 ทักษะและภาษาท่ีต้องใช้ในการหางาน  การสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์  การเขียนและพูดใน
ปริบทของการหาและสมัครงาน 
 Skills and language for job seeking; applying for jobs and attending interviews; 
writing and speaking in the job-seeking context 

895-101 พฤติกรรมศาสตร์                      3(3-0-6) 
 Behavioral Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 แนวคิดและหลักการ  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรมทาง
สังคม การรับรู้ทางสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม  การพัฒนาพฤติกรรม 
 Concepts and principles; basic factors of human behavior; behavior motivation; 
social behavior; social perception; group and group process; behavior development 

895-125 การใช้ภาษาไทย                   3(3-0-6) 
 Thai Usage 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน  
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing 

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต                                3(2-2-5) 
 Life Aesthetics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สุนทรียศาสตร์ของการดํารงชีวิตความสุข  การจัดการความเครียด  การสร้างกําลังใจ  การ
เสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  สุนทรียศาสตร์ทางภาษา  การพัฒนาบุคลิกภาพการแสดงออก  การดูแลสุขภาพ
กายและจิต  คุณค่าทัศนศิลป์  ความซาบซึ้งในดนตรแีละนาฏศิลป์  ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี และมารยาท
ของสังคมไทยและสากล 
 Aesthetics of living; happiness; stress management; creation of willpower; 
promotion of emotional maturity; aesthetics of language; personality development; self 
expression; nurturing physical and mental health; value of visual arts; appreciation of music and 
performing arts; understanding Thai and international cultures, traditions, and social etiquettes 
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895-171   ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต                                                                     3(2-2-5) 
 Wisdom of Living 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแส
สังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 Thinking, life administration and management in accordance with changes in Thai 
and global society, blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind and 
environmental conservation; living in the society happily based on morality, ethics and 
sufficiency economy   

895-203 จิตวิทยาท่ัวไป                3(3-0-6) 
 General Psychology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้  บุคลิกภาพ  สุขภาพจิตและ
การปรับตัว  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
 Definitions psychological methods; influential factors on human behavior; biological 
and environmental factors.; human development, motivation, emotion, perception, 
intelligence, learning; personality; mental health and adjustment; application of psychology in 
daily life 

895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง                     2(2-0-4) 
 Economics and Government 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจสภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่าง ๆ รวมถึง
รายได้ประชาชาติ การภาษี การเงินการคลัง ปัญหาการคลังของประเทศและการเปรียบเทียบเศรษฐกิจ 
 การปกครอง ความหมายของการปกครอง การเมืองและรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง 
ระบบการปกครองสังคมท่ัวไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ โดยเน้นหนักในหลักการและขบวนการ
ของการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง เป็นต้น 
รวมท้ังรูปแบบการปกครองไทย อันได้แก่ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
 Economics: Basic economic systems; economic conditions and problems, GNP, 
taxation, budget, finance, financial problems of the country, and comparative economics 
 Government: Definitions of government, politics and political sciences;political 
organizations and politicaladministration system and the principles and philosophy of each 
system; emphasis on the democratic system of Thailand: constitution, political parties and 
forms of government i.e. central, provincial and local governments  
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895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต              3(3-0-6)
 Economics for Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักท่ัวไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการผลิต การบริโภคการลงทุน แหล่งเงินทุนและ
ประเภทของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจส่งผลต่อการลงทุน การค้า 
และการครองชีพ เช่น เงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัด และดุลการชําระเงิน เป็นต้น  
 Principles of economics in production, consumption, investment, sources of fund 
and market structures; economic changes in domestic and other countries which may affect 
investment, trade, and cost of living, such as inflation, unemployment, current account and 
balance of payments deficit etc  
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชนตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 

1 3-4099-00656-48-3 รองศาสตราจารย ์ นางสุชาดา จันทร์พรหมมา 
Ph.D. Chemistry U. Sains Malaysia, Malaysia 2547 

300 300 300 300 วท.ม. เคมีอนินทรีย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2527 

2 3-9098-00812-41-1 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางยุพา วัฒนกาญจนา 

วท.ม. เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2533 
490 490 490 490 วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2531 

3 3-9305-00198-37-0 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายอาภรณ์ นุ่มน่วม 

ปร.ด. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2551 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2545 373 373 373 373 

4 3-9098-00018-70-7 อาจารย ์ นางสาวฐิติมา รจุิราลัย 
Ph.D. Chemistry U. of Bristol, U.K. 2550 

569 569 569 569 วท.ม. เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2544 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2540 

5 3-8498-00005-58-4 อาจารย ์ นางสาวมรกต แก้วเพชร 

D.Phil. Organic Chemistry U. of Oxford, U.K. 2553 

522 522 522 522 
วท.ม. เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 
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3.2.2 อาจารย์ประจํา 
 

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 

1 3-1012-02318-75-8 ศาสตราจารย ์ นางสาววัชรินทร์ รุกขไชยศริิกุล 

Ph.D. Organic Chemistry 
AustralianNational U., 

Australia 
2530 

306 306 306 306 วท.ม. เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2524 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2522 

2 3-9001-00432-84-7 รองศาสตราจารย ์ นางสาวกานดา  ปานทอง 
ปร.ด. เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2542 

314 314 314 314 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2530 

3 3-8499-00223-83-4 รองศาสตราจารย ์ นายพงศธร  อมรพิทักษ์สุข 

Dr. de troisieme 
cycle 

Chemie desmateriaux U. Montpellier, France 2550 

300 300 300 300 วท.ม. 
เคมีวิเคราะห์และ 

เคมีอนินทรีย์ประยุกต ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 2545 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2541 

4 3-1002-00250-37-3 รองศาสตราจารย ์ นางสาวเพริศพิชญ์  คณาธารณา 

Ph.D. Analytical Chemistry Villanova U., U.S.A. 2525 

273 273 - - M.S. Analytical Chemistry 
St.Joseph’sCollege, 

U.S.A. 
2516 

วท.บ. เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514 

5 3-8099-00493-57-2 รองศาสตราจารย ์ นางสาววิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 
Ph.D. Organic Chemistry U. of Sydney, Australia 2536 

313 313 313 313 วท.ม. เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2528 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2526 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน 
ปี 
พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 

6 5-1006-00046-09-5 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวขนิษฐา หาญสูงเนิน 

Ph.D. Inorganic Chemistry 
U. of Connecticut, 

U.S.A. 
2533 

300 300 300 300 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2521 

7 3-9599-00366-41-3 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวขวัญฤทัย  ธาตุเพ็ชร 

Ph.D. Chemistry 
U. of California, Irvine, 

U.S.A. 
2553 

348 348 348 348 
วท.บ. 

เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 

8 3-9404-00003-16-0 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางจงดี  บูรณชัย 

ปร.ด. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2550 
578 578 578 578 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 

9 3-9206-00657-94-5 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายจุฑานัฏ แก้วบํารุง 

Ph.D. Organic Chemistry 
U. of Pennsylvania, 

U.S.A. 
2554 

339 339 339 339 
วท.บ. 

เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 

10 3-9501-00629-78-1 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวนรารักษ์  หลีสกุล 

Dr. Techn. 
Physical and 
Theoretical 
Chemistry 

Graz U. of Tech., Austria 2550 
300 300 300 300 

วท.ม. เคมีอนินทรีย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2541 

11 3-8008-00003-08-7 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายพิพัฒน์  ชูโต 

Ph.D. 
AnalyticalChemistr

y 
Texas A & M U., U.S.A. 2532 

674 674 674 674 
วท.บ. 

เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2526 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน 
ปี 
พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 

12 3-7209-00447-92-1 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวเยาวภา  สุขพรมา 

ปร.ด. เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548 

326 326 326 326 
วท.ม. เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2541 

13 3-8303-00195-46-7 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวสุดา  จักรทอง 

ปร.ด. เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 
343 343 343 343 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2541 

14 3-8301-00188-13-1 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสุรจิตร  ทีฆสกุล 

Ph.D. 
Chemical 
Engineering 

U. of Missouri-Columbia, 
U.S.A. 

2540 
424 424 424 424 

วท.ม. ฟิสิคัลเคม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 2529 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 2526 

15 3-8201-00202-60-5 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวเสาวนติ  ทรายทอง 

ปร.ด. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2551 
430 430 430 430 วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2540 

16 3-9098-00280-15-1 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวอรวรรณ  ศิรโิชต ิ

Ph.D. Physical Chemistry Villanova U., U.S.A. 2530 

480 480 - - 
วท.ม. ฟิสิคัลเคม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 2523 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2521 

17 3-8002-00226-12-3 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายโอภาส  บุญเกิด 

ปร.ด. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2554 
600 600 600 600 วท.ม. เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2550 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัทักษิณ 2547 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน 
ปี 
พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 

18 3-1022-00726-345 อาจารย ์ นางสาวเกลด็นที  เวปุลานนท์ 
Ph.D. 

Chemical and 
Biological 
Engineering 

U. of Sheffield, U.K. 2554 
300 300 300 300 

MPhil Engineering Material U. of Sheffield, U.K. 2548 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัพระนครเหนือ 2542 

19 3-8399-00459-39-1 อาจารย ์ นางสาวจิตตรียา  ตันสกุล 

Ph.D. 
Chemistry and 
Biochemistry 

U. of California,  
Santa Cruz, U.S.A. 

2555 

366 366 366 366 M.Sc. 
Nanoscale Science 

andTechnology 
U. of Leeds, U.K. 2549 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548 

20 3-9599-00465-45-4 อาจารย ์ นายเจษฎา  โมกขกุล 
วท.ม. ฟิสิคัลเคม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 2526 

460 460 460 460 
วท.บ. 

เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2524 

21 1-9098-00074-79-1 อาจารย ์ นางสาวทรรศดิาสุขสวัสดิ ์

Ph.D. Chemistry U. of Edinburgh, U.K. 2558 

300 300 300 300 
วท.ม. เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2550 

22 3-9305-00972-64-4 อาจารย ์ นางสาวนีรนุช  ภู่สันต ิ

Ph.D. 
Chemical 

Engineering and 
Applied Chemistry 

Aston U., U.K. 2556 

590 590 590 590 
M.Sc. 

Chemical Process 
Technology 

Aston U., U.K. 2551 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน 
ปี 
พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 

23 1-9299-0010-1-00-6 อาจารย ์ นางสาวพันธุ์วดี  วัฒนสิน 
ปร.ด. เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2559 

380 500 500 500 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2552 

24 3-8097-00131-20-1 อาจารย ์ นายภุชงค์  วรรัตนานรุักษ์ 

Ph.D. 
Analytical 
Chemistry 

U. of Aberdeen, U.K. 2544 

562 562 562 562 วท.ม. เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2537 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2529 

25 3-8607-00078-39-5 อาจารย ์ นางวลัยลักษณ์  พืชน์ไพบูลย ์
Ph.D. Chemistry 

U. of Missouri-Rolla, 
U.S.A. 

2539 
300 300 300 300 

วท.ม. เคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2530 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2526 

26 3-9011-00138-72-9 อาจารย ์ นางวีณา  เอมเอก ทัพไชย 
Ph.D. Inorganic Chemistry U. of Warwick, U.K. 2546 

300 300 300 300 
วท.บ. 

เคม ี
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2537 

27 3-9010-00587-15-7 อาจารย ์ นางสาวสุพรรณี  ดวงทอง 
ปร.ด. เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2547 

579 579 579 579 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2542 

28 4-8205-00003-10-1 อาจารย ์ นายแหลมทอง  ชื่นชม 

Dr. rer. nat. Physical Chemistry 
Justus Liebig University 
of Giessen, Germany 

2556 

550 550 550 550 วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 

วท.บ. 
เคม ี

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 

29 3-9011-02290-94-6 อาจารย ์ นางอุไรวรรณ  ศิรมิหาชัย 
ปร.ด. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 

300 300 300 300 วท.ม. เคมีอนินทรีย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2543 
วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2538 
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3.3.3  อาจารย์พิเศษ 
  อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
 ในหลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน จํานวน 1 หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกเพ่ือให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง และสําหรับแผนสหกิจศึกษากําหนดให้รายวิชาสห-
กิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับโดยต้องผ่านโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30
ชั่วโมงและมีการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมในชั้นปีท่ี 4 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องการฝึกงาน 

1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีระเบียบวินัย 
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
6)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร 
7)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร ์
8) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีจะนําอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ/เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต 
9)  สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 
10) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์
11) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางเคมีเพ่ือแก้ปัญหาทางงานวิจัยหรือสถานการณ์จริงในสถาน

ประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
12) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีด ี
13) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
14) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรท่ีไปปฏิบัติงาน 

 15) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องสหกิจศึกษา 
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีระเบียบวินัย 
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
6)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร 
7)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร ์
8) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีจะนําอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ/เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต 
9) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ

คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
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10) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
11) สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 
12) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์
13) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับ 

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
14) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
15) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางเคมีเพ่ือแก้ปัญหาทางงานวิจัยหรือสถานการณ์จริงในสถาน

ประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
16) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีด ี
17) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
18) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรท่ีไปปฏิบัติงาน 
19) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
20) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ

แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
21) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 
22) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจําเป็น 
23) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

4.2 ช่วงเวลา  
วิชาฝึกงาน : ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม แต่ลงทะเบียนในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษา

ท่ี 1 
วิชาสหกิจศึกษา : ภาคการศึกษาท่ี 1 ของการศึกษาชั้นปท่ีี 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 รายวิชาฝึกงานกําหนดให้นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ และมีการ
จัดทัศนศึกษาเพ่ือดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนรายวิชาสหกิจศึกษากําหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 1 ภาคการศึกษา และมีการเตรียมความพรอ้มนักศึกษาก่อนฝึกสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานทางเคมี  
5.1  คําอธิบายโดยย่อ 

 ฝึกการทําวิจัยในสาขาเคมี  นักศึกษาสามารถเลือกทําโครงงานทางเคมีในสาขาต่าง ๆ ท่ีสนใจ ได้แก่ เคมี
วิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยนักศึกษาแผนการศึกษาปกติทุกคนจะต้องลงทะเบียน
รายวิชา 325-491 โครงงานทางเคมี 1 เป็นรายวิชาบังคับ ซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร์ นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงงานทางเคมีเป็นระยะ มีอาจารย์ท่ีปรึกษาทําหน้าท่ีให้
คําแนะนํา และนักศึกษาจะต้องนําเสนอผลการทําโครงงานทางเคมีในรูปแบบเอกสารรายงานและการนําเสนอ
หน้าชั้นเรียนแก่กรรมการสอบ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทําโครงงานทางเคมี 
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีระเบียบวินัย 
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
6)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร ์
7) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีจะนําอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์

เฉพาะ/เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต 
8) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง 
9)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
10) สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานทางเคมีได้อย่างถูกตอ้ง 
11) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์
12) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
13) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
14) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางเคมีเพ่ือแก้ปัญหาทางงานวิจัยหรือสถานการณ์จริงในสถาน

ประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
15) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
16) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและ

นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
17) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม 
18) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ

จําเป็น 
19) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของการศึกษาชั้นปท่ีี 4 
 

5.4 จํานวนหน่วยกิต   3  หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
1) ภาควิชาเคมีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือท่ีใช้ในการ

ทําโครงงาน 
2) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสํารวจ รวบรวม และประกาศรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานและ

หัวข้อโครงงาน 
3) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานแนะนําหัวข้อโครงงาน 
4) กําหนดช่วงเวลาท่ีนักศึกษาเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานและหัวข้อโครงงาน 
5) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานส่งรายชื่อนักศึกษา 
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6) ภาควิชาเคมีจัดโครงการอบรมการจัดเก็บของเสียและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานก่อนการทําโครงงาน 

7) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานให้คําปรึกษาในการทําโครงงาน รวมท้ังกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล 

8) จัดให้นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาแบบปากเปล่าหน้าชั้นต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
ประเมินผล 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) อาจารย์ท่ีปรึกษาและกรรมการสอบโครงงานประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม โดย

ประเมินจากพฤติกรรมการทําโครงงานและประเมินการเรียนรู้ ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ประเมินผลจากการนําเสนอแบบปากเปล่า การเขียนรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนใน
การนําเสนอผลงาน 

3) ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการประเมินของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และดําเนินการตาม
ข้ันตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามท่ีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
ภาควิชาเคมีกําหนด 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมภาษาต่างประเทศ 
2. ใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาอังกฤษมากข้ึน 
3. จัดกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ี

จัดโดยภาควิชาเคมี คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

การสืบค้นฐานข้อมูล การจัดการเรียนแบบ e-learning การ
นําเสนองานหน้าชั้นเรียน 

3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

1. มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการท่ีเน้นการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของ

เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง ซึ่งจัดโดยภาควิชาเคมี คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

4. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ี
หนึ่งในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

5. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืน ๆ 
4. มีทักษะการใช้เครื่องมือและมีความรู้

เก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพ 
1. มีรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับรายวิชาทฤษฎีเพ่ือเน้นทักษะการใช้
เครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือข้ันสูง 

2. มีรายวิชาเคมีกับความปลอดภัย รายวิชามาตรวิทยาและการ
ประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และรายวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านความปลอดภัยและการบริหารงานคุณภาพ 

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เครื่องมือและความรู้ด้านการ
บริหารงานคุณภาพ ซึ่งจัดโดยภาควิชาเคมี คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีระเบียบวินัย 
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
6)  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท้ังในระดับท้องถ่ิน

และนานาชาติและดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร 
 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1)  สอนคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในห้องเรียน ตลอดจนยกตัวอย่างและหาแนวทางร่วมกันใน

การจัดการกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
2)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกาย

ท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3)  มอบหมายให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นํา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4)  มอบหมายให้ค้นคว้าเขียนรายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
5)  อาจารย์เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1)  ประเมินจากรายวิชาท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
2)  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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3)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดเวลาท่ี
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

4)  ประเมินจากการนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
5)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
6)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร ์
2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีจะนําอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ/เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต 
3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ

คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
5)  สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
1) การจัดลําดับรายวิชาตามความต่อเนื่องง่ายยาก 
2)  สอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบในชั้นเรียน/การเรียนการสอนแบบ Active learning 
3)  จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสัมมนา 
4)  มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
5)  ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่ 
6)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความ

เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

1)  การทดสอบย่อย  
2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3)  การนําเสนอผลงาน 
4)  การทํางานท่ีได้รับมอบหมาย/รายงาน 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์
2)  นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับ

สถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3)  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
4)  สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
5) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางเคมีเพ่ือแก้ปัญหาทางงานวิจัยหรือสถานการณ์จริงในสถาน

ประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายให้ค้นคว้า/เขียนรายงาน/นําเสนอหน้าชั้นเรียน 
2)  จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น/ปฏิบัติงานจริง 
3)  จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสัมมนา 
 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  การสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัต/ิสอบปากเปล่า 
2)  ประเมินจากการนําเสนอหน้าชั้น/การตอบคําถาม/การเขียนรายงาน/การแสดงความคิดเห็น

ตลอดจนประเด็นอภิปรายต่าง ๆ 
3)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ในผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรท่ีไปปฏิบัติงาน 
4)  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทํางานเป็นกลุ่มและต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2)  จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัต ิ(ปฏิบัติการ/โครงงาน/สัมมนา) 
 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในกลุ่ม 
2)  ประเมินจากการนําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา

ท้ังกลุ่ม 
3)  ประเมินจากการนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีน่าสนใจและทันสมัย 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็น 

4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มอบหมายงานท่ีอาศัยการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการแก้ปัญหา 
2) จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสัมมนา 
3)  จัดให้มีรายวิชาท่ีมีการใช้สถิต/ิคณิตศาสตร/์คอมพิวเตอร ์
4) ส่งเสริม/มอบหมายงานให้ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ประเมินจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอผลงาน 
2)  ประเมินจากการนําเสนอแบบปากเปล่า และ/หรือ การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน 
3)  ประเมินจากการตอบคําถาม 
4)  ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะทางสถิติ/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์

อธิบายหรืออภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

    ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีระเบียบวินัย 
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
6)  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับ

นานาชาติและดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร 

ความรู้ 
1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร ์
2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีจะนําอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์

เฉพาะ/เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต 
3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง 
4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
5)  สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 
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ทักษะทางปัญญา 
1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์
2)  นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3)  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
4)  สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
5) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางเคมีเพ่ือแก้ปัญหาทางงานวิจัยหรือสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีด ี
2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรท่ีไปปฏิบัติงาน 
4)  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและ

นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม 
3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 
4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดศึกษาทั่วไป                          
001-101 อาเซียนศึกษา ● ●   ○ ●   ○ ● ○  ● ○    ○ ● ○ ○  ●  ○ 
คณะพยาบาลศาสตร ์                          
001-131 สุขภาวะกายและจิต ● ●   ○ ●   ● ○ ●   ● ● ○  ○ ○ ● ○ ○ ●  ● 
คณะวิทยาศาสตร์                          
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ● ●   ● ○   ○ ● ○   ● ● ○  ● ● ● ●  ●  ○ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สิน 
            ทางปัญญา ● ●   ○ ●   ● ● ●   ● ● ●  ● ● ○ ○  ○  ● 

315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ● ●   ○ ●   ○ ● ●   ● ● ●  ● ● ○ ○ ○ ●  ● 
322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน ● ●       ● ●    ● ●   ○ ○   ○    
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป ● ●   ○ ○   ● ○ ●   ● ● ●   ○ ○ ○  ○  ● 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิต  
            ประจําวัน ● ●   ○ ○   ● ○ ●   ● ● ●   ○ ○ ○  ○  ● 

336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน ● ●   ○ ○   ● ○ ●   ● ● ●   ○ ○ ○  ○  ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร ์ ● ●       ● ○     ●   ●  ○   ●  ○ 
340-253 วิทยาศาสตร์ประจําวัน ● ●       ● ○     ●   ●  ○   ●  ○ 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน ● ●   ○ ○   ● ● ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ ● ●       ● ○ ○   ○ ●   ● ○ ○ ○ ○   ● 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ● ●       ● ○ ○   ○ ●   ● ○ ○ ○ ○   ● 
347-100 สถิติในชีวิตประจําวัน ● ●   ○ ○   ● ● ○   ○ ● ○  ●  ● ○ ● ●  ○ 
คณะนิติศาสตร ์                          
874-192 กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพและการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน ● ●       ●  ○   ● ○   ● ●    ○  ○ 

คณะศิลปศาสตร ์                          
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ○  ● 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
            พื้นฐาน ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
890-102 การอ่านและการเขียน    
            ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

○ ○   ○ ●   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ● ○ ○ ○ ●  ● 

890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ○  ● 
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ● 
890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 ● ●   ○ ●   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ● 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด ● ●   ○ ○   ○ ○ ●   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ● ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ● 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษใน   

ชีวิตประจําวัน 
● ●   ○ ○   ● ○ ○   ● ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ● ●   ○ ●   ○ ○ ●   ○ ● ○  ○ ○ ● ○ ○ ●  ○ 
890-224 การแปลเบื้องต้น ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตจริง 
● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ● ○ ●  ○ 

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ● ●   ○ ○   ○ ● ○   ○ ● ○  ● ○ ● ● ○ ●  ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรบัผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
            ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

● ●   ○ ○   ○ ○ ●   ● ● ○  ●  ○ ● ○ ○  ● 

890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ ○ ○   ● ●   ● ● ●   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ● ●  ○ 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ○ ○   ● ●   ● ● ○   ● ○ ○  ● ○ ○ ○ ● ○  ● 
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน ● ●   ○ ○   ○ ● ○   ● ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ● 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ   

การศึกษาต่อ 
○ ○   ○ ●   ● ○ ●   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ●  ● 

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ○ ○  ● 
895-101 พฤติกรรมศาสตร ์ ● ●   ○ ●   ● ○ ●   ● ● ○  ● ● ○ ● ○ ○  ○ 
895-125 การใช้ภาษาไทย ● ●   ○    ○  ●   ○ ●   ●  ○   ●  ○ 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต ● ●       ●       ●   ●    ○  ○ 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต ● ●   ● ●   ● ● ●   ● ○   ● ● ○   ○   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
895-203 จิตวิทยาทั่วไป ● ●   ● ○   ○ ● ○   ● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○ ○  ● 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง ○ ○   ○ ●   ● ○ ●   ● ● ○  ● ● ○ ○ ● ○  ○ 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต ○ ○   ○ ●   ● ○ ●   ● ○ ●  ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ ● ●   ○ ○   ● ○ ○   ● ○ ○  ● ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์                          

223-201 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ● ○ ●  ○ ○  ○ ●  ●   ● ●   ● ●    ●   
223-321 มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการ 
            ควบคุม ● ○ ●  ○ ○  ○ ●  ●   ● ●   ● ●   ●    

223-341 มลพิษทางอากาศและการควบคุม ○  ●      ● ●   ○ ● ○   ○ ●    ●  ● 
223-461 การจัดการกากของเสียอันตราย ○ ○ ●     ○ ●    ○ ● ○   ●   ○  ○  ● 
223-472 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ●  ● ● ● ○  ● ● ●   ○ ● ● ○  ○ ● ●  ● ● ○ ● 
223-473 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ○  ●       ● ●  ○ ●     ●  ○ ●   ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
คณะวิทยาศาสตร์ 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 

 
● 

 
● 

 
○ 

 
○ 

   
 
● 

 
● 

 
○ 

 
○ 

 
 
● 

 
● 

 
○ 

  
 
○ 

 
○ 

  
 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

322-101 แคลคูลัส 1 ● ●  ●    ● ●  ○  ● ● ○   ● ○  ● ● ○ ○  
322-102 แคลคูลัส 2 ● ●  ●    ● ●  ○  ● ● ○   ● ○  ● ● ○ ○  
322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ●       ●     ●       ●  ●    
324-101 เคมีทั่วไป 1 ●  ○     ● ○    ●        ● ● ○   
324-102 เคมีทั่วไป 2 ●  ○     ● ○    ●        ● ● ○   
324-201 เคมีกับความปลอดภัย ○ ● ○ ○ ○   ● ● ○ ○  ● ○ ○   ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● 
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ○   ● ○   ● ○  ○ 
324-231 เคมีอินทรีย์ 1 ○ ●       ●  ○  ●     ● ○    ●   
324-232 เคมีอินทรีย์ 2 ○ ●       ●  ○  ●     ● ○    ●   
324-241 เคมีวิเคราะห์ ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ○ ○   ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 
324-311 เคมีอนินทรีย์ 1 ● ● ○ ○ ○   ● ● ○ ○  ● ○ ○   ● ○ ○  ● ○ ○ ○ 
324-312 เคมีอนินทรีย์ 2 ● ● ○ ○ ○   ● ● ○ ○  ● ○ ○   ●    ●  ○  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้น 
            ของวัสดุอนินทรีย ์

○ ● ○     ● ○    ●        ● ●    

324-321 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ○   ● ○   ● ○ ○ ○ 
324-322 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ○   ● ○   ● ○ ○ ○ 
324-331 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์ ○ ●      ○ ● ○   ●     ● ○    ●   
324-333 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ ○ ●  ○    ○ ●    ●     ● ○   ○ ●   
324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1           ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ○ ○   ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 
324-411 วิธีเชิงฟิสิกส์ในเคมีอนินทรีย์ ○ ● ○ ○ ○   ● ● ○ ○  ○ ○ ●   ● ○ ○  ○ ● ○ ● 
324-412 สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช ้ ○ ● ○ ○ ○   ● ● ● ○  ● ○ ●   ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● 
324-413 โฟโตเคมีอนินทรีย์ ○ ● ○     ● ○    ●        ● ●  ○  
324-414 เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น  ●  ○    ● ● ○ ○  ● ● ○ ○  ○   ● ○ ● ● ○ 
324-415 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์ 
            เพื่อเทคโนโลยีสะอาด 

○ ● ○     ● ○ ●   ●     ●    ●  ○ ○ 

324-418 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 1 ○ ● ○     ● ○ ○   ●        ●  ● ○  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
324-419 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 2 ○ ● ○     ● ○ ○   ●        ●  ● ○  
324-421 จลนพลศาสตร์เคมี ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ○ ○   ● ○  ● ● ○ ○ ○ 
324-422 เคมีเชิงคํานวณ ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ●   ● ○  ○ ● ○ ○ ○ 
324-423 เคมีนิวเคลียร์และรังสีเคมี ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ● ● ○  ● ○ ○   ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● 
324-424 ผลิกศาสตร์เคมี ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ● ● ○  ● ○ ○   ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
324-425 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว ● ● ○ ○ ○ ○  ● ○ ○ ○  ● ○ ○   ○   ● ○ ○ ○ ○ 
324-426 คอมพิวเตอร์ทางเคมี ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ○   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 
324-428 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ●   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 
324-429 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ●   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 
324-432 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ ○ ●      ○ ● ○   ●     ● ○    ●  ○ 
324-433 เคมีอินทรียสังเคราะห์ ○ ●      ○ ● ○   ●     ● ○    ●  ○ 
324-434 เคมีเฮเทอโรไซคลิกเบื้องต้น ○ ●      ○ ● ○   ●     ● ○    ●   
324-435 สเตอริโอเคมี ○ ●      ○ ●    ●     ● ○    ●   
324-436 วัสดุนาโนอินทรีย ์ ○ ●      ○ ● ○   ●     ● ○    ●  ○ 

 



  

 

 

93

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
324-438 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1 ○ ●      ○ ● ○   ●     ● ○    ●  ○ 
324-439 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2 ○ ●      ○ ● ○   ●     ● ○    ●  ○ 
324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 2 ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ○ ○   ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 
324-442 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 
            ขั้นสูง 

○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ○ ○   ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● 

324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1 ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ● ○  ● ○ ●   ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 
324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ● ○  ● ○ ●   ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 
324-451 ปิโตรเคมี ● ● ○  ○ ○  ● ● ○ ○  ● ○ ○   ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 
324-452 พลังงานทางเลือกจากชีวมวล ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ○ ○   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 
324-453 กระบวนการทางเคมี ○ ● ○     ●  ●   ●   ○     ●  ● ●  
324-454 หลักการเบื้องต้นสําหรับ MATLAB ○ ● ○     ●  ●   ●   ○     ●  ● ●  
324-455 หลักการกัดกร่อน ○ ● ○     ●  ●   ●   ○     ●  ● ●  
324-456 วัสดุที่มีรูพรุน ○ ●      ●     ●        ●    ● 
324-471 เคมีอุตสาหกรรม ○ ● ○ ○ ○   ● ● ○ ○  ● ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สือ่สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม ○ ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ●   ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ 
324-473 มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพ 
            ในห้องปฏิบัติการ 

● ● ● ○ ○   ● ● ○ ○  ● ● ●    ○  ● ●  ○ ○ 

324-479 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์ ○ ● ○ ● ●   ● ● ● ●  ● ○ ●   ● ○ ○  ● ● ○ ● 
324-481 สัมมนาทางเคมี ● ● ○ ● ○   ● ● ● ○  ● ● ●   ○ ○   ● ● ● ● 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 ○ ● ○     ● ○   ● ●     ●  ○ ○ ● ○  ○ 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 ○ ● ○     ● ○   ● ●     ●  ○ ○ ● ○  ○ 
325-221 ปฏิบตักิารเคมีเชิงฟิสิกส ์1 ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○ ● ● ○ ○   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 ○ ●  ○ ○   ○ ●  ○ ● ● ○    ● ○  ○  ●  ○ 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์2 ○ ●  ○ ○   ○ ●  ○ ● ● ○    ● ○  ○  ●  ○ 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○ ● ● ○ ○   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 
325-301 เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น ● ● ○ ○ ○   ●    ● ● ○  ○     ●  ●  ○ 
325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์ ● ● ○ ○ ○   ● ● ○  ● ● ○ ●   ● ○  ● ● ● ○ ○ 
325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์2 ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○ ● ● ○ ○   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมี 
            โดยใช้เครื่องมือ 1 

● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○ ● ● ○ ○   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 

325-441 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมี 
            โดยใช้เครื่องมือ2 

● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ○ ● ● ○ ○   ○ ○  ● ● ○ ○ ○ 

325-491 โครงงานทางเคมี 1 ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 
325-492 โครงงานทางเคมี 2 ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 
325-493 สหกิจศึกษา ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
325-499 การฝึกงานทางเคมี ● ● ● ● ●  ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○  ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● 
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ● ○  ● ● ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
328-331 ปฎิบัติการชีวเคมี 1 ● ● ○ ● ● ○  ● ○ ○ ○  ● ● ○ ○  ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
330-101 หลักชีววิทยา 1 ●   ○    ● ○ ○   ●  ○      ● ○    
330-102 หลักชีววิทยา 2 ●   ○    ● ○ ○   ●  ○      ● ○    
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 ●   ○    ●     ●  ○   ●   ● ●   ○ 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 ● ○      ● ○ ○   ● ● ●      ○ ○ ○ ○ ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
332-102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 ● ○      ● ○ ○   ● ● ●      ○ ○ ○ ○ ● 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 ● ○      ● ○    ● ○ ○   ○    ● ○   
332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 ● ○      ● ○    ● ○ ○   ○    ● ○   
340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ● ●  ○   ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●   ○ ●   ○ ● ●  
340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ● ●  ○   ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ●   ○ ● ● ● ● ● ●  
342-310 พอลิเมอร์และสมบัติพอลิเมอร์พื้นฐาน ○ ○  ●    ● ● ○ ●  ● ○ ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
342-322 ยางและเทคโนโลยียาง ● ● ● ● ○ ○  ● ● ○ ○  ● ● ○ ○  ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 
342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย ์ ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ○ ○ ○  ● ○ ○ ○  ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 
342-334 การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ ● ○ ○ ○ ○   ●  ○   ● ● ○   ●   ○ ● ○ ○ ○ 
342-436 สีและสารเคลือบผิว ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ○ ○ ○  ● ○ ○ ○  ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 
342-438 การรีไซเคิลพอลิเมอร์ ● ○ ○ ○ ○   ●  ○   ● ● ○   ●   ○ ● ○ ○ ○ 
347-201 สถิติพื้นฐาน ● ○   ○ ○    ○ ●   ● ○ ○  ●  ○ ○ ● ○  ○ 
348-463 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น ○ ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ● ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ฌ)  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร 
2) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน (กรณีมีผู้สอนมากกว่า 1 คน 

ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้สอนทุกคน) 
3) การประเมินผลของรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เก่ียวข้องในสถาน

ประกอบการและผลงานของนักศึกษา 
4) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านท่ีประชุมของคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของภาควิชา

เคมีเพ่ือพิจารณารับรอง 
5) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การทวนสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ของ

คณะฯ การสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
    การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

    การเตรียมการในระดับคณะและภาควิชา 
1) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของคณะฯ รวมท้ังเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2) แนะนําอาจารย์ใหม่ให้รู้จักหน่วยงานหลักของคณะฯ เพ่ือให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) จัดหาอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะนําเพ่ือการเรียนรู้

และปรับตัวในการทํางานประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
4) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย  
5) จัดเตรยีมสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ใหม่  
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active learning การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน 
(Work integrated learning) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการวัดและการประเมินผล 

 

การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 
1) มีแผนพัฒนาบุคคลและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผลให้กับอาจารย์เป็นประจําทุกป ี
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและการประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย เช่น 

สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่าย สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตามประเภทของทุน 
 

การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การทําวิจัย 

และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น 

สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
4) สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาหรือต่อยอดผลงานวิจัย เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือเผยแพร่องค์

ความรู้สู่ชุมชน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ดังในภาคผนวก ช) โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร 
การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

1. การกํากับมาตรฐาน 
    กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1)  มีคณะกรรมการประจําคณะฯ  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

2)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจํานวน 5 คน ประกอบด้วยประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน  ทําหน้าท่ีวางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3)  มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร กํากับดูแลและตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  และรายงานผลดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ของแต่ละรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเคมี 

4)  มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทําหน้าท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ติดตามประเมินผลรายวิชาและจัดทํา มคอ.5 และ 
มคอ.6 ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6)  มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหน้าท่ีวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักสูตรประจําปี 

2. บัณฑิต 
1)  ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
2)  มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีโดยภาควิชาและมหาวิทยาลัย เพ่ือนําข้อมูลไปพิจารณาใน

การปรับปรุงหลักสูตร 
3)  มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปีโดยภาควิชาและคณะฯ 

3. นักศึกษา 
   3.1 การรับนักศึกษา 

1)  กําหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยมีการรับนักศึกษาแบบหลากหลายท้ังท่ีดําเนินการ
โดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

2)  หลักสูตรร่วมกับคณะฯ จัดโครงการปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการสําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห ์

3)  คณะฯ จัดปฐมนิเทศ โดยการแนะนําคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร กฎระเบียบต่าง ๆ และจัดให้
นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยแนะนําหลักสูตร ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ การวางแผนการเรียน และ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1)  สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นจํานวน 100 ชั่วโมง ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 
2) มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประจําปีให้มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความรูด้้านภาษาอังกฤษ 
3)  มีระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ แนะแนวและช่วยเหลือแก่นักศึกษา 

 

  3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
1)  ติดตามผลการศึกษาและการคงอยู่ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
2)  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพและการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา 
3)  นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ได้แก่ กล่อง

รับข้อร้องเรียนของภาควิชาเคมี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิจการนักศึกษา โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ มีการนําข้อร้องเรียนมาพิจารณาเพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสม 

4. อาจารย์ 
   4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

1)  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รับอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรท่ี สกอ. กําหนด และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการฯ 
คณะกรรมการประจําคณะ และสภามหาวิทยาลัย 

2)  ระบบการบริหารหลักสูตร 
     ภาควิชามีแผนอัตรากําลัง เพ่ือใช้วางแผนดําเนินการสรรหาอัตรากําลังของอาจารย์ในแต่ละปี มีการ

กําหนดภาระงานท่ีชัดเจนของอาจารย์และมีการบริหารความเสี่ยงตําแหน่งทางวิชาการ  
3)  ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

- คณะฯ กําหนดให้อาจารย์แต่ละท่านวางแผนการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ 
- ภาควิชาส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองท่ีจัดโดย
คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย 

- ภาควิชาและคณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

 

   4.2 คุณภาพอาจารย์ 
1)  ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการทุกปี  
2)  ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรผ่านรายงานผลงานวิจัยของคณะฯ ทุกป ี

 

   4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
          รายงานการคงอยู่และสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรทุกป ี
 
 
 
 
 



 

 

 

101

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
           มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรได้แก่ 

1)  เลือกคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
3)  พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใช้ข้อมูลจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชา 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง นักศึกษา ศิษย์เก่า เป็นต้น 
4)  ทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ Curriculum Mapping ของ แต่ละรายวิชา คําอธิบาย

รายวิชา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรใหมี้ความทันสมัย 
5)  คณะกรรมการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6)  ส่งร่างหลักสูตรท่ีปรับปรุงและแก้ไขให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะ 
7)  ส่งร่างหลักสูตรท่ีปรับปรุงและแก้ไขหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตแนะนําให้คณะกรรมการ

วิชาการคณะฯ พิจารณา 
8)  ส่งร่างหลักสูตรท่ีปรับปรุงและแก้ไขหลังจากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ แนะนําให้คณะกรรมการ

คณะฯพิจารณา 
9)  ส่งร่างหลักสูตรท่ีปรับปรุงและแก้ไขหลังจากท่ีคณะกรรมการคณะฯ แนะนําให้คณะกรรมการวิชาการ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่
10) เสนอหลักสูตรท่ีปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. 
11) รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 
 

   5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
        5.2.1  การพิจารณากําหนดผู้สอน 

1)  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ประจําท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี 
สกอ. กําหนดไว ้

2)  กําหนดใหผู้้สอนรับผิดชอบการเรียนการสอนในเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับความรู้และความชํานาญ 
3)  ในการแต่งตั้งคณาจารย์ท่ีสอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ ได้คํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

และความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีจะแต่งตั้ง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบระหว่างคณาจารย์ท่ีสอนบาง
เวลาและ/หรือคณาจารย์พิเศษกับหลักสูตร 

        5.2.2  การกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดทํามคอ.3และ มคอ.4 
1)  ผู้ประสานงานรายวิชาทําหน้าท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบ

สารสนเทศ TQF ออนไลน์วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  กํากับ ติดตามและตรวจสอบการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
   5.2.3  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

         มีระบบการให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆแก่นักศึกษาได้แก่ 
1)  ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการเพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา และแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับ 
   - หลักสูตรและการเลือกรายวิชาเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
     - การลงทะเบียนวิชาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของหลักสูตร 
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      - วิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังแนะนํา 
         และช่วยเหลือเพ่ือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเรียน 
   - คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
   - ลักษณะของงานท่ีประกอบเป็นอาชีพได ้
2)  มีคณะกรรมการดูแลนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียน เพ่ือทําหน้าท่ีเก่ียวกับ 
    - พิจารณาแนวทางป้องกันปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา 
   - ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 
    - ดําเนินการร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาในการหาแนวทางแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา 
3)  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

         5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1)  นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องท่ีคณะฯ เพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล 
2)  มีช่องทางในการอุทธรณ์ของนักศึกษา ได้แก่ กล่องรับข้อร้องเรียนของภาควิชาเคมี จดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
3)  จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 

5.3  การประเมินผู้เรียน 
      มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้แก่ 

1)  ผู้ประสานงานรายวิชาและผูส้อนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ 
มคอ.4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการรับรองโดยหัวหน้าภาค จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาท่ี
ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกําหนด 

2)  มีการประเมินผลรายวิชาและประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน  
    3)  กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา และรายงานผลการทวนสอบให้ผู้ประสานงานรายวิชาทราบ ตัวอย่างวิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ เช่น โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของภาควิชาฯ โดยการประชุมคณาจารย์ผู้สอน
ร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืนโดยระบบสารสนเทศของคณะโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น ในกรณีท่ี
อาจารย์ผู้สอนเลือกทวนสอบฯ โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของภาควิชาฯ จะพิจารณาและ
รับรองวิธีการประเมินและการใหร้ะดับผลการเรียน 

4)  ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาเคมีจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

    6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
1)  หนังสือ/ตํารา 
2)  สื่อการเรียนรู้ 
3)  ครุภัณฑ์ 
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    6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1)  คณะกรรมการภาควิชาฯ มีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2)  อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการวัสดุและครุภัณฑ์การเรียนการสอนไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
3)  ภาควิชาจัดสรรงบประมาณสําหรับวัสดุและครุภัณฑ์การเรียนการสอน 
4)  ภาควิชาจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
5)  อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และตําราท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ไปยังสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพ่ือพิจารณาในการจัดหา 
 

    6.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากรการเรียนรู ้
1)  ประเมินความเพียงพอจากแบบประเมินหรือการสอบถามจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
2)  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินและการ

บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ตัวบง่ช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารยป์ระจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

× × × × × 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยต่อการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

× × × × × 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 × × × × 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชาและ/หรือประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บริหารระดับภาควิชาเคมี 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนากลยุทธ์การสอน 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผ์ู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์

การสอน 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 
ดําเนินการประเมินหลักสูตรใน 4 มิติ โดยผู้เก่ียวข้องได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรโดยใช้ผลการประเมินจากนักศึกษาหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอนแต่ละปีการศึกษา 
2) นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยใช้แบบสํารวจท่ีคณะฯ จัดทําข้ึนและประเมิน

จากกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรท่ีจัดโดยภาควิชาเคมี และบัณฑิตใหม่ประเมินหลักสูตรโดยผ่านระบบ
สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนา 
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3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต) และผู้ส่งมอบ (บริษัทหรือห้างร้านท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการของ
หลักสูตร เช่น รายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา) ประเมินหลักสูตรโดยผ่านระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัย
พัฒนา 

4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในดํา เนินการประเ มินผลการดํา เนินงานตามตัวบ่ งชี้  (Key 
PerformanceIndicators) ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ์การสอน 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยป์ระจําหลักสูตรทุกคน 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  จันทร์พรหมมา 
1. ภาระงานสอน 
 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-311  เคมีอนินทรีย์ 1  3 
  324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น  3 
  324-481   สัมมนาทางเคมี  1 
  325-103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 

 325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1  1 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2  1 

  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
   325-697     วิทยานิพนธ์  18   
   325-797 วิทยานิพนธ ์  36   
 

 1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
  รายวิชา หน่วยกิต 

  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-311  เคมีอนินทรีย์ 1  3 
  324-481     สัมมนาทางเคมี  1 
  325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 

 325-491    โครงงานทางเคมี 1  1 
 325-492    โครงงานทางเคมี 2  1 

 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
1.  Suwunwong, T., Chantrapromma, S. and Fun, H.-K. 2011. Influence of trimethoxy-

substituted positions on fluorescence of heteroaryl chalcone derivatives. Chemical Papers, 
65, 890-897.   

2.  Boonnak, N., Chantrapromma, S. and Fun, H.-K. 2012. 3-O-Methyl-1-isomangostin. Acta 
Crystallographica, E68, o1950-o1951.   

3.  Fun, H.-K., Chantrapromma, S. and Boonnak, N. 2012. Single crystal X-ray structure 
determination: A powerful technique for natural products research and drug discovery. 
Advanced Materials Research, 545, 3-15. 
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4.  Chantrapromma, S., Boonnak, N., Kaewmanee, N., Ruanwas, P. and Fun, H.-K. 2014. 1-
Methyl-2-((1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl)pyridinium iodide:  Synthesis, characterization and 
X-ray analysis.  Journal of Chemical Structural Chemistry, 55, 713-716. 

5.  Chantrapromma, S., Jeerapong, C., Phupong, W., Quah, C.-K. and Fun, H.-K. 2014. 
Trichodermaerin: a diterpene lactone from Trichoderma asperellum. Acta 
Crystallographica, E70, o408-o409. 

6.  Chantrapromma, S., Chanawanno, K., Boonnak, N. and Fun, H.-K. 2014. 2,2’-[2,4-
Bis(naphthalen-1-yl)cyclobutane-1,3-diyl]bis(1-methylpyridinium) bis(4-
chlorobenzenesulfonate): thermal-induced [2+2] cycloaddition reaction of a heterostilbene. 
Acta Crystallographica, E70, o510-o511. 

7.  Fun, H.-K., Chantrapromma, S. and Ong, L.-H. 2014. First order temperature dependent 
phase transition in a monoclinic polymorph crystal of 1,6-hexanedioic acid: An 
interpretation based on the Landau theory approach. Molecules, 19, 10137-10149. 

8.  Boonnak, N., Chantrapromma, S., Tewtrakul, S. and Sudsai, T. 2014. Inhibition of nitric 
oxide production in lipopolysaccharideactivated RAW264.7 macrophages by isolated 
xanthones from the roots of Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum. Archives of 
Pharmacal Research, 37, 1329-1335. 

9.  Boonnak, N., Chantrapromma, S., Fun, H.-K., Yuenyongsawad, S., Patrick, B. O., Maneerat, 
W., Williams, D. E. and Andersen, R. J. 2014. Three types of cytotoxic natural caged-
scaffolds: Pure enantiomers or partial racemates. Journal of Natural Products, 77, 1562-
1571. 

10. Boonnak, N., Chantrapromma, S. and Fun, H.-K. 2015. Molecular and crystal structures of 
α,α,β-trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A partial 
racemate. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 606, 165-175. 

11. Ruanwas,P., Chantrapromma, S. and Fun, H.-K. 2015. Synthesis, characterization, 
antioxidant, and antibacterial activities of 2-aminochalcones and crystal structure of (2E)-1-
(2-aminophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)-2-propen-1-one.  Molecular Crystals and Liquid 
Crystals,609, 126-139. 

12. Mohd Tajuddin, A., Bahron, H., Mohd Zaki, H., Kassim, K. and Chantrapromma, S. Crystal 
structure of bis(2-{1-[(E)-(4-fluorobenzyl)imino]ethyl}phenolato-K2N,O}palladium(II). Acta 
Crystallographica, E71, 350-353. 

13. Chantrapromma, S., Kaewmanee, N., Boonnak, N., Chantrapromma, K., Ghabbour, H.A. and 
Fun, H.-K. 2015. Crystal structure of (E)-2-hydroxy-4’-methoxyazastilbene. Acta 
Crystallographica, E71, 571-573. 

14. Ruanwas,P., Chantrapromma, S., Karalai, C. and Kumar, C.S.C. 2015. Fluorescence 
properties of dienone derivatives and solvent effects on their fluorescence absorption and 
emission. Optics and Spectroscopy, 118, 70-75. 

15. Suwunwong,  T., Chantrapromma, S. and Fun, H.-K. 2015. Synthesis, fluorescence, TGA and 
crystal structure of thiazolyl-pyrazolines derived from Chalcones. Optics and Spectroscopy, 
118, 563-573. 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา  วัฒนกาญจนา 
1. ภาระงานสอน 
 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-104 เคมีพ้ืนฐาน 3 
  324-107 หลักเคมี 3 
  324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3 
  325-101    ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1 
  325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1 
  325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 
  325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1 
  325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
  325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 

   
 1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

  รายวิชา หนว่ยกิต 
  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3 
  325-101    ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1 
  325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1 
  325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 
  325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1 
  325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
  325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 
 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
1. Wattanakanjana, Y., Pakawatchai, C., Kowittheeraphong, S. and Nimthong, R. 2012. Bis(µ-

4,6-dimethylpyrimidine-2-thiolato)-K3 N,S:S; K3 S:N,S-bis[(triphenylphosphane-KP)silver(I)]. 
Acta Crystallographica, 68 (12), m1572-m1573. 

2. Wattanakanjana, Y., Pakawatchai, C.,Saithong, S., Piboonphon, P. and Nimthong, R. 2012. 
Iodido[1-(propan-2-ylidene)thiosemicarbazide-KS] bis(triphenylphosphane-KP)copper(I). Acta 
Crystallographica, 68 (11), m1417-m1418. 

3.  Pakawatchai, C., Wattanakanjana, Y., Choto, P. and Nimthong, R. 2012. [4,6-
Dimethylpyrimidine-2(1H)-thione-kS]iodidobis(triphenylphosphane-kP)-copper(I). Acta 
Crystallographica, 68 (6), m773-m774. 
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4.  Nimthong, R., Pakawatchai, C. and Wattanakanjana, Y. 2012. Di-µbromido-bis({2-[(4,6-
dimethyl-pyrimidin-2-yl)disulfanyl]-4,6-dimethyl-pyrimidine-K2 N 1,S 2}copper(I)). Acta 
Crystallographica, 68 (5), m645. 

5.  Nimthong, R., Chamchong, S., Pakawatchai, C., Mokhagul, J. and Wattanakanjana, Y. 2013. 
Bis(2,4,6-triaminopyrimidin-1-ium)sulfate pentahydrate. Acta Crystallographica, 69 (8), 
o1266-o1267. 

6.  Nimthong, R., Pakawatchai, C., Phongphayak, N. and Wattanakanjana, Y. 2013. (anti-
Chloridothiosemicabazide-KS)bis(triphenylphosphane-KP)copper(I) 0.48-hydrate.  Acta 
Crystallographica, 69 (5), m244-m245. 

7. Wattanakanjana, Y.,Pakawatchai, C. and Nimthong, R. 2013. Di-µ-thiosemicarbazide-K4 S:S- 
bis[chloridobis(triphenylphosphane-KP)silver(I)]. Acta Crystallographica, 69 (2), m83-m84. 

8.  Nimthong, R., Wattanakanjana, Y.and Pakawatchai, C. 2013. Bis[µ-bis(diphenylphosphanyl) 
 methane-K2 P:P'](µ-1-ethylthiourea-K2 S:S)bis[iodidocopper(I)] acetonitrile sesquisolvate. 

Acta Crystallographica, 69 (1), m68-m69. 
9. Wattanakanjana, Y.,Palamae, S., Ratthiwan, J. and Nimthong, R. 2014. Bis(triphenyl 
 phosphane-KP)(nitrato-KO)silver(I) methanol monosolvate. Acta Crystallographica, 70 (2), 

m61-m62.  
10.  Nimthong, R., Thepsena, N., Puetpaiboon, W. and Wattanakanjana, Y. 2014. Diaqua{µ2-N,N'-

bis[(cyclohexanylidene)amino]oxamide} bis(triphenylphosphane)silver(I) dinitrate. Acta 
Crystallographica, 70 (2), m30-m31. 

11.  Wattanakanjana, Y.,Nimthong, A., Mokakul, J. and Sukpornsawan, P. 2014. (Acetonitrile-
kN)iodidobis(triphenylphosphane-kP)copper(I). Acta Crystallographica, 70 (6), m219. 

12. Wattanakanjana, Y.,Nimthong, A. and Kamrod, C. 2014. (N,N'-diethylthiourea-kS)tris(tri 
 phenylphosphane-kP)silver(I) acetate methanol monosolvate. Acta Crystallographica, 70 

(6), m216-m217. 
13. Wattanakanjana, Y.,Nimthong, A. and Darasuriyong, C. 2014. Crystal structure of (1,3-

dimethylthiourea-KS)tris(triphenylphosphane-KP)silver(I) acetate. Acta Crystallographica,  70 
(9), m337-m338. 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อาภรณ์  นุ่มน่วม 
1. ภาระงานสอน 
 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-241 เคมีวิเคราะห์  3 
  324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ1  3 
  324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ2  3 
  324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมีวเิคราะห์ 1  2 
  324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์2  2 
  325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป2  1 
  325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1 
  325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน  1 
  325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ1  1 
  325-491 โครงงานทางเคมี 1  3 
  325-492 โครงงานทางเคมี 2  3 
   
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
  324-542 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าเคมี  3 
  324-548 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์  3 
  324-687 สัมมนาวิชาการทางเคมี1  1 
  324-688 สัมมนาวิชาการทางเคมี2  1 
  324-787 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3  1 
  324-788 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4  1 
  325-697 วิทยานิพนธ ์  18 
  325-798 วิทยานิพนธ ์  48 
   

 1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
  รายวิชา หน่วยกิต 

  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-241 เคมีวิเคราะห์  3 
  324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครือ่งมือ1  3 
  324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ2  3 
  324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1  2 
  324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์2  2 
  325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป2  1 
  325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1 
  325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ1  1 
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  325-491 โครงงานทางเคมี 1  3 
  325-492 โครงงานทางเคมี 2  3 
 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
1.  Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., 

Thammakhet, C. and Thavarungkul, P. 2010. Affinity sensor using 3-aminophenylboronic 
acid for bacteria detection. Biosensors and Bioelectronics, 26, 357-364. 

2.  Dawan, S., Kanatharana, P., Wongkittisuksa, B., Limbut, W., Numnuam, A., Limsakul, C. and 
Thavarungkul, P. (2011). Label-free capacitive immunosensors for ultra-trace detection 
based on the increase of immobilized antibodies on silver nanoparticles. Analytica Chimica 
Acta, 699, 232-241. 

3.  Chullasat, K., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A. and Thavarungkul, P. 2011. Ultra 
trace analysis of small molecule by label-free impedimetric immunosensor using multilayer 
modified electrode. Biosensors and Bioelectronics, 26, 4571-4578. 

4.  Thipmanee, O., Samanman, S., Sankoh, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., 
Vilaivan, T. and Thavarungkul, P. 2012. Label-free capacitive DNA sensor using immobilized 
pyrrolidinyl PNA probe: Effect of the length and terminating head group of the blocking 
thiols. Biosensors and Bioelectronics, 38, 430-435. 

5.  Grygolowicz-Pawlak, E., Numnuam, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P. and Bakker, E. 
2012. Interference compensation for thin layer coulometric ion-selective membrane 
electrodes by the double pulse technique. Analytical Chemistry, 84 (3), 1327-1335. 

6.  Poorahong, S., Thamakhet, C., Thavarungkul, P., Limbut, W., Numnuam, A. and 
Kanatharana, P. 2012. Amperometric sensor for detection of bisphenol A using a pencil 
graphite electrode modified with polyaniline nanorods and multiwalled carbon nanotubes. 
Microchimica Acta, 176 (1-2), 1-9. 

7.  Dawan, S., Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Saluma, S. and 
Thavarungkul, P. 2013. One-step porous gold fabricated electrode for electrochemical 
impedance spectroscopy immunosensor detection. Electrochimica Acta, 111, 374-383. 

8.  Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., Thammakhet, C. and Thavarungkul, 
P. 2013. A highly stable oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-
albumin cryogel incorporated with carbon nanotubes and ferrocene. Sensors and 
Actuators, B: Chemical, 185, 725-734. 

9.  Sankoh, S., Samanman, S., Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P. and 
Thavarungkul, P. 2013. A comparative study of a label-free DNA capacitive sensor using a 
pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized through polyphenylenediamine and 
polytyramine non-conducting polymers. Sensors and Actuators, B: Chemical, 177, 543-554. 

10.  Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W. and Thavarungkul, P. 2014. A 
Conductive porous structured chitosan-grafted polyaniline cryogel for use as a sialic acid 
biosensor. Electrochimica Acta, 130, 296-304. 
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11.  Numnuam, A., Thavarungkul, P and Kanatharana, P. 2014. An amperometric uric acid 
biosensor based on chitosan-carbon nanotubes electrospun nanofiber on silver 
nanoparticles.Analytical and Bioanalytical Chemistry,406 (15), 3763-3772. 

12.  Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W. and Thavarungkul, P. 2014. A novel 
molecularly imprinted chitosan-acrylamide, graphene, ferrocene composite cryogel 
biosensor used to detect microalbumin. Analyst, 139 (23), 6160-6167. 

13. Chaocharoen, W., Suginta, W., Limbut, W., Ranok, A., Numnuam, A., Khunkaewla, P. and 
Schulte, A.2015. Electrochemical detection of the disease marker human chitinase-3-like 
protein 1 by matching antibody-modified gold electrodes as label-free immunosensors. 
Bioelectrochemistry, 101, 106-113. 

14.  Samanman, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P. and Thavarungkul, P. 2015. 
Highly-sensitive label-free electrochemical carcinoembryonic antigen immunosensor based 
on a novel Au nanoparticles-graphene-chitosan nanocomposite cryogel electrode. 
Analytica Chimica Acta, 853 (1), 521-532. 
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4. ดร. ฐิติมา รุจิราลัย 
1. ภาระงานสอน 
 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-241  เคมีวิเคราะห์  3 
  324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  3 
  324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2  3 
  324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 
  324-481 สัมมนาทางเคมี 1 1 
  325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1 
  325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 

 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน  1 
  325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 

 325-491 โครงงานทางเคมี 1  1 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2  1 
  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา     หน่วยกิต 
  324-543 การวเิคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกป ี  3 
  324-545 การแยกสารทางเคมี  3 
  324-647 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1  2 
  324-687 สัมมนาวิชาการทางเคมี1  1 
  324-688 สัมมนาวิชาการทางเคมี2  1 
  324-787 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3  1 
  324-788 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4  1 
  325-697 วทิยานิพนธ ์  18 

 325-798 วิทยานิพนธ ์  48 
  
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
  รายวิชา หน่วยกิต 

  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-241  เคมีวิเคราะห์  3 
  324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  3 
  324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2  3 
  324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 
  324-481 สัมมนาทางเคมี 1 1 
  325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1 
  325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
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 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน  1 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1  1 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2  1 

 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
   บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
1. Rujiralai, T., Bull, I. D., Llewellyn, N. and Evershed, P. 2011. In situ polar organic chemical 

integrative sampling (POCIS) of steroidal estrogens in sewage treatment work discharge and 
river water. Journal of Environmental Monitoring, 13, 1427-1434. 

2. Pongampai, S., Amornpitoksuk, P., Kanatharana, P., Rujiralai, T., Suwanboon, S. and Leesakul, 
N. 2011. Detection of flunitrazepam through photocatalytic reaction of ZnO particles in 
colored spirits by UV-Vis spectrophotometer. ScienceAsia, 37, 320-326. 

3. Rujiralai, T., Raekasin, N., Cheewasedtham, W. and Cheewasedtham, C. 2014. Development 
of an effective extraction process for coenzyme Q10 from Artemia. Chemicals Papers, 68 (8), 
1041-1048. 

 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 
1.  Jitlang, S., Rujiralai, T. and Cheewasedtham, W. 2013. Method development for 

determination of N-nitrosamines released by fruit Juices from rubber teats, Proceeding in 
the 27th National Graduate Research Conference, Naresuan University, Phitsanulok, 
Thailand, February 28-March 1, 2013, P-ST069, page 1575-1585. (in English) 

2.  Raekasin, N., Rujiralai, T., Cheewasedtham, W. and Cheewasedtham, C. 2013. Effect of acid-
heat treatment on coenzyme Q10 extraction efficiency from Artemia, Proceeding in the 
Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON 2013), Bangsaen 
Beach, Chonburi, 23-25 January 2013, Thailand, ID337-5867, page 1-5. (in English) 

3.  Juansai, N., Rujiralai, T. and Cheewasedtham, W. 2014. Arsenic determination in human hair 
in Ron Phibun district, Nakhon Si Thammarat province by hydride gerneration atomic 
absorption spectrometry, Proceeding in the International Bioscience Conference 2014 (IBSC 
2014), Phuket Graceland Resort & Spa Hotel, Phuket, Thailand, 29-30 September 2014, page 
35-39. (in English) 

4.  Kaewsara, S., Malagul, P., Nilpradub, P. and Rujiralai, T. 2015. Novel laboratory recycled 
water distillation, Proceeding in the Pure and Applied Chemistry International Conference 
2015 (PACCON 2015), Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand, 21-23 January 2015, page 
144-146. (in English) 
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5. ดร. มรกต  แก้วเพชร 
1. ภาระงานสอน 
 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1  1 
  324-135 เคมีอินทรีย์หลักมูล  3 
  324-231  เคมีอินทรีย์ 1  3 
  324-232 เคมีอินทรีย์ 2  3 
  324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  3 
  324-433 เคมีอินทรียสังเคราะห์  3 
  325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 

 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1 
 325-232 ปฏิบัตกิารเคมีอินทรีย2์  1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น  1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1  1 

  325-492 โครงงานทางเคมี 2  1 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
  324-533 อินทรียสังเคราะห์ข้ันสูง     3 
  324-534 สเปกโทรสโกปีข้ันสูงในเคมีอินทรีย ์     4 

 324-682 สัมมนาทางเคมีอินทรีย์ 1     1 
 324-683 สัมมนาทางเคมีอินทรีย์ 2     1 

  324-781   สัมมนาวิชาการทางเคมีอินทรีย์ 1     1 
   324-782   สัมมนาวิชาการทางเคมีอินทรีย์ 2     1 
  325-695    วิทยานิพนธ ์     18 
 

 1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
  รายวิชา หน่วยกิต 

  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
  324-231  เคมีอินทรีย์ 1  3 
  324-232 เคมีอินทรีย์ 2  3 
  324-433 เคมีอินทรียสังเคราะห์  3 

 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1 
 325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย2์  1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1  1 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2  1 
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2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
1.  Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Keawpet. M., Phongpaichit, S., Hutadilok-Towatana, N., 

Preedanon, S. and Sakayaroj, J. 2011. Sesquiterpene and xanthone derivatives from the sea 
fan-derived fungus Aspergillus sydowii PSU-F154. Journal of Natural Product, 74 (7), 1663-
1667. 

2.  Khamthong, N., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Keawpet. M., Phongpaichit, S., Preedanon, 
S. and Sakayaroj, J. 2012. Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the 
marine-derived fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95.Archives of Pharmacal Research, 
35 (3), 461-468. 

3.  Lu, Q., Chen, W.-Y., Zhu, Z.-Y., Chen, J., Xu, Y.-C., Keawpet. M., Rukachaisirikul, V., Chen, L.-
L. and Shen, X. 2012. L655, 240, acting as a competitive BACE1 inhibitor, efficiently 
decreases β-amyloid peptide production in HEK293-APPswe cells. Acta pharmacologica 
Sinica, 33 (12), 1459-1468. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการดําเนินการหรือคําช้ีแจงของหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดําเนินการหรือคําช้ีแจงของหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 1 ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ ์
 

 

1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กําหนดแผนการศึกษา
ปกติและแผนสหกิจศึกษา คงจะต่างกัน ถ้าไม่อย่างนั้นหลักสูตรนี้
คงไม่แยกเป็น 2 แผน แต่ในปรัชญาและวัตถุประสงค์ไม่ได้
กล่าวถึงความแตกต่างของ 2 แผนดังกล่าว การดําเนินการของ
แผนการศึกษา คงจะมีวิธีการเพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของแผน ส่วนแผนสหกิจจะมีวิธีการดําเนินการเพ่ือ
บรรลุปรัชญาและวัตถุประสงค์ของแผนท่ีต้องต่างออกไป 
 

- เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์สําหรับแผนสหกิจศึกษาในหน้า 11 
- ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ การกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้(Curriculum Mapping) 
ของวิชาโครงงานทางเคมีในแผนการศึกษาปกติและวิชาสห-
กิจศกึษาในแผนสหกิจศึกษา 

2. สืบเนื่องจากข้อ 1 การดําเนินการหลักสูตรของ 2 แผนนี้ได้ระบุ
ไว้ของความต่างในส่วนใดของหลักสูตร 
 
 
 
 

ต่างกันในส่วนของแผนการศึกษาในหน้า 30 และปรับเปลี่ยน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (หน้า 76-77) และการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
ของวิชาโครงงานทางเคมีในแผนการศึกษาปกติและสหกิจ
ศึกษาให้มีความต่างกัน 

3. จากข้อ 2 ท่ีปรากฏ ในหลักสูตร (ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษาหน้า 
27) ได้เขียนรวม ๆ ไว้ เพียงแต่แยกในปีท่ี 4 และเห็นความ
แตกต่างเพียงกระบวนวิชา 324-491 (โดยงานทางเคมี 3 หน่วย
กิต) และกระบวนวิชา 324-493 (สหกิจศึกษา) (6 หน่วยกิต)
ดังนั้น หลักสูตรนี้ทําไมต้องแยกเป็น 2 แผน ? 
 

เป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยท่ีหลักสตูรต้องมี
แผนสหกิจศึกษา 

4. ตามโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 15 เป็นต้นไป) 
จัดเป็น 3 หมวดวิชาได้แก่ ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ข.หมวดวิชา
เฉพาะ ค.หมวดวิชาเลือกเสร ี
ในส่วนของหมวดศึกษาเฉพาะ (99 หน่วยกิต) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (30 หน่วยกิต)  
 2) กลุ่มวิชาบังคับได้แก่ 
 2.1) แผนการศึกษาปกติ (48 หน่วยกิต) และ 2.2) แผนสหกิจ
ศึกษา (51 หน่วยกิต) ต่างกัน 3 หน่วยกิต ข้อสังเกตท่ีกล่าวในข้อ 
3 
 3) กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ และ 
 4) กลุ่มวิชาเลือก  

) แผนการศึกษาวิชาปกติ (17 หน่วยกิต) และ  
) แผนสหกิจ (14 หน่วยกิต) 
มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมคือ “กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ” มีหลักการ/
หลักเกณฑ์อย่างไรท่ีกระบวนวิชาใดจะถูกจัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ 
(จากหน้า 21 มี 4 กระบวนวิชา ได้แก่ 324-201, 324-426, 324-
473 และ 348-463) กระบวนวิชาใดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มวิชานี้ได้
หรือไม่ด้วยหลักการหรือหลักการอย่างไร เช่น กระบวนวิชา 342-
310, 342-443 ฯลฯ ทําไมจึงไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มวิชานี้ แต่ถูกจัด
ไปกลุ่มวิชาเลือก 

เนื้อหาวิชาของรายวิชาดังกล่าวสามารถจัดเป็นรายวิชาใน
กลุ่มเคมีสหวิทยาการท้ังหมด แต่หลักสูตรพิจารณาให้
รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเคมีและภาควิชา
อ่ืน ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาในกลุ่มเคม ี
สหวิทยาการ 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
5. จากแผนการศึกษาปกติ และ แผนสหกิจศึกษา ควรจะถูก
คาดหวังถึงความแตกต่างในข้อ 4 องค์ประกอบเ ก่ียวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) หรือไม่ 
(การฝึกงานและ/แผนสหกิจศึกษาเป็นเรื่องเดียวกัน ? ซึ่งไม่น่าจะ
ใช่) และน่าจะถูกคาดหวังต่างกันระหว่างแผนการศึกษาปกติและ
แผนสหกิจศึกษาต่อสิ่งต่าง ๆ ในหน้า 83 
 

ท้ังสองแผนมีความคาดหวังเรื่องผลการเรียนรู้ท่ีต่างกัน โดย
แยกมาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกงานและสหกิจศึกษา
ในหน้า ท่ี  76 และและปรับเปลี่ยนการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
หน้า 95อย่างไรก็ตามหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาท้ังสอง
แผนสามารถเลือกฝึกงานทางเคมีได ้

6. ในข้อ 2 การดําเนินการหลักสูตร (หน้า 13) 
อาจจะมีข้อความท่ีกล่าวถึงนักศึกษาต่างชาติท่ีสนใจเข้ามาเรียนใน
หลักสูตรท่ีเป็นภาษาไทยหรือไม่ (ในโอกาสท่ีจะเข้าสู่ AEC) และ
ไม่จําเป็นต้องเป็น International program แต่ผู้เรียนต้องรู้
ภาษาไทย ? 
 

ดําเนินการตามเสนอในหน้า 13 ข้อ 2.2 (4) 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 2 ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว 
 

 

หน้าท่ี 2 บรรทัดสุดท้าย  เสนอเพ่ิม   7) การเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurships) 
 

เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ 

หน้าท่ี 4 บรรทัดท่ี 4 จากล่าง  เสนอว่า   เรียนรูต้ลอดชีวิตเพ่ือ
รองรับสังคมพลวัต 
 

เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ 

หน้าท่ี 4 บรรทัดท่ี 2 จากล่าง  เพ่ิม … และการผลิตบณัฑิตท่ีดีท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆและสร้างนวัตกรรม และสามารถปรับตัว 
 

เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ 

หน้าท่ี 11 บรรทัดท่ี 1 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค ์
หากสามารถกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาเคมีท่ีจบออกไปท่ีมี
ลักษณะพิเศษ ท่ีโดดเด่น หรือ แตกต่างจากการผลติของสถาบัน 
อ่ืน ๆ ได้ด้วยจะดมีาก  
ข้อคิดเห็น คุณลักษณะของบัณฑิต ในข้อ 1-7 จะเหมือนกับ
นักศึกษาของสถาบันอ่ืน ๆ เช่น  
- นักศึกษาท่ีจบจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ของ มก มี
ความสามารถด้าน Food safety เป็นอย่างยิ่ง 
- นักศึกษาท่ีจบเคมี จาก มอ มีความสามารถด้าน Quality 
control อย่างเห็นได้ชัด (เสียงจากผู้ใช้บัณฑิตท่ีให้ข้อคิดเห็น) 
เป็นต้น 
 

เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ 

หน้าท่ี 14 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน เห็นว่า งบประมาณ
รายรับ และ รายจา่ย ไม่สอดคลอ้งกัน  และค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นักศึกษามีแนวโนม้ลดลง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
ท่ีค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมข้ึน 

- งบประมาณรายรับและรายจ่ายถูกต้องแล้ว  
- ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ีนทุกปี แต่เมื่อหารจํานวนนักศึกษาท้ังหมด
ในแต่ละปี ทําให้เข้าใจผิดว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีลดลง (ความ
เป็นจริงนักศึกษาแตล่ะปีใกลเ้คียงกัน ซี่งหากหารด้วยจาํนวน
นักศึกษาท่ีเท่า ๆ กัน จะไดค้่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ีน) 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
หน้า ท่ี  16 วิชาเลือกเสนอว่า หากมี วิชาเลือกท่ีใหม่  เ ช่น 
Innovation in Chemistry (เรียนรู้เรื่องงานวิจัยทางเคมี ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในปัจจุบัน หรือ อนาคต) หรือ วิชา ศาสตร์
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurships) (เรียนรู้เรื่อง
การบริหารจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์ หรือ เรียนรู้จากต้นแบบของต่างประเทศท่ีมีอยู่
จํานวนมาก) ก็จะเป็นวิชาเลือกท่ีน่าสนใจแก่นักศึกษา 
 

ถึงแม้ว่าหลักสูตรไม่มีวิชาเลือกท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
อย่างไรก็ตาม ภาควิชาเคมีได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
อบรมหัวข้อดังกล่าวท่ีจัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย และ
ภาควิชามีแผนท่ีจะจัดกิจกรรมเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 

ในส่วนของวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสมแล้ว และมีความ
หลากหลาย รวมท้ังคณาจารย์มีคุณภาพสูง แต่อาจารย์บางท่านมี
ภาระการสอนค่อนข้างมาก น่าจะสามารถบริหารจัดการให้
อาจารย์มีงานสอนท่ีน้อยลง เพ่ือเพ่ิมผลงานด้านการวิจัย และการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้สูงข้ึน 
 

อยู่ระหว่างการดําเนินการของภาควิชา 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ในตาราง Curriculum mapping เช่น ในหน้า 85เห็นว่ามีการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาต่าง ๆ ควรพิจารณาให้ แต่ละรายวิชา มีความรับผิดชอบ
หลัก (●) ต่อผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  ไม่ต้องมาก (เนื่องจากต้อง
ทําการประเมินด้วย) แต่มีหลายรายวิชาท่ีมี ● ปรากฏหลายข้อ 
ซึ่งเวลาประเมินจริง อาจประเมินไม่ได้ หรือประเมินไม่ครบเช่น 
หน้า 96วิชา 342-322 ยางและเทคโนโลยียาง นั้น มี ●ปรากฏ
เกือบทุกช่อง ซึ่งไม่น่าจะทําการประเมินได้ครบทุกข้อ 
และในบางรายวิชา ไม่มีการกําหนดความรับผิดชอบ เช่น หน้า 93
วิชา 324-456 วัสดุท่ีมีรูพรุน เป็นต้น 
 

- ไม่แก้ไข ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชา 
342-322 ยางและเทคโนโลยียาง เนื่องจากเป็นรายวิชาท่ีเปิด
สอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในรายวิชา 324-456 วัสดุท่ีมีรูพรุน 

 
 
 

 

หมวด 8 หน้า 104 ข้อ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
เสนอว่า น่าจะได้สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (steakholder) และ 
ผู้ส่งมอบ (suppliers) เพ่ิมเติม เช่น ผู้ปกครอง (ความคาดหวัง
ก่อนท่ีบุตรหลานจะเข้าเรียน หรือ สําเร็จการศึกษาแล้ว) ผู้ส่งมอบ 
(บริษัท ห้างร้าน ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการของหลักสูตร) 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะทําให้การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
 

เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 3 รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสขุ 
 

 

ขอ ช่ืนชมบัณฑิ ต ท่ีจบการศึกษาจากภาค วิชา เคมี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่ามีคุณภาพสูงมาก 
จากการได้ร่วมทํางานกับบัณฑิตท่ีมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

 

1. หลักสูตรควรจะหาจุดเด่นของหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตรนี้
คืออะไร ปัจจุบันมีหลักสูตรเคมีเป็นจํานวนมาก ผู้เรียนมีโอกาสใน
การเลือกมากข้ึน หลักสูตรควรจะแสดงจุดเด่นเพ่ือดึงดูดนักศึกษา
มาเรียน 

เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ ในหน้าท่ี 11 ข้อ 1.2 และ 1.3 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
2. อยากให้หลักสูตรแสดงว่านักศึกษาท่ีจบหลักสูตรนี้แล้วจะมี 
“Safety Mindset” ท่ีพร้อมทํางานเคมีอย่างปลอดภัย การ
ทํางานอย่างปลอดภัยจะเป็นจุดหนึ่งท่ีจะดึงดูดผู้ประกอบการเข้า
มาร่วมในการผลิตนักศึกษา 

หลักสูตรบรรจุรายวิชา 324-201 เคมีกับความปลอดภัยเป็น
รายวิชาบังคับ ซึ่งมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต 
การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ท่ีถูกต้องในการทํางานเคมีอย่างปลอดภัย และได้
มีการเน้นย้ําเรื่องอันตรายและความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีในรายวิชาปฏิบัติการ 
 

3. จํานวนหน่วยกิต 135 หน่วย เป็นไปได้ไหมท่ีจะลดจํานวนลง
เพ่ือให้เข้ากับ Teach Less, Learn More ควระสร้างวิธีท่ีให้
นักศึกษาเรียนด้วยตนเองมากข้ึน เรียนวิชาน้อยลง ลงมือปฏิบัติ
มากข้ึน ให้มีเวลาท่ีจะคิดทําสิ่งใหม่ๆเพ่ืออนาคตของตนเองมาก
ข้ึน 

การจัดทําหลักสูตรในปัจจุบันถูกควบคุมโดยเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิฯ (มคอ.1) ของ สกอ. ทําให้มีรายวิชาบังคับแกนมี
หน่วยกิตรวมท้ังหมด 118 หน่วยกิต (หมวดศึกษาท่ัวไป 30 
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 82 หน่วยกิต หมวดเลือกเสรี 6 
หน่วยกิต) ซึ่งในหน่วยกิต 118 หน่วยกิตนี้ มีรายวิชาท่ีสอน
โดยภาควิชาเคมีเพียง 53 หน่วยกิตเท่านั้น ดังนั้นหลักสูตรจึง
ต้องมีรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ิมเติมอีก 17 หน่วย
กิต เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางเคมี ท่ีเ พียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพ ทําให้หลักสูตรไม่สามารถลดจํานวนหน่วยกิต
ให้น้อยกว่า 135 หน่วยกิตได ้
 

4. ช่ืนชมแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีจะจัดการเรียนการสอนให้มีการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ถ้าทําจริง อาจจะลดจํานวนหน่วย 
กิตลงได้บ้าง เพ่ือให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากข้ึน 
 

ช้ีแจงดังรายละเอียดในข้อ 3 

5. ข้อ 2.6 หน้า 14เรื่องงบประมาณรายจ่าย ถ้าจะมีการเพ่ิม
จํานวนนักศึกษา อาจจะต้องเพ่ิมทางเลือกโดยการจัดแผนการ
เรียนท่ีเฉพาะส่วนบุคคล (Personalized Education) ให้มากข้ึน 
ให้นักศึกษามีโอกาสจัดแผนการเรียนด้วยตนเองเพ่ือให้กับอนาคต
ของแต่ละบุคคล 
 

หลักสูตรระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 17 
หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาปกติ) หรือ 
14 หน่วยกิต (สําหรับนักศกึษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา) ท้ังนี้
ท้ังนั้น นักศึกษาสามารถลงวิชาเลือกเพ่ิมเติมตามความสนใจ
เพ่ือให้สอดคล้องกับอนาคตของแต่ละบุคคล  
 

6. มีวิชาเลือกจํานวนมาก ไม่แน่ใจว่าเป็นภาระงานท่ีหนักมาก
สําหรับอาจารย์หรือไม่ โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีต้องทําวิจัยไปด้วย ถ้า
เป็นไปได้ เปิดวิชาเลือกให้น้อยลง และถ้าเป็นไปได้ ควรจะสร้าง
หลักสูตรให้วิชาเลือกปีสี่เป็นวิชาเดียวกับวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือลดภาระงานสอนของอาจารย์ (ภาควิชามีอาจารย์ 29 คนแต่มี
ภาระงานสอนเยอะมาก) ในวิชาเลือก ควรจะเปิดให้นักศึกษามี
โอกาสลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีจัดโดยภาควิชาอ่ืนมากข้ึน 
 

- รายวิชาเลือกบางรายวิชาเปิดสอนปีเว้นปี (สําหรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 และ 4) 
- รายวิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษาบางรายวิชา นักศึกษาช้ันปี
ท่ี 4 สามารถลงเรียนได้  
- หลักสูตรระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชาเลือกท่ีเปิดสอนโดย
ภาควิชาอ่ืนแล้วอย่างน้อย 5 หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษาท่ี
เลือกแผนการศึกษาปกต)ิ หรือ 6 หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษา
ท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา) 
 

7. วิชาเลือกท่ีเปิดควรจะเป็นวิชาท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์ ถ้าเป็นวิชาเลือกท่ีสอนพ้ืนฐาน ควรจะเปิดสอนพร้อม
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเ ช่นวิชา Phys ical Methods in 
Inorganic Chemistry  

รายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะมีองค์
ความรู้เชิงลึกมากกว่าท่ีสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ทําให้ไม่สามารถเปิดให้นักศึกษาปริญญาตรีลงทะเบียนได้ 
โดยส่วนใหญ่เนื้อหาในระดับปริญญาตรีจะให้ความรู้ในเชิง
กว้างเพ่ือให้นักศึกษาเหน็ภาพกว้าง ๆ ของเนื้อหา  
 
 



 

 

 

123

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 

8. โดยส่วนตัว ผมชอบให้วิชาเลือกเป็น 3 หน่วยกิต ผมคิดว่า
ภาระของนักศึกษาในการเรียนวิชา 2 หน่วยกิตกับ 3 หน่วยกิต 
จะเท่ากัน ผมสนับสนุนให้วิชาเลือกเป็น  3 หน่วยกิต จะทําให้
นกัศึกษาเรียนน้อยลง มีเวลาคิดมากข้ึน 
 

การมีรายวิชาเลือกรายวิชาละ 2 หน่วยกิต เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายให้กับนักศึกษาในการเลือกเรียนตามความสนใจ 

9. วิชาท่ีควรจะเป็น 3 หน่วยกิต 
a. Physical Methods in Inorganic Chemistry ควรจะเพ่ิม
เทคนิคอ่ืน ๆเช่น Electrochemical Methods, Magnetisms 
และ Spectroscopy อ่ืน ๆ ควรจะรวมกับ Structures and 
Basic Characterizations of Inorganic Materials เป็นวิชา
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
b. Inorganic Materials Synthesis ถ้าต้องการเพ่ิมวิธีการ
ตรวจสอบก็สามารถทําได้ ควรจะรวมกับ Inorganic Nano- and 
Porous-Materials 
 
c. Complexes and Inorganic Solids for Clean 
Technology ควรจะรวมกับ Inorganic Photochemistry  
 
 
 
 
 
d. Introduction to Supramolecular Chemistry 

 
Physical Methods in Inorganic Chemistry เป็นวิชาท่ี
เน้ น เทคนิคสํ าหรั บสารประกอบ เ ชิ งซ้ อน  ส่ วน วิชา 
Structures and Basic Characterizations of Inorganic 
Materials จะเน้นเทคนิคสําหรับของแข็งอนินทรีย์ และ
เนื่องจากนักศึกษาเรียนเนื้อหาโครงสร้างของของแข็งน้อยใน
วิชาบังคับ ทําให้ในรายวิชา Structures and Basic 
Characterizations of Inorganic Materials จําเป็นต้อง
สอนความรู้พ้ืนฐานทางโครงสร้างของของแข็งก่อน ทําให้ไม่
สามารถรวมท้ัง 2 วิชาเข้าด้วยกันได ้
 
หลักสตูรรวมสองรายวิชานี้ เข้ากับวิชา Porous Materials 
 
 
 
รายวิชา Complexes and Inorganic Solids for Clean 
Technology มุ้งเน้นการประยุกค์ใช้งานสารประกอบ
เชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์ในงานทางเทคโนโลยีสะอาด 
แต่รายวิชา Inorganic Photochemistry เน้นหลักการการ
เปล่งแสงและเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาการเปล่งแสง 
ทําให้ไม่สามารถรวมท้ัง 2 วิชาเข้าด้วยกันได ้
 
รายวิชา Introduction to Supramolecular Chemistry 
ยังคงเป็น 2 หน่วยกิต เนื่องจากไม่สอนเนื้อหาเชิงลึก
เหมือนกับสอนในระดับปริญญาโท-เอก 
 

10. วิชาเคมีอนินทรีย์ส่วนใหญ่จะเน้นท่ี Inorganic Materials ใน
อนาคตควรจะ เปิ ด รั บอาจารย์ ท่ี มี ค ว าม เ ช่ี ย วชาญด้ าน 
Organometallic Chemistry หรือ Bioinorganic Chemistry 
บ้าง 
 

หลักสูตรรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

11. หน้า 148 วิชา 2 หน่วย ทําไมมีจํานวนช่ัวโมงบรรยายเท่ากับ
วิชา 3 หน่วย 
 
12. แผนสหกิจศึกษา อาจจะเป็นจุดขายได้เนื่องมีการเช่ือมโยงกับ
ตลาดแรงงาน นักศึกษาจะเห็นภาพการประกอบอาชีพหลังการ
สําเร็จการศึกษา ในขณะเดียวกัน ควรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษา
แผนนี้มีโอกาสเลือกเรียนวิชาทางธุรกิจมากข้ึน 
ปัจจุบัน คําว่า “นวัตกรรม” เป็นคําท่ีใช้เยอะและอาจจะดึงดูด 

แก้ไขวิชา 2 หน่วยให้มีจํานวนช่ัวโมง 30 ช่ัวโมง 
 
 
นักศึกษาในแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาทางธุรกิจ
ได้ ซึ่งรายวิชาเหล่านี้ให้บริการโดยคณะวิทยาการจัดการ 
นอกจากนี้  ภาควิชาจะปรับกระบวนทัศน์ในการกระตุ้น
เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมให้
มากข้ึน 
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นักศึกษา ทําอย่างไรให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีเรียนรู้ท่ีจะผลิต
นวัตกรรมได้เอง อาจจะทําให้นักศึกษามาเรียนวิชาเคมีมากข้ึน 
โลกอนาคต นักศึกษาเคมีจะรู้แต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ 
อาจจะรู้ศิลปะและความรู้ธุรกิจด้วย 
 

 

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีส่วนช่วยทํา
ให้ประเทศไทยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
ได้อย่างไรและคําถามสําคัญท่ีสุดท่ีนักศึกษาชอบถามคือ จะ
ประกอบอาชีพอะไรหลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งถ้านักเคมีทําให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศมากข้ึน 
ก็หวังว่าจะมีอาชีพให้นักเคมีทํามากข้ึน ไม่จําเป็นต้องเรียนเยอะ ๆ 
แต่ต้องรู้เยอะ ๆ โดยเทคโนโลยีท่ีเป็น Frontiers  

แม้ว่า เนื้อหาความรู้และเทคนิคในการวิจัยท่ีใช้อยู่ในระดับ
สากล  เ ครื่ อ งมื อบางชนิ ดอยู่ ในระดับ ท่ี ทัด เ ทียม กับ
ต่างประเทศ และหลักสูตรเปิดกว้างให้นักศึกษาลงเรียนวิชา
เลือกท่ีมีความหลากหลายท่ีเปิดสอนโดยภาควิชา หรือคณะ/
หลักสูตรอ่ืน เช่น ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม หลักสูตรจะ
วางแผนจัดสัมมนาโดยอาจารย์พิ เศษท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีปัจจุบันมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ ์
 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 4 ผศ.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ 
 

 

1. เป็นหลักสูตรท่ีดี มีเนื้อทางวิชาการ (เคมี) ครอบคลุมได้ดี ส่วน
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกในช้ันปีท่ี 4 นั้นไม่ได้มีการกําหนดให้เป็น
เคมีในสาขาใดบ้างอย่างชัดเจน (เลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ทุก
สาขา) จึงต้องอาศัยระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีให้คําแนะนําอย่างดี 
หรือจัดการแนะแนวให้นักศึกษาเลือกอย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจน
ตามความถนัดและสนใจจริง (ไม่ควรเลือกตามเพ่ือน หรือ เลือก
เรียนรายวิชาท่ีได้คะแนนง่าย เรียนแล้วได้เกรดดี เป็นต้น) 
 

วิชาเลือกแต่ละรายวิชามีรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา ซึ่ง
บ่งบอกสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน และภาควิชามี
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่งให้คําแนะนําในการลงทะเบียนและ
เลือกรายวิชา 

2 .  ร าย วิชา ในหมวดศึกษา ท่ัว ไปกลุ่ ม สั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต หากเป็นไปได้ควรแบ่ง
รายวิชาท่ีมีอยู่เป็น 2 กลุ่ม และให้เลือกเรียนกลุ่มละ  1 รายวิชา 
(ทุกรายวิชามี 3 หน่วยกิต) 
กลุ่มท่ี 1มี 2 วิชา คือ 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต และ 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต เป็นรายวิชาท่ีน่าจะทําให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองให้
ดีข้ึนได้ (เรียนรู้ตัวตนจากภายใน) และเป็นวิชาท่ีไม่ได้บรรยาย
อย่างเดียวแต่มีปฏิบัติการด้วย 3(2-2-5)  จึงควรให้เลือกวิชาใด
วิชาหนึ่ง (ถ้าเป็นแบบเดิมนกัศึกษาอาจไม่เลือกเลยก็ได)้ 
กลุ่มท่ี 2 มี 3 รายวิชาคือ 001-101 อาเซียนศึกษา 640-101 สุข
ภาวะกายและจิต และ 874-194 กฎหมายเพ่ือประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิตประจําวัน  รายวิชาเหล่านี้ไม่ค่อยเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาตนเอง แต่เป็นการเรียนรู้ความเป็นไปของสังคม-มนุษย์ 
ควรเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 
3. Curriculum Mapping  
หลายรายวิชายังมีการจัดทํา curriculum mapping ไม่ค่อยตรง
กับท่ีควรจะเป็น มีบางทักษะหายไปและ/หรือกําหนดน้ําหนักน้อย
ไปตัวอย่างเช่น  

ไม่แก้ไข เนื่องจากรายวิชาในกลุ่มนี้ เป็นไปตามร่างและ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาควิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
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3.1 วิชาท่ีน่าจะได้ทักษะข้อ 5 (1) (สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ  เ พ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสม) น่าจะเป็นจุดดํา (●)  
มากกว่าจุดขาว (○) หรือน่าจะมีบ้าง (เป็นจุดขาวแทนท่ีจะไม่มี
เลย) 
322-100 คณิตศาสตร์ประจําวัน 
315-103 ความรู้ท่ัวไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต ์
345-102 คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
223-341 มลพิษทางอากาศ และการควบคุม 
341-461 การจัดการของเสียอันตราย 
324-333 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ (ควรมีจุดดําหรือขาวใน
ข้อ 2(1) ด้วย) 
 
3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติการส่วนใหญ่ไม่ระบุว่ามีทักษะ ข้อ 4(4) 
และข้อ 5(4) 
       ข้อ 4(4) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
       ข้อ 5(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
 
3.3 รายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีบาง
รายวิชาท่ีไม่มีทักษะข้อ 2(1) (มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์) และ 2(4) (มีความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน)  ซึ่งข้อนี้ผู้สอนควร
มีการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ให้เข้ากับวิชานั้น ซึ่งจะทําให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของวิชาท่ีกําลังเรียนและความ
เช่ือมโยงกับความรู้ในวิชาอ่ืนด้วย 
 
   3.4 วิชา 324-456 วัสดุท่ีมีรูพรุน ไม่ระบุว่ามีทักษะใดๆ เลย 
(ไม่มีจุด) 
 

- ไม่แก้ไข เนื่องจาก รายวิชา 322-100, 315-103, 345-101, 
345-102, 223-341 และ 324-461 เป็นรายวิชาท่ีเปิดสอน
โดยภาควิชาอ่ืน 
- เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะในรายวิชา 324-333 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่แก้ไข เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนโดย
ภาควิชาอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะ 

4. รายวิชาท่ีมีเนื้อหาซํ้าซ้อน 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บางรายวิชามี
เนื้อหาซ้ําซ้อนกับรายวิชาบังคับอยู่มาก (ดังแสดงในตาราง
ข้างล่าง) ดังนั้นจึงไม่สมควรจัดให้เป็นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ เพราะเสียเวลาเรียนเนื้อหาท่ีซ้ํากันแทนท่ีจะได้
เรียนรู้ศาสตร์อ่ืนๆ แทน (ถ้าเป็นวิชาเลือกของนักศึกษาท่ีไม่ใช่
วิทยาศาสตร์จะดีมาก เพราะกลุ่มเหล่านั้นไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์
เลย) ดังนั้นถ้ามีการเรียนในรายวิชาบังคับหรือบังคับเลือกแล้ว 
ต้องไม่เลือกวิชาท่ีซ้ํากัน (อ.ท่ีปรึกษา ควรให้คําแนะนํา) 
 
 
 

 
ไม่แก้ไข  เนื่องจากเป็นวิชาเลือกท่ีนักศึกษาจะเลือกลงหรือไม่
ลงเรียนก็ได้ อย่างไรก็ตาม รายวิชาดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหา
ซ้ําซ้อนกันโดยสิ้นเชิง 
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วิชาเลือก วิชาบังคับหรือบังคับเลือก 
322-100 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

322-101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 
322-102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 

340-253 วิทยาศาสตร์
ประจําวัน 

วิชาพ้ืนฐานทางเคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา  

342-200 พอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

342-310 พอลิเมอร์และสมบตัิ
พอลิเมอร์พ้ืนฐาน 
342-331 พอลิเมอรเ์ชิงพาณิชย ์
342-445 การรไีซเคลิพอลิเมอร ์

347-201 สถิติในชีวิต 
ประจําวัน 

347-202 สถิติพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รายวิชาท่ีควรเรียนเพ่ิมเติม 
ไม่มีรายวิชาสถิติในแผนการศึกษาเลย ซึ่งน่าจะสําคัญสําหรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ท่ีต้องมีพ้ืนฐานความรู้ท่ีใช้ในการทําวิจัย 
การประมวลผล และอ่ืน ๆ ควรเพ่ิมวิชาสถิติให้เป็นวิชาบังคับ 
 

 
หลักสูตรมีรายวิชา 324-241 เคมีวิเคราะห์ ซึ่งเป็นรายวิชา
บังคับท่ีมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเก่ียวกับสถิติ การประมวลผล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

6. ความเห็นท่ีมีต่อเนื้อหาของรายวิชาเลือก (กลุ่มวิชาเฉพาะ)  
6.1324-331 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ (Organic Reaction 
Mechanism) 
คําอธิบายรายวิชา ข้อสังเกต 
หลักการเขียนกลไก
ปฏกิิริยาเคมีอินทรีย ์

น่าจะได้เรียนพ้ืนฐานเรื่องนี้มา
ตั้งแต่เริ่มเรียนวิชาเคมีอินทรีย์
แล้ว (เนื้อหาซ้ําซ้อน) 

จลนพลศาสตร์และเทอร์โม
ไดนามิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์

- 

สารมัธยันตร์ในเคมีอินทรีย์ 
ปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์
แ ล ะ ส เ ต อ ริ โ อ เ ค มี ท่ี
เก่ียวข้อง 

น่าจะได้เรียนพ้ืนฐานเรื่องนี้มา
ตั้งแต่เริ่มเรียนวิชาเคมีอินทรีย์
แล้ว (เนื้อหาซ้ําซ้อน) 

ปฏิกิริยาเพอริไซคลิกและ
ปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ 

เป็นการ เรียนรู้ปฏิ กิ ริยา อ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม ไม่ใช่การเรียนแต่กลไก
เท่านั้น 

ข้อเสนอ  
1) ไม่ควรใช้ช่ือวิชา กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ เพราะการเรียน
กลไกโดยท่ัวไปจะควบคู่กับการเรียนปฏิกิริยาต่างๆ อยู่แล้ว การ
แยกเป็นวิชาต่างหากทําให้ต้องกลับมาเรียนเนื้อหาของหลาย ๆ 
ปฏิกิริยาท่ีเคยเรียนมาก่อน ทําให้ซ้ําซ้อนโดยไม่จําเป็น 
2) ควรปรับเป็นรายวิชา Advanced Organic Chemistry โดยมี
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับปฏิกิริยาข้ันสูงท่ีน่าสนใจ (รวม pericyclic 
reactions ท่ียังไม่ได้เรียนในเคมีอินทรีย์ข้ันต้นได)้ และนําแนวคิด 
ใหม ่ๆ ของปฏิกิริยาใหม่ๆ พร้อมท้ังสอนเรื่องของกลไกปฏิกิริยา 
 

- หลักการเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมีเป็นการเน้นหลักการเขียน
กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ท่ีใช้ arrow-pushing ท่ีถูกต้อง 
โดยคํานึงถึง orbital interactions และความเป็นไปได้ใน
การเขียนลูกศรแสดงกลไกของปฏิกิริยาแต่ละประเภท หัวข้อ
นี้เป็นหลักการท่ีลึกกว่าการเขียนลูกศรท่ีเริ่มจากอิเล็กตรอน 
ท่ีนักศึกษาเรียนในวิชาเคมีอินทรีย์ 1 และ 2  
- สารมัธยันตร์ในเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมี 
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีลึกกว่าวิชาเคมีอินทรีย์ 1 และ 2 เช่น 
หัวข้อคาร์โบแคตไอออน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเสถียรของคาร์
โบแคตไอออน คาร์บอนแคตไอออนแบบพิเศษ เช่น non-
classical carbocations และกลไกอย่างละเอียดของ
ปฏิ กิ ริ ย า ท่ี เ ก่ี ย ว กับค าร์ โ บแคต ไอออน  เ ช่ นกา ร ใ ช้ 
Hammond’s postulate อธิบายถึงผลของความเสถียรของ
คาร์โบแคตไอออนท่ีมีต่ออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา SN1 
เป็นต้น 
- ปฏิกิริยาเพริไซคลิกและปฏิกิริยาอ่ืนๆ ครอบคลุมถึงกลไก
การเกิดปฏิกิริยาอย่างละเอียด orbital interactions และส
เตอริโอเคมีของการเกิดผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา pericyclic 
แต่ละแบบและปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- วิชากลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์นี้เน้นเนื้อหากลไกของ
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ต่าง ๆ อย่างละเอียด และมีการเพ่ิมเติม
เนื้อหาของแต่ละหัวข้อท่ีลุ่มลึกและยังไม่ได้ครอบคลุมในวิชา
เคมีอินทรีย์ 1 และ 2 ด้วย ส่วนเนื้อหาท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้
เพ่ิมเติมเก่ียวกับ stereocontrolled reactions หรือ 
asymmetric synthesis นั้น ได้ครอบคลุมอยู่ในวิชา  
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ท่ีซับซ้อนมากข้ึน (เ ช่น streocontrolled reactions, 
asymmetric synthesis) พร้อมกับการนําไปใช้ในการสังเคราะห์
โมเลกุลเป้าหมาย ซึ่งจะทําให้วิชานี้สามารถปรับเนื้อหาให้ทันสมัย
ได้ตลอดเวลา และเพ่ิมเติมเนื้อหาใหม่โดยไม่ต้องเรียนซ้ําเรื่อง
พ้ืนฐานอีก จะได้ไม่ซ้ําซ้อนแต่เป็นการเพ่ิมพูนทักษะทางปัญญาให้
มากข้ึน 

342-433 เคมีอินทรียสังเคราะห์แล้ว จึงไม่เห็นควรปรับเป็น
รายวิชา Advanced Organic Chemistry ตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ นอกจากนี้เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาเลือก
จํานวน 3 หน่วยกิต หากปรับเป็นวิชา Advanced Organic 
Chemistry และเพ่ิมเนื้อหาตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ อาจต้อง
ปรับจํานวนหน่วยกิตให้มากข้ึนด้วย 

  
6.2324-435สเตอริโอเคม ี
คําอธิบายรายวิชา ข้อสังเกต 
ไฮบริไดเซชัน คอนฟอร์เม
ชัน โมเลกุลไครัล อิแนนที
โอเมอร์และไดแอสเตอริโอ
เมอร์ ซีส-ทรานส์ และ E-Z 
ไอโซเมอร์  แรซิไมเซชัน 
และเรโซลูชัน 

เรื่องเหล่านี้ เป็นพ้ืนฐานท่ีต้อง
เรียนในวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
มาแล้ว (เนื้อหาซ้ําซ้อน) 

สเตอริโอเคมีของปฏิกิริยา
ท่ีสําคัญ การสังเคราะห์
แบบอสมมาตร 

นํ า ไปรวม กับวิชา Advanced 
Organic Chemistry ท่ีเสนอไว้
ข้างต้น และเน้นการนําความรู้
ทางสเตอริโอเคมีไปใช้ประกอบ 

ข้อเสนอ 
ควรยุบวิชานี้และปรับเนื้อหาให้ไปอยู่ในรายวิชา Advanced 
Organic Chemistry ข้างต้น ซึ่งจะทําให้เกิดบูรณาการมากกว่า
แยกเป็นส่วน ๆ 

ถึงแม้ว่ารายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาของเรื่องส
เตอริโอเคมี แต่มีจํานวนช่ัวโมงบรรยายเพียง 5 ช่ัวโมง 
นักศึกษาได้เรียนรู้เพียงพ้ืนฐานสเตอริโอเคมีเบื้องต้น รายวิชา
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับโครงสร้างสาม
มิติของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และการใช้ความรู้สเตอริโอเคมีใน
การอธิบายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปฏิกิริยาต่างๆ โดยเพ่ิมเติม
รายละเอียดท่ีสําคัญและมีเนื้อหาลุ่มลึกมากข้ึน นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมเติมความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสังเคราะห์แบบอสมมาตร 
ซึ่งเหมาะสําหรับเป็นรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาเคมีทุกคน
ท่ีสน ใจ  ไ ม่ เ ฉพาะนั กศึ กษา ท่ี จ ะศึ กษาต่ อ ใน ระดั บ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมีอินทรีย์เท่านั้น ดังนั้นการนําไป
รวม กับราย วิชา  324-331 แล้ วปรับ ให้ เป็นราย วิชา 
Advanced Organic Chemistry นั้น จะทําให้เนื้อหามีความ
เข้มข้นมากและเฉพาะทางซึ่งเหมาะสมเฉพาะกับนักศึกษา
เคมีบางกลุ่มเท่านั้น และทําให้นักศึกษาบางกลุ่มเสียโอกาสท่ี
จะได้เพ่ิมเติมความรู้เรื่องสเตอริโอเคมีซึ่งสามารถนําไปใช้
อธิบายเนื้อหาวิชาการท่ีเก่ียวกับสเตอริโอเคมีในสาขาวิชา
อ่ืนๆ นอกจากนี้ เนื้อหาในรายวิชานี้ เพียงพอท่ีจะทําให้
นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ในระดับท่ีสูงข้ึน เช่น 
อินทรียสังเคราะห์ (Organic Synthesis) ตลอดจนรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  สามารถเข้าใจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายสเตอริโอเคมีอย่างถูกต้อง
อีกด้วย 
 

   6.3 324-416 วัสดุนาโนและวัสดุรูพรุนอนินทรีย์ (Inorganic 
Nano- and Porous Materials) 
         324-436 วัสดุนาโนอินทรีย์ (Organic Nanomaterials) 
ข้อเสนอ  
2 รายวิชานี้ น่าจะมีหลักการเก่ียวกับ Nano concept ท่ี
เหมือนกัน แต่มีสมบัติทางกายภาพและเคมี และการนําไปใช้ท่ี
หลากหลาย ซึ่ งน่าจะยกตัวอย่างได้ ท้ั งสารอนินทรีย์และ
สารอินทรีย์ ดังนั้นถ้านักศึกษาสนใจ NanoChemistry ควรได้
เรียนรู้ท้ังในแง่ของเคมีอนินทรีย์และเคมีอินทรีย์ด้วยกัน ไม่ควร
เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ถ้าหากนักศึกษาสนใจมากจริง ๆ ต้อง
ลงเรียนถึง 2 รายวิชา (เปลืองหน่วยกิต) แทนท่ีจะเป็นวิชาเดียว 
 
 
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยปรับให้มีเฉพาะรายวิชา 324-436 
และยกเลิกรายวิชา 324-416  
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
   6.4 324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 2 
        324-442 การประยุกต์การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้
เครื่องมือ 2 รายวิชานี้มีเนื้อหาส่วนใหญ่ซ้ําซ้อนกัน ดังคําอธิบาย
รายวิชาท่ีแสดงในตาราง 
คําอธิบายรายวิชา ข้อสังเกต 
วิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดย
ส เ ป ก โ ท ร เ ม ต รี แ บ บ
ดูดกลืนและแบบเปล่ง 

การประยุกต์การวิเคราะห์ทางเคมี
โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ไ ฟ ฟ้ า 
สเปกโทรสกป ี

แ ก๊ ส โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟี
สมรรถนะสูง ลิควิดโคร-
มาโทกราฟีสมรรถนะสูง 

โครมาโทกราฟีและเทคนิคตา่ง ๆ 

ข้อเสนอ  
หากจะแยกเป็นสองรายวิชา ไม่ควรให้มีเนื้อหา-เทคนิคท่ีซ้ําซ้อน
กันมากแบบนี้ ควรให้แต่ละวิชามีเนื้อหาของเครื่องมือต่างชนิดกัน 
ซึ่งจะลดจากวิชาละ 3 หน่วยกิตเป็นวิชาละ 2 หน่วยกิตได้ และถ้า
มีภาคปฏิบัติ หรือมีรายวิชาปฏิบัติการท่ีใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วย 
จะทําให้นักศึกษามีทักษะพร้อมท่ีจะทําโครงงานวิจัยได้ดีข้ึน 
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเปลี่ยนช่ือวิชาใหม่ เป็น 324-442 
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือข้ันสูงซึ่งมีเนื้อหาท่ีไม่
ซ้ําซ้อนกับ 324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 2  
และได้เพ่ิมรายวิชา 325-441 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทาง
เคมีโดยใช้เครื่องมือ 2 
 

7. ภาคผนวก ฉ. ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสะท้อน Active Learning 
รายวิชาภาคทฤษฎีส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบรรยาย (ร้อยละ 70) 
แม้ ว่าจะจําเป็นแต่การสอนในยุคนี้อาจารย์ต้องมีการปรับ
กระบวนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามี skills ได้หลายแบบ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ท่ีต้องฝึกคิด ฝึกถาม และการเรียนรู้และการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนั้นหากระบุเพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นว่าหลักสูตร
ปรับปรุงไม่เพียงแต่ปรับเนื้อหารายวิชาเท่านั้น แต่มีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีแตกต่างไปจากแบบเดิม ๆ การ
บรรยายจึ งควรปรับ เป็นการบรรยายแบบมีปฏิสั ม พัน ธ์ 
(Interactive Lecture) ซึ่งจะมีได้หลายรูปแบบ และสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
 

 
 
เพ่ิมเตมิตามข้อเสนอแนะในหน้าท่ี 4 ข้อ 12.1 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 5 นายพิมล จันเซ่ง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อท่ี 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
การระบุอาชีพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ี
ระบุในข้อ 1), 2), 5) และ 6) พิจารณาว่า เป็นการระบุอาชีพของ
บัณฑิตท่ีเฉพาะและแคบเกินไป ในความเป็นจริงบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
สามารถประกอบอาชีพท่ีหลากหลายกว้างกว่านี้มาก บางท่านก็
สามารถประกอบอาชีพท่ีประสบความสําเร็จก้าวข้ึนมาเป็น
ผู้บริหารองค์กรได้ การระบุตามฉบับร่างหลักสูตรฯ เป็นการระบุ 
สาขาอาชีพท่ีแคบเกินไป เหมือนเน้นในสาขาอาชีพท่ีเป็นคร ู

 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยในห้องทดลองเท่านั้น ซึ่งไม่ตรง 
กับความเป็นจริงในตลาดแรงงาน ทําให้ไม่เป็นท่ีดึงดูดใจให้มี
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในภาควิชานี ้
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
ควรระบุอาชีพท่ีครอบคลุมตรงกับความเป็นจริงในตลาดแรงงาน 
ควรระบุสาขาอาชีพให้ครอบคลุมมากกว่าท่ีระบุในข้อ 1), 2), 5) 
และ 6) ในฉบับร่าง แม้ว่าไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดของ
อาชีพต่าง ๆ ได้หมด แต่ก็ควรระบุในทํานองต่อไปนี้คือ 
   ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
   พนักงานบริษัทฯ หรือหน่วยงานเอกชน 
ซึ่งดูแล้วจะครอบคลุมสาขาอาชีพโดยท่ัวไปมากกว่า น่าสนใจท่ีจะ
มาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมากกว่า 
 

 

ข้อ 13 ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
ข้อ 13.1 ข้อย่อย 2) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
เสนอแนะข้อคิดเห็น 1 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพหรือ
ทํางานของบัณฑิต น่าจะมีการเพ่ิมเติมหลักสูตรวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 หรือ ISO 18001 
ด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเกือบทุกองค์กรจะต้องมีระบบเหล่านี้
แล้วท้ังนั้น บัณฑิตจะได้มีพ้ืนฐานความรู้ด้วย 
 

 
 
 
 
หลักสูตรมีรายวิชา 324-201 เคมีกับความปลอดภัย และ 
324-471 เคมีอุตสาหกรรม ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับระบบ
คุณภาพแล้ว นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดอบรม
เนือ้หาเก่ียวกับระบบ ISO สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพ่ิมเติม 

16) ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (หน้า 8) 
เสนอแนะข้อคิดเห็น 2 
หลักสูตรในฉบับร่างฯ ได้เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้นักศึกษาและบัณฑิตได้ใช้ในการสื่อสารในอนาคต ถือว่า
เป็นการดีมาก เนื่องจากประเทศไทยจะเป็นหนึ่งประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (Asean Economic 
Council) ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 นี้ ซึ่งมีโอกาสในการ
โยกย้ายหรืออพยพแรงงาน ทําให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไป 
สามารถนําความรู้และความชํานาญด้านภาษาไปใช้สื่อสารในการ
ทํางานประจําวันได้ แต่ขอให้เน้นทักษะท้ังการฟัง พูด อ่านและ
เขียน (Listening, Conversation, Reading และ Writing) ให้
นักศึกษาจริง ๆ เน้นท่ีการใช้งานจริง ไม่เน้นการจําเพ่ือทําข้อสอบ
อย่างเดียว  
เสนอแนะข้อคิดเห็น 3 
น่าจะมีการเพ่ิมเติมหลักสูตรภาษาท่ีเป็นวิชาเลือกสําหรับนักศกึษา
ท่ีสนใจในภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากในปัจจุบันหรือ
ในอนาคต ท้ังสองประเทศเป็นประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญมาก ๆของ
ไทยในอันดับต้นและเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลก 
การสื่อสารกับนักธุรกิจของท้ังสองประเทศด้วยภาษาท่ีคุ้นเคยจะ
ทําให้ได้เปรียบกว่า เนื่องด้วยพลเมืองของท้ังสองชาตินี้ค่อนข้าง
จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี  
 

 
 
หลักสูตรมีรายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งรายวิชาใน
กลุ่มดังกล่าวได้เน้นทักษะท้ังสี่ด้านตามท่ีเสนอแนะแล้ว 
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถลงวิชาเลือกเพ่ิมเติมตาม
ความสนใจเพ่ือให้สอดคล้องกับอนาคตของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่เพ่ิมเติม เนื่องจากรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นไปตามร่างและ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาควิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
คณะวิทยาศาสตร์  และมหาวิทยาลัย  อย่ างไร ก็ตาม 
มหาวิทยาลัยได้มีรายวิชาเก่ียวกับภาษาศาสตร์ เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถลง
วิชาเลือกเรียนเพ่ิมเติมตามความสนใจเพ่ือให้สอดคล้องกับ
อนาคตของแต่ละบุคคล  
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
17) ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (หน้า 9) 
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
ควรจะเพ่ิมเติมกลุ่มวิชาท่ีเ ก่ียวข้องกับจิตวิทยาการบริหาร 
จิตวิทยาในการทํางาน มนุษยสัมพันธ์และจรรยาบรรณในการ
ทํางานเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกและความพร้อม
ทางด้านจริยธรรม คุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ให้กับนักศึกษาและบัณฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาด้วย 
 

 
 
ไม่เพ่ิมเติม เนื่องจากรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นไปตามร่างและ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาควิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ หลักสูตร
ระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต โดย
นักศึกษาสามารถลงวิชาเลือกเพ่ิมเติมตามความสนใจเพ่ือให้
สอดคล้องกับอนาคตของแต่ละบุคคล 
 

ภาพรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีโดยภาพรวมมองว่ายัง
มุ่ งเน้น ท่ีจะผลิตบัณฑิตเ พ่ือไปประกอบอาชีพครู  อาจารย์ 
นักวิชาการและนักวิจัยในห้องทดลอง แต่ในตลาดแรงงานจริงๆ 
บัณฑิตท่ีสําเร็จจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ยัง
สามารถไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมในประเทศได้อีก
มากมาย และเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างมาก  
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีควรจะปรับจากการ
เน้นการสอนทางด้าน Pure Science (Chemistry) เป็นสาขาเคมี
ประยุกต์ให้มากข้ึน เพ่ือให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปได้มีความรู้
ตรงกับท่ีตลาดแรงงานต้องการมากข้ึน และต้องเน้นทักษะการ
ปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีอย่างจริงจัง 
 
ควรท่ีจะเปิดให้นักศึกษามีการเลือกเรียนในวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการ
เป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ควบคู่ไปด้วย ไม่ควรเน้น
ให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล้วไปสมัครเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างเพียงอย่างเดียว ควรสอนให้แนวคิดในการสร้างธุรกิจ
ส่วนตัวด้วยความรู้และพ้ืนฐานการศึกษาของตัวเองได้ด้วย 
 
ในระหว่างการฝึกงานหรือในระหว่างการศึกษาภาคการศึกษา
สุดท้าย ทางภาควิชาเคมีควรจะมีการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกับสาขาวิชาท่ีได้
เรียนมา เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ก่อนจบการศึกษาออกไป
ทํางานจริงด้วย หลายๆท่ีก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีรายวิชา
เลือกท่ีเป็นสาขาเคมีประยุกต์และจะหาแนวทางเพ่ิมเติม
กิจกรรมทางวิชาการท่ีนําไปสู่การพัฒนาทักษะดังกล่าว 
 
 
 
หลักสูตรระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาทางธุรกิจได้ ซึ่งรายวิชา
เหล่านี้ ให้บริการโดยคณะวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ 
ภาควิชาจะปรับกระบวนทัศน์ในการกระตุ้นเพ่ือให้นักศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมให้มากข้ึน 
 
หลักสูตรได้ดําเนินการประจําทุกปีแล้ว โดยนํานักศึกษาช้ันปี
ท่ี 4 ไปศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือ
ใกล้เคียงกับสาขาวิชา  

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ข้อ 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม (หน้า 
103) 
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
คณาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้แนะนําและเป็นผู้ประสานงานในการ
จัดหาตําราเรียนหลักท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องใช้อ่านค้นคว้า
ประกอบการเรียน  ตําราท่ีใช้ควรเป็นตําราภาษาอังกฤษ เพ่ือฝึก
นักศึกษาให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศไปด้วย ตําราท่ีจัดหามา
จะต้องมีอย่างเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและนักศึกษามีโอกาส 

 
 
 
 
มีการดําเนินการอยู่แล้ว และมีการเพ่ิมเติมตําราภาษาอังกฤษ
ในหน้า 103 ข้อ 6.3 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
ในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนอย่างเสมอภาคกัน 
 
ข้อ 5.2.1 คณาจารย์ท่ีสอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
การพิจารณาแต่งตั้งหรือคัดเลือกคณาจารย์สอนบางเวลาหรือ
คณาจารย์พิเศษ ควรมีการกําหนดคุณวุฒิและประสบการณ์ 
เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าคณาจารย์สอนบางเวลาหรือคณาจารย์
พิเศษเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีมุมมองของ
ประสบการณ์ท่ีแท้จริง สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระของความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มท่ี ควรมีการกําหนดวุฒิ
การศึกษาและตําแหน่งงานข้ันต่ําไว้อาทิ  
   วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  
   ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายงานข้ึนไปเป็น
ต้น 
 
ต้องประเมินผลการสอนคณาจารย์สอนบางเวลาหรือคณาจารย์
พิเศษทุกปีเช่นเดียวกับคณาจารย์ประจํา เพ่ือให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและมีการตื่นตัวตลอดเวลา 
 

 
 
หลักสูตรแต่งตั้งหรือคัดเลือกคณาจารย์สอนบางเวลาหรือ
คณาจารย์พิเศษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดําเนินการตามเสนอ 

ข้อ 6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
ควรจะมีการเพ่ิมเติม 
ข้อ 4) มหาวิทยาลัยหรือคณะวิทยาศาสตร์ควรจะมีการสํารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
เพ่ือให้สามารถมีข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการสอน
และบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ทําให้บัณฑิตมีโอกาสในการ
หางานทํามากข้ึน โดยอาจจะใช้โครงข่ายศิษย์เก่าท่ีมีคุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งงานในหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเป็น
แหล่งข้อมูล 
 

หลักสตูรเปลี่ยนรายละเอียดของหมวดนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ดังนั้นหัวข้อนี้ปรับไปอยู่ในหัวข้อ 2  

 
 

ดําเนินการตามเสนอ 

ข้อ 7 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(หน้า 103) 
(8) KPI อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่ไม่มี คิดว่า
ภาควิชาเคมีน่าจะมีการจัดคอร์สอบรมแทนการปฐมนิเทศ ซึ่งดูจะ
ได้ประโยชน์ในการแนะนําอาจารย์ใหม่มากกว่าและตรงประเด็น
กว่า และ KPI ข้างต้นก็ไม่น่าจะสามารถช้ีวัดประสิทธิภาพของ
อาจารย์ใหม่ได้ จึงเสนอว่าควรจะวัดด้วยคะแนนจากแบบทดสอบ 
โดยคณาจารย์บริหารภาควิชาร่วมประชุมตั้งเกณฑ์มาตรฐานใน
การผ่านการประเมิน   
 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมอาจารย์ใหม่เก่ียวกับเทคนิค
การสอน จิตวิทยาการสอน และการประเมินผลนอกจากนี้ยัง
มีระบบอาจารย์ พ่ี เลี้ยงสําหรับอาจารย์ใหม่ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะ 

 



  

 

 

132

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการหรือคําชี้แจง 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 6 นางสาวณัฐภรณ์ รัตนวิศ (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

 

จากการ review เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 
พบว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และเน้นให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้เรียนมาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึนเช่น หลักสูตรกฎหมายเพ่ือการประกอบ
อาชีพและการดําเนินชีวตประจําวัน อาเซียนศึกษาสุนทรียศาสตร์
แห่งชีวิต  พลังงานทางเลือกจากชีวมวล เป็นต้น 
 
หลักสูตรมีการปรับปรุงเหมาะสมแต่ถ้าสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหา
เก่ียวกับระบบคุณภาพท่ีมีใช้หรือให้การรับรองแก่หน่วยงานต่างๆ
ท้ังราชการและเอกชนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งจะช่วยเพ่ิมให้
นักศึกษามีความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะนําไปใช้ในการทํางานได้ใน
อนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีรายวิชา 324-201 เคมีกับความปลอดภัย และ 
324-471 เคมีอุตสาหกรรม ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับระบบ
คุณภาพแล้ว  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดอบรม
เนื้อหาเก่ียวกับระบบ ISO สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพ่ิมเติม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ปรัชญา ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีท่ีมีความรู้
พ้ืนฐานด้านเคมีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลได้อย่ างเป็นระบบ สามารถนําความรู้ ไป
ประยุกต์ ใช้ ได้อย่างเหมาะสมรวมท้ังมี คุณธรรม 
จริ ย ธรรม และ เจตคติ ท่ี ดี ต่ อวิ ชาชีพ   มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีท่ีมีความรู้
พ้ืนฐานด้านเคมีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมรวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี ้
1)  มีความรู้พ้ืนฐานด้านสาขาวิชาเคมีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
เป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรสาขานี้ท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
2)  มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้ มีศักยภาพท่ีจะค้นคว้าวิจัย และ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึน 
3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลได้อย่ า ง เป็นระบบ และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตรอ์ย่างสร้างสรรค์ 
 
4)  มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
5)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีโลกทัศน์
กว้าง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
6)  มีความสามารถในการเป็นผู้นําและทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ใช้ในงานทางเคมีได ้

วัตถุประสงค ์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี ้
1)  มีความรู้ พ้ืนฐานด้านสาขาวิชาเคมีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
เป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรสาขานี้ท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
2)  มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้ มีศักยภาพท่ีจะค้นคว้าวิจัย และ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึน 
3)  มีความสามารถในการสังเกต คิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ยอมรับความเป็นจริงจาก
หลักฐานตามทฤษฎีท่ีปรากฎ และสามารถแก้ปัญหาโดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตรอ์ย่างสร้างสรรค์ 
4)  มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
5)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีโลกทัศน์
กว้าง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เปน็อย่างด ี
6)  มีความสามารถในการเป็นผู้นํา การบริหารจัดการ 
และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ใช้ในงานทางเคมีได ้
8)  มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพและมีความพร้อม
ปฏิบัติงานเม่ือสําเร็จการศึกษา (สําหรับแผนสหกิจ
ศึกษา) 
 
บัณฑิตท่ีจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคุณลักษณะโดดเด่น 
คือ มีทักษะการใช้เครื่องมือและมีความรู้เก่ียวกับระบบ
บริหารงานคุณภาพเป็นอย่างดี   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 1) กลุม่วิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
895-125  การใช้ภาษาไทย 
วิชาเลือก 
- เลื อก วิชาจากกลุ่ ม ราย วิชาภาษาอังกฤษ ท่ี
กําหนดให้ จํานวน 3 หน่วยกิต 

 
(3) 
(3) 
(3) 
 
 

วิชาบังคับ 
คงเดิม 
คงเดิม 

ยกเลิกและย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
วิชาเลือก 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จํานวน 6 หน่วยกิ
ตจากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่มภาษาท่ี
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

2) กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 
xxx-xxx  พลศึกษา 
 
 
 
 
640-101  สุขภาวะกายและจิต            
 
 
 
895-171  ภูมิปัญญาในการดาํเนนิชีวิต 
วิชาเลือก 
- เ ลื อ ก วิ ชา จากกลุ่ ม วิ ช าสั งคมศาสตร์ แล ะ
มนุษยศาสตร์ท่ีกําหนดให้ จํานวนไม่น้อยกว่า2 
หน่วยกิต 

 
(1) 
(1) 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 

(3) 
 
 

วิชาบังคับ 
คงเดิม 
คงเดิม 

- เลือกวิชาจากกลุ่มวิชากลุม่วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ีกําหนดให้ จํานวน 6 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี ้

- 001-101  อาเซียนศึกษา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 001-131 
- 874-194  กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

- 895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชาต ิ
คงเดิม 

วิชาเลือก 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคม- 
ศาสตร์จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตจาก
รายวิชาท่ีเหลือข้างต้นหรือจากรายวิชาหมวด
ศึกษาท่ัวไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคม- 
ศาสตรท่ี์เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรื อมหา วิทยาลั ย อ่ืน  ท้ั ง ในประ เทศและ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 
315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 
 
 
 
 

 
(3) 
(3) 
 

 

วิชาบังคับ 
ยกเลิกและย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 

คงเดิม 
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วิชาเลือก 
- เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ท่ีกําหนดให้ จํานวน  2 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
322-101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 
 
322-102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
 
324-101  เคมีท่ัวไป 1 
324-102  เคมีท่ัวไป 2 
325-101  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 
325-102  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 
330-101  หลักชีววิทยา 1 
330-102  หลักชีววิทยา2 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1       
331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
332-101  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
332-102  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
332-112  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(3) 
(1)  
(1) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 

วิชาเลือก 
- เลือก วิชา ในกลุ่ ม วิชา วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
จาก  รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ท่ีเปิดสอนใน  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  ห รื อ
มห า วิ ท ย า ลั ย อ่ื น  ท้ั ง ใ นป ร ะ เ ท ศแล ะ
ต่ า ง ป ร ะ เทศ  โ ด ยค ว าม เห็ น ชอบขอ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
- เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น แคลคลูัส 1 และปรับปรุง 
  คําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น แคลคลูัส 2 และปรับปรุง 
  คําอธิบายรายวิชา 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาบังคับ 
แผนการศึกษาปกติ  
แผนสหกิจศึกษา 

 
48 หน่วยกิต 
51 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาบังคับ 
แผนการศึกษาปกติ  
แผนสหกิจศึกษา 

 
48 หน่วยกิต 
51 หน่วยกิต 

322-203  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 
324-221  เคมีเชิงฟิสิกส ์1 
324-231  เคมีอินทรีย ์1 
324-232  เคมีอินทรีย์ 2 
324-241  เคมีวิเคราะห ์
324-311  เคมีอนินทรีย ์1 
324-312  เคมีอนินทรีย์ 2 
324-321  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
324-322  เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 
324-333  สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์
324-341  การวิเคราะห์ทางเคมโีดยใช้เครื่องมือ 1 
324-481  สัมมนาทางเคม ี
325-221  ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์1 
325-231  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์1 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(1) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
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325-232  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 2 
325-241  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์
325-312  ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี ์
325-321  ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 2 
325-341  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้

เครื่องมือ 1 
325-491  โครงงานทางเคมี 1 (แผนการศึกษา 
             ปกต)ิ 
325-493  สหกิจศึกษา (แผนสหกิจศึกษา) 
328-302  ชีวเคมีข้ันพ้ืนฐาน                                   
328-331  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 
3) กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ 
324-201  เคมีกับความปลอดภัย 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชาเคมสีหวิทยาการ 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  จากรายวิชา 
  ต่อไปนี ้
324-426  คอมพิวเตอร์ทางเคม ี
324-473  มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพใน 
              ห้องปฏิบัติการ 
348-463  ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
 

(3) 
 

(6) 
(3) 
(1) 

4 หน่วยกิต 
(2) 
 
 
 

(2) 
(2) 
 

(1) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 
คงเดิม 

 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

คงเดิม 
คงเดิม 

3) กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชาเคมสีหวิทยาการ จํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  จากรายวิชา 
  ต่อไปนี ้
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

คงเดิม 
 

- เพ่ิมหน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวิชาเลือก 
แผนการศึกษาปกติ  
แผนสหกิจศึกษา 
- เลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต (แผนการศึกษาปกติ) หรือ 8 หน่วย
กิต (แผนสหกิจศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
324-323  อุณหพลศาสตร์เชิงสถิต ิ
324-331  กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์
324-411  วิธีเชิงฟิสิกส์ในเคมีอนนิทรีย ์
324-412  สารอนินทรีย์และการประยกุต์ใช้ 
324-413  โฟโตเคมีอนินทรีย ์
324-414  โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้น 
              ของวัสดุอนินทรีย ์
 
324-415  การสังเคราะห์วัสดุอนนิทรีย ์
324-416  วัสดุนาโนและวัสดุรูพรนุอนินทรีย ์
 

 
17 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
 
 

(2) 
(2) 
 

4) กลุ่มวิชาเลือก 
แผนการศึกษาปกติ  
แผนสหกิจศึกษา 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชาเลือกซึ่ งเปิดสอนโดย
ภาควิชาเคมีหรือราย วิชาในกลุ่ ม เคมีสห -
วิทยาการ หรือท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืนหรือ
คณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  โดยจะต้องเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิด
สอนโดยภาควิชาเคมีรหัส 324, 325 ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต (แผนการศึกษาปกติ) หรือ 8 
หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 

ตัดออก 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

- เปลี่ยนรหสัรายวิชาเป็น 324-314 
 
 
- 324-414  เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น 

ยกเลิก 
ยกเลิก 

 
17 หน่วยกิต 
 14 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
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324-417  สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพ่ือ

เทคโนโลยีสะอาด 
324-418  หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย ์1 
324-419  หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย ์2  
324-421  จลนพลศาสตร์เคม ี
324-422  เคมีควอนตัม 
 
324-423  เคมีนิวเคลียร์และรังสีเคม ี
324-424  ผลิกศาสตร์เคม ี
324-425  สารลดความตึงผิวและสารซักล้าง 
 
324-428  หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
324-429  หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
324-431  โฟโตเคมีอินทรีย ์
324-432  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
324-433  เคมีอินทรียสังเคราะห ์
324-434  เคมีเฮเทโรไซคลิก 
324-435  สเตอริโอเคม ี
324-436  วัสดุนาโนอินทรยี ์
324-437  เคมีชีวอินทรีย ์
324-438  หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย ์1 
324-439  หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย ์2 
324-441  การวิเคราะห์ทางเคมโีดยใช้เครื่องมือ 2 
324-442  การประยุกต์การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้  
             เครื่องมือ 
324-448  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห ์1 
324-449  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห ์2 
324-451  ปิโตรเคม ี
 
 
 
 
 
324-471  เคมีอุตสาหกรรม 
324-472  เคมีสิ่งแวดล้อม 
324-479  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต ์
325-301  เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น 
325-441  ปฎิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ 
             เครื่องมือ 2 
325-472  ปฎิบัติการเคมสีิ่งแวดลอ้ม 
325-492  โครงงานทางเคม ี2  
325-499  การฝึกงานทางเคม ี

(2) 
 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
 

(2) 
(2) 
(2) 
 

 (2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(3)  
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 
 

(2) 
(2) 
(2) 
 
 
 
 
 

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

(1) 
 (3) 
(1) 
 
 
 

- เปลี่ยนรหสัรายวิชาเป็น 324-415 
 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

- เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น เคมีเชิงคํานวณและปรับปรุง 
  คําอธิบายรายวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น คอลลอยด์และเคมีพ้ืนผิว และ 
  ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  

คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น เคมีเฮเทอโรไซคลิกเบื้องต้น 

คงเดิม 
- ปรบัปรุงคําอธิบายรายวิชา 

ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

- เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น การวิเคราะหท์างเคมีโดยใช้ 
  เครื่องมือข้ันสูง 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

- 324-452  พลังงานทางเลือกจากชีวมวล 
- 324-453  กระบวนการทางเคม ี
- 324-454  หลักการเบื้องต้นสําหรับ MATLAB 
- 324-455  หลกัการกัดกร่อน 
- 324-456  วัสดุท่ีมีรูพรุน 

คงเดิม 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 
ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
- หรือเลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร ์

 
316-201  วัสดุศาสตรเ์บื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
- หรือเลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร ์
  และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสตูรสาขาวิชา 
  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์
342-310   พอลิเมอร์และสมบัติพอลิเมอร ์
              พ้ืนฐาน 
342-322  ยางและเทคโนโลยียาง 
342-331  พอลิเมอร์เชิงพาณิชย ์
342-431  การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร ์
342-443  สีและสารเคลือบผิว 
 
 
- หรือเลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ หลักสูตรสาขาวิชาสถิต ิ

347-202   สถิตพ้ืินฐาน 
 
 
- หรือเลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
224-213  พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
224-341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 
224-371  มลพิษอุตสาหกรรมและการ 
             ควบคุม 
224-432การจัดการกากของเสยีอันตราย 
224-461  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
224-462  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

 
 
 

(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 

(3) 
(3) 
(3) 
 

(3)  
(3) 
(3) 
 

6 หน่วยกิต 

- ห รื อ เ ลื อ ก วิ ช า ท่ี เ ปิ ด ส อ น โ ด ย ภ า ค วิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ  หลักสูตร
สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
 
- หรือเลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

- 340-241  การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์
- 340-381  การเตรียมสมัมนาทางวิทยาศาสตร ์
 
- หรือเลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชา 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสด ุหลักสูตร 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

คงเดิม 
 

คงเดิม 
- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 342-332 
- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 342-334 
- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 342-436 
- 342-438  การรีไซเคิลพอลิเมอร ์
 
- หรือเลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ หลักสูตรสาขาวิชาสถิต ิ

- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 347-201 และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา 

 
 

- หรือเลือกวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 223-201 
- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 223-341 
- เปลี่ยนรหสัวิชาและช่ือวิชาเป็น 223-321  
  มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 
- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 223-461 
- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 223-472 
- เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 223-473 
 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 หน่วยกิต 
- เลือกวิชาใดๆท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 - เ ลื อ ก วิ ช า ใ ด  ๆ  ท่ี ส น ใ จ ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีเนื้อหา
รายวิชาไม่ซ้ํ าซ้อนหรือใกล้ เคียงกับเนื้อหา
รายวิชาท่ีเรียนมาแล้วโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนลงทะเบียน
รายวิชา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เกณฑ์ข้ันต่ํา 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกติ 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 
1) กลุ่มวิชาภาษา 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

12 
10 
 
8 

1) กลุ่มวิชาภาษา 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

12 
12 
 
6 

 

    2. หมวดวิชาเฉพาะ 99     2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 84 
1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

2.1) แผนปกติ 
2.2) แผนสหกิจศึกษา 

3)  กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ 
4)  กลุ่มวิชาเลือก 

4.1) แผนปกติ 
4.2) แผนสหกิจศึกษา 

30 
 
 

48 
51 
4 
 

17 
14 

1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 
2)  กลุม่วิชาบังคับ 

2.1) แผนปกติ 
2.2) แผนสหกิจศึกษา 

3)  กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ 
4)  กลุ่มวิชาเลือก 

4.1) แผนปกติ 
4.2) แผนสหกิจศึกษา 

30 
 
 

48 
51 
4 
 

17 
14 

 

    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6     3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
รวม 135* รวม 135* 120 

 
* แผนการศึกษาของหลักสูตรปกติและแผนสหกิจศึกษา มีจํานวนหน่วยกิตรวมเท่ากันคือ 135 หน่วยกิต 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาที่รองรับ 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาท่ีรองรับ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1. มีความรู้พ้ืนฐานด้านสาขาวิชา
เคมีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
เป็นการตอบสนองความต้องการ
บุคลากรสาขานี้ ท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 

324-101 เคมีท่ัวไป 1 (3) 
324-102 เคมีท่ัวไป 2 (3) 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย (2) 
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส ์1 (3) 
324-231 เคมีอินทรีย ์1 (3) 
324-232 เคมีอินทรีย ์2 (3) 
324-241 เคมีวิเคราะห ์(3) 
324-311 เคมีอนินทรีย ์1 (3) 
324-312 เคมีอนินทรีย ์2 (3) 
324-321 เคมีเชิงฟิสิกส ์2 (3) 
324-322 เคมีเชิงฟิสิกส ์3 (3) 
324-333 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์(3) 
324-341 การวิเคราะห์ทางเคมโีดยใช้ 
               เครื่องมือ 1 (3) 
324-481 สัมมนาทางเคม ี(1) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (1) 
325-221 ปฏิบัตกิารเคมเีชิงฟิสิกส ์1 (1) 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์1 (1) 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์2 (1) 
325-241 ปฏบิัติการเคมีวิเคราะห ์(1) 
325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี ์(1) 
325-321 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์2 (1) 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคม ี

โดยใช้เครื่องมือ 1 (1) 
325-491 โครงงานทางเคม ี1 (3) 
325-493 สหกิจศึกษา (6) 
328-302 ชีวเคมีข้ันพ้ืนฐาน (3) 
328-331  ปฏบิัติการชีวเคมี 1 (1) 

เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้าน
ส า ข า วิ ช า เ ค มี ท่ี นั ก ศึ ก ษ า
จํ า เป็นต้ อง เรี ยนรู้ เ พ่ือนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

2. มีความสามารถแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง
ได้ มีศักยภาพท่ีจะค้นคว้าวิจัย และ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึน 

324-481 สัมมนาทางเคม ี(1) 
325-491 โครงงานทางเคม ี1 (3) 
325-493 สหกิจศึกษา (6) 
รวมถึงรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายงานค้นคว้า 

เป็นกลุ่มวิชาท่ีเน้นให้นักศึกษาได้
แสวงหาความรู้ แ ละศาสตร ์  
ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

3. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบ และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค ์

324-481 สัมมนาทางเคม ี(1) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (1) 
325-221 ปฏิบัตกิารเคมเีชิงฟิสิกส ์1 (1) 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์1 (1) 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์2 (1) 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์(1) 
325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี ์(1) 
325-321 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์2 (1) 
 

เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้าน
สาขาวิชาเคมีท่ีเน้นทางด้านการ
ทดลอง การปฏิบัติและแก้ปัญหา
โ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร ์
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วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร รายวิชา คําอธิบายเพ่ิมเติม 
 325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคม ี

               โดยใช้เครื่องมือ 1 (1) 
325-491 โครงงานทางเคม ี1 (3) 
325-493 สหกิจศึกษา (6) 
328-331  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (1) 

 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติท่ี
ดีต่อวิชาชีพ 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 (1) 
640-101 สุขภาวะกายและจิต (3) 
874-194    กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและ

การดําเนินชีวิตประจําวัน (3) 
895-135   สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต (3) 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต (3) 

ในการจัดการเรียนการสอนใน
ร า ย วิ ช า อ่ื น  ๆ  อ า จ มี ก า ร
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม 

5. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีโลกทัศน์กว้าง และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี

001-101   อาเซียนศึกษา (3) 
315-101   กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 (1) 
640-101   สุขภาวะกายและจติ (3) 
874-194   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและ 

  การดําเนินชีวิตประจําวัน (3) 
890-101   การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (3) 
890-102   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
              พ้ืนฐาน (3) 
895-135   สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต (3) 
895-171   ภูมิปัญญาในการดําเนนิชีวิต (3) 

เป็นกลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวิชา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6. มีความสามารถในการเป็นผู้นํา
และทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

325-101   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (1) 
325-102   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (1) 
325-221   ปฏิบัตกิารเคมีเชิงฟิสกิส ์1 (1) 
325-231   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์1 (1) 
325-232   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์2 (1) 
325-241   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์(1) 
325-312   ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี ์(1) 
325-321   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสกิส ์2 (1) 
325-341   ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคม ี
              โดยใช้เครื่องมือ 1 (1) 
325-491   โครงงานทางเคม ี1 (3)  
328-331   ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (1) 

เป็นกลุ่ ม วิ ชาปฏิบั ติ ก าร  ซึ่ ง
นักศึกษาจะได้มีโอกาสทํางาน
เป็นกลุ่ม 

7. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
ประยุกต์ใช้ในงานทางเคมีได ้

324-481   สัมมนาทางเคม ี(1) 
325-491   โครงงานทางเคม ี1 (3) 
325-493   สหกิจศึกษา (6) 
345-102   คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (3) 

เป็นรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์
แ ล ะ ก ลุ่ ม วิ ช า ท่ี มี ก า ร นํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

8. มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ 
และมีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

325-493   สหกิจศึกษา (6) เป็นรายวิชาท่ีให้นักศึกษาได้มี
ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเช้าสู่การทํางานจริง  และ
นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงาน
ได้ทันที 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
ที่สะท้อน Active learning 

 



 

ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบ ุ

การจัดการเรียนรู้ 
ระบ ุ
ร้อยละ 

001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 30 30 10 50 10 - - - 100 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 15 50 20 - - 30 - - 100 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส ์1 3(3-0-6) 45 70 10 - - 15 นําเสนอหน้าชั้น 5 100 
324-231 เคมีอินทรีย ์1 3(3-0-6) 45 70 - - - 20 ให้การบ้าน 10 100 
324-232 เคมีอินทรีย ์2 3(3-0-6) 45 70 10 - - 20 - - 100 
324-241 เคมีวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 45 70 - - 10 10 สอบย่อยก่อนหรือหลัง

บทเรียนและให้การบ้าน 
10 100 

324-311 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 45 70 - - 10 20 - - 100 
324-312 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 45 70 - - 10 20 - - 100 
324-314 โครงสร้างและการตรวจ   
            สอบเบื้องต้นของวัสด ุ
            อนินทรีย ์

2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 แบบฝึกหัด 20 100 

324-321 เคมีเชิงฟิสิกส ์2 3(3-0-6) 45 70 5 - - 25 - - 100 
324-322 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-331 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 45 50 10 - 10 20 สอบย่อยและให้การบ้าน 10 100 

 
 

147 



  

 

 

148 

ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ
100 

ใชส้ื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบ ุ

การจัดการเรียนรู้ 
ระบ ุ
ร้อยละ 

324-333 สเปกโทรสโกปีของสาร 
            อินทรีย ์

3(3-0-6) 45 70 - - 10 10 การบ้าน 10 100 

324-341 การวิเคราะห์ทางเคม ี
            โดยใช้เครื่องมือ 1 

3(3-0-6) 45 70 - - 10 10 สอบย่อยก่อนหรือหลัง
บทเรียนและให้การบ้าน 

10 100 

324-411 วิธีเชิงฟิสิกส์ในเคม ี
            อนินทรีย ์

2(2-0-4) 30 50 10 - - 20 ค้นคว้าและนําเสนอหน้า
ชั้น พร้อมตอบคําถาม 

20 100 

324-412 สารอนินทรีย์และการ 
            ประยุกต์ใช้ 

2(2-0-4) 30 50 15  10 10 ค้นคว้าและนําเสนอหน้า
ชั้น พร้อมตอบคําถาม 

15 100 

324-413 โฟโตเคมีอนินทรีย์  2(2-0-4) 30 50 10 - 20 20 - - 100 
324-414 เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องตน้ 2(2-0-4) 30 50 10 - - 20 ค้นคว้าและนําเสนอหน้า

ชั้น พร้อมตอบคําถาม 
20 100 

324-415 สารเชิงซ้อนและของแข็ง 
            อนินทรีย์เพื่อเทคโนโลย ี
            สะอาด 

2(2-0-4) 30 50 10 - - 10 ค้นคว้าและนําเสนอหน้า
ชั้น พร้อมตอบคําถาม 

30 100 

324-418 หัวข้อพิเศษทางเคม ี
            อนินทรีย์ 1 

2(2-0-4) 30 50 - - 10 20 การบ้าน แบบฝึกหดั
และนําเสนอหน้าชั้น 

20 100 

324-419 หัวข้อพิเศษทางเคม ี
            อนินทรีย์ 2  

2(2-0-4) 30 50 - - 10 20 การบ้าน แบบฝึกหดั
และนําเสนอหน้าชั้น 

20 100 

324-421 จลนพลศาสตร์เคมี  2(2-0-4) 30 50 10 - 5 25 รายงาน/นําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

10 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบจุํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบ ุ

การจัดการเรียนรู้ 
ระบ ุ
ร้อยละ 

324-422 เคมคีํานวณ  2(2-0-4) 30 50 10 - 15 25 - - 100 
324-423 เคมีนิวเคลียร์และรังสีเคม ี 2(2-0-4) 30 50 15 - 20 15 - - 100 
324-424 ผลิกศาสตร์เคมี  2(2-0-4) 30 50 10 - 25 15 - - 100 
324-425 คอลลอยด์และเคมพีื้นผวิ  2(2-0-4) 30 50 10 - 5 25 รายงาน/นําเสนอหน้า

ชั้นเรียน 
10 100 

324-426 คอมพิวเตอร์ทางเคมี  2(2-0-4) 30 15 - - 47 38 - - 100 
324-428 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิง 
            ฟิสิกส ์

2(2-0-4) 30 50 5 - 15 20 รายงาน/นําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

10 100 

324-429 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิง 
            ฟิสิกส ์2  

2(2-0-4) 30 50 5 - 15 20 รายงาน/นําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

10 100 

324-432 เคมผีลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ 2(2-0-4) 30 50 10 - 15 25 - - 100 
324-433 เคมีอินทรียสังเคราะห ์ 2(2-0-4) 30 50 - - - 35 ศึกษาด้วยตนเองผา่น 

LMS และการบ้าน 
15 100 

324-434 เคมีเฮเทอโรไซคลิก 
            เบื้องต้น  

2(2-0-4) 30 50 - - 15 25 การบ้าน 10 100 

324-435 สเตอริโอเคมี  2(2-0-4) 30 50 - - 15 25 การบ้าน 10 100 
324-436 วัสดุนาโนอินทรีย ์ 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 20 การบ้าน 10 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบ ุ

การจัดการเรียนรู้ 
ระบ ุ
ร้อยละ 

324-438 หัวข้อพิเศษทางเคมี
อินทรีย์ 1 

2(2-0-4) 30 50 - - 15 25 การบ้าน 10 100 

324-439 หัวข้อพิเศษทางเคมี
อินทรีย์ 2  

2(2-0-4) 30 50 - - 15 25 การบ้าน 10 100 

324-441 การวิเคราะห์ทางเคมีโดย
ใช้เครื่องมือ 2 

3(3-0-6) 45 50 - - 15 15 นําเสนองาน 20 100 

324-442 การประยุกต์การวิเคราะห์
ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ   

3(3-0-6) 45 50 10 - 15 15 นําเสนองาน 10 100 

324-448 หัวข้อพิเศษทางเคมี
วิเคราะห ์1 

2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 นําเสนองาน 20 100 

324-449 หัวข้อพิเศษทางเคมี
วิเคราะห ์2 

2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 นําเสนองาน 20 100 

324-451 ปิโตรเคม ี 2(2-0-4) 30 50 10 - 5 25 รายงาน/นําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

10 100 

324-452 พลังงานทางเลือกจากชีว
มวล 

2(2-0-4) 30 50 10 - 10 30 - - 100 

324-453 กระบวนการทางเคมี  2(2-0-4) 30 50 10 - 20 20 - - 100 
324-454 หลักการเบื้องต้นสําหรบั 

MATLAB  
2(2-0-4) 30 50 - - 20 - ค้นคว้าและนําเสนอหน้า

ชั้น พร้อมตอบคําถาม 
30 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบ ุ

การจัดการเรียนรู้ 
ระบ ุ
ร้อยละ 

324-455 หลักการกัดกร่อน  2(2-0-4) 30 50 - - 10 10 ค้นคว้าและนําเสนอหน้า
ชั้น พร้อมตอบคําถาม 

30 100 

324-456 วัสดุที่มรีูพรุน  2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 การบ้านและแบบฝึกหดั 20 100 
324-471 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 
324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 45 50 10 - 15 10 รายงาน/นําเสนอหน้า

ชั้นเรียน 
15 100 

324-473 มาตรวิทยาและการประกัน
คุณภาพในห้องปฏิบัติการ   

(2-0-4) 30 70 - - - 15 Lab และนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

15 100 

324-479 หัวข้อพิเศษทางเคมี
ประยุกต ์

2(2-0-4) 30 50 - - 20 15 นําเสนอหน้าชั้นเรียน 15 100 

324-481 สัมมนาทางเคมี  1(0-2-1) 15 - - - - 50 การถาม-ตอบ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

50 100 

325-101 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-102 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-221 ปฎิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์1 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 

 
 



  

 

 

152 

ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
รวม
ร้อย
ละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุร้อย
ละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

325-301 เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น  1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์  1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-321 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์2  1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะหท์าง

เคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  
1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 

325-441 ปฏิบัติการการวิเคราะหท์าง
เคมีโดยใช้เครื่องมือ2 

1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 

325-491 โครงงานทางเคมี 1  3(0-9-0) - - - 100 - - - - 100 
325-492 โครงงานทางเคมี 2  3(0-9-0) - - - 100 - - - - 100 
325-493 สหกิจศึกษา  6(0-18-0) - - - 50 25 25 - - 100 
325-499 การฝึกงานทางเคมี  1(0-6-0) - - - 50 25 25 - - 100 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบ 
            อาชีพและการดําเนิน 
            ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 22.5 50 15 - 15 20 - - 100 

890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความ 
            พร้อม 

3(1-4-4) 15 0 100 - - - - - 100 

890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

3(2-2-5) 30 30 15 - - - 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 2.การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborativelearning 
group) 15% 3.การเรียนรู้แบบใช้เกมส์  

55 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
รวม
ร้อย
ละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุร้อย
ละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

        (Games) 5% 4.การเรียนรู้แบบ
ทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led 
review session) 5% 5.Guided 

practices 15% 

  

890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

3(3-0-6) 45 50 15 - - 35 - - 100 

890-211 เสริมทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 45 50 5 10 - - การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 35 100 

890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 30 50 20 - - 10 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
นักศึกษา/วิเคราะห์ประเด็นที่กําหนด 
และจับกลุ่มแลกเปลีย่นความคดิเห็น

เพื่อสรุปและนําเสนอต่อชั้นเรยีน 2.การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ นักศึกษาจับกลุ่ม

ศึกษาหัวข้อที่สนใจ นําเสนอต่อชั้นเรียน
3.การเรียนรู้แบบผังความคิด 

(Concept mapping) นักศึกษา
วางแผนออกแบบผังความคิด เพื่อ

พัฒนาเป็นหัวข้อนําเสนอ 

20 100 

890-221 การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 45 50 5 - - 10 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
15% 2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 15% 

35 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
รวม
ร้อย
ละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุร้อย
ละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

        3.การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก 
(Keeping journals or logs) 5% 

  

890-222 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน  

3(3-0-6) 45 40 - - - 20 การเรยีนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่ Group 
work 20% และ Group 
presentation 20% 

40 100 

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 45 50 10 - - 10 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.การเรียนรู้แบบผังความคิด 

30 100 

890-224 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 45 50 15 - - 25 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

10 100 

890-226 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตจริง 

3(3-0-6) 45 50 15 - - 15 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
10% 2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ10% 

20 100 

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3(3-0-6) 45 40 - - - 40 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 20 100 

890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(3-0-6) 45 45 5 - - - 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
15% 2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ35% 

50 100 

890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจ
เบื้องต้น 

3(3-0-6) 45 50 15 - - 25 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

10 100 

890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 45 50 - - - - 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 50% 50 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
รวม
ร้อย
ละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุร้อย
ละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการ
อังกฤษ 

3(3-0-6) 45 40 - - - - 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
10% 2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น 
group work, presentation 40% 
3.การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน 
(Student-led review sessions) 

10% 

60 100 

890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

3(3-0-6) 45 40 - - - 40 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 20 100 

890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 3(3-0-6) 45 30 15 - - - 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด
20% 2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ ไดแ้ก่ 
Role play 15% และ Presentation 
15% 3.การเรียนรู้แบบใช้เกมส5์% 

55 100 

890-351 ทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ต่อ 

3(3-0-6) 45 40 10 - - 20 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
10% 2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 10% 

30 100 

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร
งาน 

3(3-0-6) 45 15 20 30 - 15 -การฝึกโดยใช้บทบาทสมมต ิ
-การนําเสนอผลการค้นคว้า 

-การฝึกปฏิบัต ิ

20 
100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่สะท้อน Active learning  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
รวม
ร้อย
ละ
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุร้อย
ละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

895-101 พฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 45 50 20 10 10 10 - - 100 
895-125 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 45 40 30 - - - ฝึกปฏิบัต ิ 30 100 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5) 30 50 20 15 5 10 - - 100 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 30 50 20 - 10 20 - - 100 
895-203 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 45 50 20 - 20 10 - - 100 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการ

ปกครอง  
2(2-0-4) 30 40 20 10 10 20 - - 100 

895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 45 50 15 15 10 10 - - 100 
895-xxx วิชากีฬา พลศึกษาหรือ

นันทนาการ 
1(x-y-z) - 10 10 - - - ปฏิบัติการ/ฝึกทักษะ 80 100 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 



  

 

 

158

 
 
 
 
 



 

 

 

159

 
 
 
 



  

 

 

160

 
 
 
 



 

 

 

161

 
 
 



  

 

 

162

 
 
 
 



 

 

 

163

 
 
 
 



  

 

 

164

 
 
 



 

 

 

165

 
 
 
 
 



  

 

 

166

 
 
 
 



 

 

 

167

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

168

 
 
 



 

 

 

169

 
 
 
 



  

 

 

170

 
 
 



 

 

 

171

 
 
 
 



  

 

 

172

 
 
 
 



 

 

 

173

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 



 

 

 

175

(สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี
พ.ศ. 2558 

------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษา ข้ันปริญญาตรีใหม่ 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522  
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งท่ี 367(5)/2558  เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558  
จึงให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีไว้ดังนี ้
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2558” 

 
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาตรี  ซึ่งเข้าศึกษาในหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร ์ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ 

พ.ศ. 2552  และบรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้และมีความ
กล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรือท่ีระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 

 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู ่
 “คณบด”ี หมายความว่า คณบดีหรือผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผู้บริหารหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู ่
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัย หรือคณะกรรมการหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู ่
 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู่ 
 “หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน”      หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังในหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 

 ข้อ 5 การรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรข้ันปริญญาตรีโดยวิธีดังนี ้
 5.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งดําเนินการ
โดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
 5.2 การรับตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่ 
 5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
 5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 
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 5.3 การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
 5.4 การรับนักศึกษาเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาของผู้ร่วมเรียนและประกาศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 
 5.5 วิธีอ่ืน ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ 6 คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 6.1 สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 6.2 ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 
 6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเรื้อรังท่ีแพร่กระจายได้หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

ข้อ 7 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
        ผู้มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนด และ

รายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราว ๆ ไปมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ ์
 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องชําระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

ข้อ 9 ระบบการศึกษา 
9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและภาควิชาต่าง ๆ

คณะหรือภาควิชาใด มีหน้าท่ีเก่ียวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อํานวยการศึกษาในวิชาการด้าน
นั้นแก่นักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 

9.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ มี 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง และภาคการศึกษาท่ีสอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจํานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกต ิ

 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มี
จํานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กําหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนดังนี ้
 9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน 
หนึ่งชัว่โมงต่อสัปดาห ์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่ง
หน่วยกิต 
 9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 – 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติหรือจํานวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30 – 45  ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.3 การฝึกงานการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลา 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือจํานวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45 – 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
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 9.3.4 สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาท่ีใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ท้ังนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 9.3.5 การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็น
หลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษใช้เวลา  2 – 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกต ิหรือเทียบเท่าท้ังในห้องปฏิบัติการ และนอกห้องเรียน ให้นับเป็นหนึ่งหน่วย
กิต 
 9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหน่วยกิตโดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
 9.4 คณะเจ้าของรายวิชาอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 
  

ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 
10.1 การลงทะเบียนเรียน 

 10.1.1 กําหนด วัน เวลา สถานท่ี และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 10.1.2 นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เม่ือพ้นกําหนดสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือพ้นกําหนดสองวันแรกภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษา
นั้น 
 10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นคําร้องขอลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษา
ผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 10.1.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 10.1.5 ภาคการศึกษาปกต ินักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 
หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต 
 10.1.6 ภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะ
รอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 
 10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหน่วยกิตมากกว่า หรือน้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ในข้อ 
10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าว
เป็นโมฆะ 
 10.1.8 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได ้
 10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ต้องกระทําภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ 
และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน 

10.2การถอนรายวิชา 
 10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี ้
 10.2.1.1 ถ้าถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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 10.2.1.2  ถ้าถอนเม่ือพ้นกําหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือเม่ือพ้นกําหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และผ่านอาจารย์ผู้สอน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะได้
สัญลักษณ์ W 
 10.2.1.3 เม่ือพ้นกําหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์  W  ตามข้อ 10.2.1.2  
แล้วนักศึกษาจะถอนการลงทะเบยีนเฉพาะรายวิชาไม่ได ้ยกเว้นกรณีความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากนักศึกษา 

ข้อ 11 การวัดและประเมินผล 
 11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุก
ภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ท่ีคณะเจ้าของ
รายวิชาจะกําหนด ซึ่งอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนดในแต่ละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจ
มีได้หลายครั้ง และการสอบไล่ หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น 
 11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเข้ารับการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมท่ี
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ กําหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนด 
 11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ 
 11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนมี 8 ระดับมีความหมายดังนี ้
   ระดับคะแนน       ความหมาย                 ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
    A               ดีเยี่ยม    (Excellent)   4.0 
    B+             ดีมาก      (Very Good)        3.5 
    B               ด ี         (Good)                    3.0   
    C+             พอใช ้     (Fairly Good)           2.5 

C               ปานกลาง (Fair)    2.0 
D+             อ่อน       (Poor)                      1.5 
D               อ่อนมาก  (Very Poor)                    1.0 
E                ตก         (Fail)    0.0 

 11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี ้
 11.3.2.1 รายวิชาท่ีไม่มีจํานวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานและรายวิชาท่ีมีจํานวน
หน่วยกิต แต่หลักสูตรกําหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่นรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาท่ี
กําหนดในระเบียบฯ ของคณะ  กําหนดสัญลักษณ์ ดังนี ้
  G (Distinction)  หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในข้ันด ี
  P (Pass)    หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในข้ันพอใช ้  
  F (Fail)    หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในข้ันตก 
 11.3.2.2 รายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตเปน็หน่วยกิตสะสม กําหนดสัญลักษณ์ ดังนี ้
     S (Satisfactory)    หมายความว่า  ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  
     U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ 

11.3.3 สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมายดังนี ้
         I (Incomplete)   หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เม่ือ

อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น  เห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน   เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือ
ใช้เม่ือนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I  จากคณะกรรมการประจําคณะตามความในข้อ 16.1.2 แห่ง
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ระเบียบนี้เม่ือได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือดําเนินการให้มีการวัดและ
ประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่า
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เม่ือพ้นกําหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
 W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนใช้เม่ือนักศึกษา
ได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 10.2.1.2 หรือข้อ 16.1.2 แห่ง
ระเบียบนี ้หรือเม่ือคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติให้นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
ปกติถัดไป 
 R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้สําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป
โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
 การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะท่ี
รับผิดชอบรายวิชานั้นและนักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกต ิสัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที 

11.4 นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน  E  หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลักสูตรกําหนด หรือสัญลักษณ์  F  ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป หรือได้สัญลักษณ์  
G  หรือ  P  หรือ  S  มิได้เว้นแต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการกําหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช่วิชาบังคับของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต
เป็นหน่วยกิตสะสมได ้การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
 11.6.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาค
การศึกษา ตามความในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6  ให้นับรวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย แต่จะไม่นํามานับรวมในการคิดจํานวนหน่วยกิตต่ําสุด ท่ี
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกต ิ
 11.6.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ท่ีได้
สัญลักษณ์  S  หรือ  U  แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีก
มิได ้เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร
ใหม่ 
 11.7 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรท่ีได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ํากว่า 1.00 หรือได้สัญลักษณ์  G  หรือ P  แต่บางหลักสูตรอาจกําหนดให้ได้ระดับคะแนนสูงกว่า 1.00  
จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
 11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็น
หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
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 11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผล
ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
 11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ี
ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
 11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษามา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนน D+  D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง
ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเป็น
ค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งท่ี 3 
 
 11.10 การทุจริตในการวัดผล  
 เม่ือมีการตรวจพบว่า นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบ
การวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะท่ีนักศึกษาผู้นั้น
สังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกล่าวได้ระดับ
คะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการหนึ่งตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
                  11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เก่ียวกับการสอบท่ีมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะเป็นผู้
พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
    

ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา 
          มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ท้ังนี้ ไม่นับภาค

การศึกษาท่ีได้ลาพักหรือถูกให้พัก 
  สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาในภาวะปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษา
ในภาวะรอพินิจ 
 12.1 นักศึกษาในภาวะปกติ คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่  2.00 ข้ึนไป 
 12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00 – 1.99 ใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 โดยให้
จําแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี ้
 12.3.1 นักศึกษาท่ีได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแรก และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาในภาวะปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่
1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 
 12.3.2 นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 
แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2  
 12.3.3 นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 
แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 
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ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา 
 13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีเก่ียวข้อง ในการพิจารณาอนุมัติให้ยึด
หลักเกณฑ์ดังนี ้
 13.1.1 นักศึกษาท่ีขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้ศึกษาอยู่ในคณะหรือ
ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้
พัก 
 13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
 13.2 นักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา มีสิทธิ์ได้รับการรับโอน
หรือเทียบโอนบางรายวิชารายวิชาท่ีได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม  และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยนักศึกษาต้อง
ดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ หรือ
ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาและคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาค
ของภาคการศึกษานั้น ๆ 
 13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ หรือ
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด  รายวิชานั้นจะต้องมี
ระดับคะแนนตั้งแต่ D ข้ึนไป  ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาในหลักสูตร หรือ
สาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6 
   

ข้อ 14 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 
 14.1 ผู้ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดําเนินการยื่นขอรับ
โอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกท่ีเข้าศึกษาและคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้
มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 
 14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับโอนหรือเทียบโอน
บางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกท่ีเข้า
ศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษา
นั้น ๆ 
 14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําคณะก่อน 
 14.4 รายวิชาท่ีได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน  ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วย 
กิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมอีก เว้นแต่เม่ือ
ผลการศึกษารายวิชาท่ีนั้น ต่ํากว่ามาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ในรายวิชาท่ีต้องเรียนต่อเนื่องท่ี ให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ําอีกได้ และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิต
สะสมได้เพียงครั้งเดียว 
 14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
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 14.6.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ท่ีได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล 
 14.6.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ท่ีมีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกันและมีปริมาณเท่ากัน 
หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา 
 14.6.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ท่ีมีผลการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน C หรือเทียบเท่า 
หรือสัญลักษณ์ S  
 14.6.4 ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 
 14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 14.7.1 การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิด
สอน 
 14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทํางานจะคํานึงถึงความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์เป็น
หลัก 
 14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ
ตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาท่ีนักศึกษาขอเทียบโอนความรู ้
 14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าจึงจะให้จํานวน
หน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนนและไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 
 14.7.5 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินดังนี ้
 14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from 
standardized test) 
 14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึก  CE  
(credits from exam) 
 14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงาน
อ่ืนให้บันทึก CT (credits from training) 
 14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก CP (credits from 
portfolio) 
 14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรและต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 

ข้อ 15 การรบัโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
 15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
 15.2 การรับโอนนักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอโอนเข้า
ศึกษาและอธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายโดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า1
ภาคการศึกษาปกติท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
 15.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นคําร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษา 
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ข้อ 16 การลา 
 16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 

 16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา
สําหรับงานหรือการสอบท่ีนักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจจะ
อนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได ้
 16.1.2 ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผัน
การสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชานั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการ
ประจําคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์  I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได ้
 16.2 การลาพักการศึกษา  
 16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว
ให้เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา 
 16.2.2 การลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่าน อาจารย์ท่ีปรึกษา การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบด ี
 16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได ้
 16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักไม่ได้
เว้นแต่กรณีท่ีป่วยหรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ และหรือได้รับทุนต่าง ๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3  และข้อ 16.2.4  
ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบด ี
 16.2.6 นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา หรือให้พักการศึกษา ตามอัตราท่ีมหาวิทาลัยกําหนด 
 16.3 การลาป่วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่วย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
 16.4 การให้พักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งข้ึน วินิจฉัยว่าป่วยและ
คณะกรรมการประจําคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน คณะกรรมการ
ประจําคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได ้
 16.5 การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบด ีผู้ท่ีจะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 16.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว  แต่มีผลสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์สําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และ/หรือไม่ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรกําหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนด ให้รักษาสภาพ
นักศึกษาและชําระค่ารักษาสภาพ 
    

ข้อ 17 การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
 17.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี ้
 17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ข้อกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์  I  หรือ  R  ค้างอยู่ท้ังนี ้นับรวมถึง
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รายวิชาท่ีได้รับการรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดด้วย 
 17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 
หากเป็นนักศึกษาท่ีโอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 
 17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรบัการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ท้ังนี้ 
ให้ยกเว้นนักศึกษาท่ีได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 
 17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
 17.1.6 ได้ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 17.2 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี ้
 17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่3.50 ข้ึนไป 

  17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ํากว่า 2.00  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
 17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจํานวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีจะ
ได้รับปริญญา  ท้ังนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษากรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดม
เข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรมจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษในระดับข้ันพักการเรียนข้ึนไป รวมท้ังกรณีใช้
มาตรการรอการลงโทษ 
 17.3 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี ้
 17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไปแต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ํากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
 17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
 17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
 17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5  
 17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา หรือปริญญา
เกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
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 17.5 ปริญญาท่ีให้สําหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ 
 17.5.1 ปริญญาร่วม หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญา 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร 
 17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญามากกว่า 1 ใบ โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถาบันละ 1 
ใบ 

 
ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 

 18.1 นัก ศึกษา ท่ีสํ า เร็จการศึกษา ข้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได ้
 18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอเข้าศึกษา
และอธิการบด ี
 18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 
 18.3.1 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาจะได้รับการ
พิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการรับโอนและเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือ
ระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมและนํามาคํานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยนักศึกษาต้องดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์
แรกท่ีเข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค
การศึกษานั้น ๆ 
 18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม เว้นแต่
เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ต่ํากว่ามาตรฐานท่ีคณะหรือ
ภาควิชากําหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกได้ และให้นับหน่วยกิตราย
วิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
 18.3.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
 

ข้อ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 
 19.1 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ 
โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ท่ีให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 
 19.2 รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 20.1 ตายหรือลาออก 
 20.2 ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา หรือไม่ได้รักษาสภาพ 
 20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.00  ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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 20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.25  ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
 20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.50  ยกเว้นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในสองภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.70  ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งท่ี 1 
 20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.90  ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งท่ี 2 
 20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00  ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งท่ี 3 
 20.10 ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจํานวนปี
การศึกษาต่อเนื่องกันตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่ สําหรับนักศึกษาท่ีรับ
โอนให้นับเวลาท่ีเคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 
 20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา  
 20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ว่าป่วยจนเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 

ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีจะต้องมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมิได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้หรือกําหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือให้การดําเนินการจัดการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้อธิการบดีมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัยสั่งการและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร และให้ถือเป็นท่ีสุด 
   

บทเฉพาะกาล 
 
 ให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 
มาใช้บังคับนักศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนปีการศึกษา 
2558 ไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 

ประกาศณวันท่ี 
 
               (ลงชื่อ)             จรัส  สุวรรณเวลา 
          (ศาสตราจารยจ์รัส สุวรรณเวลา) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
สําเนาถูกต้อง         

        
(นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต)                   วนิดา/พิมพ์/ทาน 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

สําเนาคําสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี



  

 

 

188

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

189

 

 

 

 




